
Obrození.
(3) Usměje se na nás nový rok či za

mručí? Inu, záleží nejvíc na tom, jak jsme 80
na něj připravili. Pomoz sobě sám a nebesa ti
pomohou. Samo sebou nic se nedokoná ani
v naší straně. Písmo odporučaje bdělost a stálé
sdokonalování na základě důkladného sebe
zpytu. Stihly nás v minalém roce dosti krašné
strasti; ale tyto pohromy jsou dobrým uka
zadlem, jak napraviti cestu klnzkou. Zásady
katolické církve jsou výtečné; toliko jest po
třebí, aby je všichni katolíci v prakei prová
děli. Pak pozná svět, že jsme učedníky Kri
stovými.

A můžeme radostně říci, že v naší kato:
lické straně nescházelo oa důkladném sebe

spyiu. Cbyby, kterých se dopustili jednotlivci
Í společnosti, tepány mnohdy katolickýmtiskem až příliš přísně ©Ale lépe upřímně

doznati pravdo, než tajemnůstkářským tutláním
zakrývati hnisající vřed. A toť sdravý začátek
obrození.

Četl jsem nedávno významný vtip. Jeden
pijan rozamuje: „Mně se zdá, že mne zachva
cuje ztačační srdce; to si masím dát dobrý

zor, abych se o tom nezrofoil některému
ékaři; on by mi jistě zakázal pití piva.“

Vzpomeňme si, jak okázale loni naši pro
testantsko klerikální pastoři mrskali každého,
kdo necbtěl a ními bnáti vodu na protestant
sko proský mlýn. Co jim byla reformace pro
hoilých poměrů vlastních? Počínali si zrovna
tak jako onen -muž s chorobným srdcem. Dá
vali dobrý pozor, aby se jejich ovečkám ne
dostalo nestranného pončení, protože by pak
protestantské stádce přestalo se orfjeti slad
kým jedem nenávisti k církvi. Co za tu dobu

rolili pastořineupřímných slz nad upálením
usa! bs pří tom bedlivě stáli na stráži, aby

se jejich svěřenci nedověděli o barbarských
ukrutnostech Táborův ao „křesťanské huma
nitě Kalvínově.“ Kalvín jako samovládce Že
nevský dal během pěti let (1542—46) 68 osob
popraviti a 76 upáliti. Průměrně tedy připadla
na každý měsíc jedna poprava a jedno upálení.
Ovšem že popravy pokračovaly i v letech dal
ších. Tak na př. r. 1847 etat Jakob Gonet a
roku 1568 upálen Španěl Servet.

Tak pokračováno proti těm, kteří nechtěli

sili náhledy odchylné od blndů Kalvínových.
I nejskrovnější oposice přísně potlačována.
Tek ee dálo pod žezlem Kalvínovým, který prý
vybojoval -náboženskou svobodu.

- Zda-li pak česká kalvínská nky při stálých útocích proti „železnému jiho“ Římataky
o tomble své ovečky pončaje?

Na to nám může odpověděti otevřený
evangelík Roban, kterému se zhnusila přetvář
ka klerikálních jeho Bouvěrcův. V lonských
„Rozhledech“ napsal, že když stodoval na ně
meckém gymnasiu v Téšíně, neslyšel nic o
těchto skutcích „vyšší evangelické morálky“;
teprve později „k velikému sděšení svému jak
nadvěcísamoulakmadprolhanostísvýchučtelů
evangelíká“ poznal, co znamenalfpřísná kázeň
Kalvípova.

Posud u nás nevyšel obšírnější životopis
Lotherův, nevydán evangelictvem ani soubor
jeho spisů v jazyce českém. Proč to?

Zdali pak také pozná ovangelík u nás
někdy Luthera, jakým skutečně byl? To se
také tak hned nestane. Kdyby obtěl evaogeli

liti, nedostalo by se mu látky. Za to by měl
co činiti 8 událostmi velice mrzutými. Nemlu
víme zde ani o Latherově soukromělp životě, ne
zmiňujeme se o tom, že i desatero Boží za
vrhoval. Stačí jen pohlédnooti na jeho kraton
hra s německými sedláky. Nejdřív je.nazýval

„milými pu a bratry“, ale když ve vzpouřeprohrávali, štval tento „muž Boší“ proti „lou

ponickým rotám sedláků“; a když povstání
lo krvavě potlačeno, ješťů se chlubil: DJE,

Martin Lather, sabil jsem ve vzpouře všecky
sedláky, neboťkázal jsem je zabíjeti; všechna

jejich krev jest na mém krku, ale já ji odka
zvju na našeho Pána Boha (I) který mi přiká
zal (!!), abych tak mlovil“. (Luther's Tischre
den, 276). (A při tom všem se odvažuje tvrditi
Masaryk: „Církev evaogelická od reformace
neobdržela železného ramene, její zbrařr jest
pouze pravda (!!)“. Ovšem Masaryk ví dooře

Melanchthonově a
Kalvínově, ale — dělá nevědomce úmyslné).

Jestliže se erangelíku tato a jim podob
ná slova Lotberova citují, nechce a nechce vě
řit, če by tak Luther mluvil. Inu, od svých
pastorů slyší ovšem o Lutherovi něco jiného.
Kdyby býval Luther katolík, oměli by evan
gelíci jeho alova pro potrestání katolíků na
paměť. Klerikální evangelíci, kteří stále mují
v ústech heslo pravdy a vědy, prchají zbaběle
před vědeckým vylíčením života protestant
ských reformatorů. Předhazuje se katolictvu,
že někteří papežové nevedli dobrý život; to
my víme také, nezapíráme toho, oetutláme;
nazýváme takové zlořády pravým jménem a
odsuzujeme je spraved!ivě. Ale za to klerika
lismus protestantský velebí a jako své první
hvězdy ctí muže, jichž život byl hotovou pro
tivon evangelia. Kde jest tedy více známek
a vpah obrodu? Kde jest dřevo zelené u kde
vaché? Ovšem kde už všecko tatlání prote
stantských klerikálů selhává, tam aspoň na

oko arejrnjí pravdymilovnost. Servetoviupálenému Kalvínem postavili | protestanté
pomník, na němž sa čte, že „vděční synové
Kalvínovi“ zbodovali pomník ten „na srníření“.
Ale zapomněli připsati, že by se takových pa
mátek „svobodomyslnosti“ Kalvínovy dalo po
staviti nejmíň sto.

A jak ae zachovává generální štáb čes
kého evangelictva k svým přímým a pravdy
milovným členům? Časopis „Hus“ odbývá
pravdu Rohanovu zcela jednodoše. Mluví „o
staříku mlavkovi“, o ječení a la ševcovský
učeň, o „žvanivosti“ Robanově, o zraděa msti
vosti jeho; jest prý „lživý dennanciant“, atd.
To mají býti důkazy na porážku Rohanovu. A
pastor Dašek proti nevývratně pravdivým
slovům Rohanovým se ohradil v „Čase“ velice
kratičkou a jalovou frází: „Čapkových a Ro
banových úvah nedbám (rádi věříme) a od
svého přesvědčení a předsevzetí deupastím.
Mně jest tisickráte (!) důležitější, získám-li jen
jediného přítele českéma národu v jiných ná
rodech a přispěji li k porozamění českých snah
za obvodem Čech, než všechen vlastenecký
povyk Čapkův a Rohanův a ostatních jejich
pomocníků s tonsarou (!) i bez tonsury.“ Tohle
má být porážka Robanových pravdivých fakt.
Laciná, kratičká a pokodlná, če? Evangelický
časopis „Český Bratr“, který si dovolil také
oposici, odbyt jízlivými poznámkami v „Čase“,
A tak vidíme, že „pokrokový“ generální štáb

Proketaniský míní'zůstati zatvrzele ve svémlerikálním zpátečnictví přes protesty opří
maějších evangelíků. Ratolest vadnoucí, obrodu
neschopná.

Zdat v táboře židovském jeví se snaby
obroznjící? Zde vládne stará fanatická zášť
proti vší pravdě katolické. Kdyby chtěli židé
jen trochu o své náboženské sitoaci přemýšlet,
viděli by rozhodně, že jest zde potřebípo
kroku. Ale nač by o tom hioubali? Jim jest
milejší tučný kšeft uež všecky náboženské
proady. A: pak —liberální tisk nechává na

koji i největší jejích zpátečnictví; ten bije
Jen do nanky křesťanské. Nač by tedy prová
děli sebezpyt, jestliže ani pokřtění lidé ze
spánku je neborcují? V katolickém nebi by se
Jim ostatně ani nelibilo; vždyt by se zde ne
dalo kšeftovat. Jedna charakteristická ane
dokta: Rubín se ptal ve škole, Jaký hřích spá
chali bratří Josefovi, že prodali Josefa do
Egypta. Malý Morie odpověděl: „Že ho prodali
moc lacino.* — Také ratolest mrtvá, obrození
neschopná, mrtvější než protestantstvo.

A socialisté? Jejich blavní práce záleží
posud v podrývání katolické víry; židovský
talmud ovšem nechávají na pokoji. Přijdov-li
šířiti zásady Beblovy do místa katolického,
tu se dušují, še prý proti náboženutví nejsou.

Ale čtěme jejich časopisy; jaké hanebnéútoky
jsou v nich podnikány proti Božství Ježíšovu
a církvi katolické! Nedivme se; ničivé hou
senky uesedají na ratolest sachou, ale ohlo
dávají právě ratolesti nejzelenější, nejživější,
A k těmto lidem podkopávajícím základy
všeho křesťanství jsou klerikální protestanté
nejvýš vlídni zrovna tak jako k židům. Pro
blásili na svém sjezdu, že se odvrátí od „po
kolení cizoložného“ (rozumí se od katolíků),
ale. s velikou vlídností přeblížejí, jak jejich
blavní orgán „Čas“ zrovna patolízalsky po
chlebuje židovstvu a protikřesťanské sociální
demokracii. Známý protestant dr. Kalandra
zase navzájem udává své náboženské náhledy
v protikřestanském orgánu socialistickém; a
ty jsou tak výtečny, že sám protikřesťanský
bojovník St. K. Neumano uazývá je „pokrytec
kým žvastem.“ Stojí to proti nám bezké
sdružení, že ano? Drab druha úslažně podpo
ruje a hlavní jejich cíl — podvrácení zdravého
kmene církve katolické.

Za to my víme, že katolíci jsou ratolestmi
na kmenu Ježíše Krista, který dodává ujly i
tehdy, když pod mrazem světské zloby i listí
časero vadne a padá. Při svém sebezpytu spě
jeme rozhoduě k obrozeuí nejutěšenějšímu.
Řídme se i dále jen vybízením Písma: „Na
kloňte ucha svého a pojďte ke mně: poslou
chejte a živa bude duše vaše“ [I liknaví Ge
o+brojají k svatému boji, probouzí se zdravé
uvědomění, v posledních dnech sraženy roz
ptýlené čety naše v svorný šik. A tak pevně
doufáme,že nový rok nám bude rokem utěše..
ného obrození.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 30. prosince,

(Krátká novoroční — Několik slov o
všeobecnýchpoměrech. — Zkoušky důstojníků českých
pluků se malosti českéhojazyka. -- Kw kamdida
tře -hraběte Vojtěcha Sternberka do říšské rady

na místě zemřeléhoposlance Jaroše.)

Právě, když si papír na tento dopis rov
nám, slyším do své pracovny z chodby zníti
gratulaci, již někdo rodině mé odříkává,

V Novém roce, nové štěstí, nechť Vám
začne znova kvéstil“ ozývá se jasný hlas. Opa
kuju gratulaci tu po něm u sice přednáším ji
všem svým váženýma milým čtenářůmai těm,
kdo tyto mé dopisy v nepřátelském mně úmyslu
čítají,a přeju jim, aby přišli k poznání, že ob
sahem jejich pro naši společnou českou a kře
stanskou věc nikdy a v ničem nic špatuého
nechci.
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Jest toho skutečně zapotřebí, aby nám
v Novém roce „nové štěstí“ začalo znova kvésti,
neboť skonavší právě rok 1903 nenáleží zrovna
mezi ty, jež historie zlatým. písmem v dějiny
naší vlasti zaznamenala.

Nebýti dobrodiní bramborů, panoval by
po hrozných kropobitích, jež některé krajiny
vlasti naší stihla, zajisté na mnohých místech
dokonce i hlad, když o -tom nemlovíme, jak
trpělivě ae zatatými zuby snášíme a odrážíme
útoky, kterými na nás staletá, proti královské
naší dynastii a na vyhlazení národa našeho
směřující pohtika v divokém rozvášnění směle
doráží.

Celý náš uárod prožívá dubu trpkých,

těžkých zkoušek, pod jejichž dojmempkrálovská máti Praha starostlivě patří ve
chmurnou budoucnost.

Nedá se totiž tašiti, budou-li nesnáze roz
voji našich českých poměrů působené ještě ve
příkrosti své stoopati, anebo jestli stojíme před
brzkou směnou a šťastným, žádoucím obratem.
Jak nás zkušenosti drahé polovice minolého
století učí, oastávala pravidelně při jistém
dostupu našich národních a politických trampot
náhlá změna poměrů,v jejíž ovšem že vždycky



krátkém průběhu nalokali jsme se čerstvého
vzduchu a nabrali jsme nových sil k dalším
sápasům, jež jest nám uloženo vésti — —

„| Politická a společenská bezradnost pří
tomných dnů dostupoje a nás skutečně nebý
valé výše, při čemě však nejbolestnějším zjevem
jest to, že vina zlých těch okolností není hle
dána tam, odkad prameny její skutečně prýští,
ale společnost naše nesprávně a daremně pří
činy její svaluje druh na druba, ačkolivěk jsme
všichni kolemdokola rovaě řečeno chudáci,
z nichž nikdo nemá ani té síly, ani té moci,
aby mohl veřejným poměrům naříditi, aby se
braly jinými cestami, nežli kterýmiž je nepřá
telé naši právě ženou.

Odpíratizlu musíspolečnostceláa vinění
jednotlivců a stihéní jejich pro elementární
důsledky obecné chabosti nebo společné chyby
znamená u nás vlastně politickou nezralost.

Kdybychom se nebáli, aby nám pro ru
šení katolického náboženství kdysi stibaný
pražský překatolík zlobně neurazil ruku u
samého rameue, napsalí bychom zde tu „boz
božnost“, že měl Jan Neruda docela pravda,
když naše veřejn. poměry luštil odporučová
ním: „Především přihlížej každý k vlastnímu
všdy jádra, když bnde každý z křemene, bude
celý národ z kvádrů.“ Anu, v tom spočívá
obrovský kus příčiny naší nynější politické
bezradnosti, že naše veřejnost se obyčejněstará
o věci u záležitosti jí docela vzdálenéa vlastní
nejbližší jí poměry nechává zarůstati nejroz
manitějším plevelem.

Co se děje ve zněmčeném území Českého
království, přes to přechází so u nás mlčky
k. dennímu pořádku, ale na místě péče 9 to
svolává se v Praze shromáždění lidu, jež by
projedoalo otázku — makedonskou Tím a
takovým jednáním nejenom že vlastní a domácí
své otázky zunedbáváme, ale stáváme še směš,
nými a komickými.

A jako si vedeme v hromadném spole
čenstva, tak stejně počínají si jednotlivci. Na
místě, aby každý především hleděl upraviti a
v pořádek uvésti vlastní své záležitosti, může
se ustarati a upečovati zájmem 0 záležitosti
aváho souseda. Každý chce se obětovati ná
pravě kmotra svého, ale bám při tom obyčejně
zapomíná na sebe, nedbaje, že v sobotu nebral
čerstvé prádlo a že vlastně celý týden slaví
modrý pondělek.

Proto bylo by největším štěstím -našeho
národa, kdyby konečně celek i jednotlivci £a
čali dbáti více a piloěji svých vlastních zále
žitostí a nestarali se o věci, které jim ničeho
nevynesou, leda trochu smíchu nebo dokonce
mrsutostí.

» +s

-Naše veřejnost se starala v posledních
dnech o rozřešení otázky makedonské, ale
nikdo nedbal tobo, že současné u nás prove
dena byla velice důležitá otázka, která přece
jenom více a bodlivější pozornosti zasluhovala,
nežli jaká jí byla věnována. .

Během měsíce prosince bylo důstojníkům,
přikázaným k českým plukům, uloženo podro
biti so zkoušce ze znalusti jazyka českého.
Výsledky a klasifikace zkoušek těchto ovšem
že zůstávají záležitostí správy vojenské, avšak
to jest jisto, že pánové, kteři bez znalosti
českého jazyka hověli si ve příjemných českých
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FEUIULLETON.
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Václav Řezníček.
V L

"Lidský život chová v sobě dvě kouzla
Krásné naděje a příjemné vzpomínky! Když člo=
věku odkvetou nadeje, zbývají mu vzpomínky,
vůně „ dech dnů mladosti radostnél Šedivicí vlas
a vrásčící tvář jsou přechodem ze krásných nadějí
do milých vzpomínek. Tato napomenutí jsou po
kynem každému, aby byl stále připraven, že může
byti knihu jeho působení náhle sklapnuta ....
Znamenajit odpvledne života. A večer jeho, noc
hrobu, přikvačí maohdy, aniz jest očekáván.

Když se rozhlížim po hlavách milých avých
drubů zlet, kdy nam nejkrásnější naděje života nej
bujnéji kvetly, vidím již na všech znamení po
pelce, ne li již dokonce lysinu, « vzpomínky mé
prcbají třicet let, čtvrtstoletí zpátky v minulo,
do Hradce Králové, který nás otcovsky odchova
val, abychom se z neho rozprášili do všech koutů
světa za nejrůznějšími povoláními.

Jsem starý královéhradecký gymnasista, což
postačuje, aby se vědělo, že mně byl celý svět
otevřen — — —

Když mně přibývající léta světbě zvolnazavírají, vzpomínám rád oněch dnů, kdy jsem
čas.na hodinách bílé královéhradecké věže netr
pělivě měříval a z Hradce pryč dále do vlnobití
života toužil, netuše a nevěře, že se sem budu
jednou jeté rád a to velmi rád vraceti.

Já o Hradci Králové slyšel v rodné své cha
Jupě mluviti již jako pachole, sotva že jscm roz

posádkách, budou maseti během roku proká
zati skutečnou jeho znalost, anebo jím nezbade,
nežli s posádkami těmi se rosloučiti. Dokonalá
znalost českého jazyka stula se tímto novým
zavedením nepochybnou předností při postapu,
jelikož vedena bade ve kvalifikační listině
způsobilosti důstojníků.

Tím padl dosavadní systém, že a českých
regimentů van obršt, paa major, pan hejtman,
psa lajtnant uměli jenom německy, ale kaprál
musel znáti dvě řeči. Následkem podmínečné
znalosti českého jazyka inteligentní a svědo
mití důstojníci českomoravských armádních
sborů dožili se konečně zaslouženého zadosti
učinění, že kvalifikace jejich, když umějí dobře
česky, nebade více na posměch, ale výhodou,
neboť pohodlných garnison, v oichž 8e může
důstojník obejíti bez znalosti české neb ně
které slovanské řeči, jest velice málo,.« :

Tím jest také ačiněn velice dalo krokv loštění jazykové otázky v armádě“ neboť
obligatoroím zavedením dokonalé zualosti pla
kovaího jazyka uťata jest hlava zlé sani po
hodlnosti, která ustavičně syčela svou dávno
přežilou deklamaci o vyvýšenosti němčiny, ač
se z ní stříleti nemůže.

„K opatření tomu odhodlala se vojenská
správa následkem nezbytnosti nové taktiky a
prosadil je arcivévoda František Ferdinand.

Na tom ostatně nezáleží, jak k tomu došlo,
nýbrž nejdůležitějším je, že příště důstojník
bez dokonalé znalosti českého jazyka a českých
ploků bude nemožným.

Zaznamenání toho mohl náš tisk věnovati
větší pozornost, nežli s jakou ho sledoval, tak
že mu to vlastně — ušlo, ač byl a jest povinen
bdíti nad tím, aby příště nebylo proti toma
nikde jednáno.

Předčasným úmrtím poslanců Jaroše a
dra Brzoráda uprázdnily se ve východních
Čechách čtyři mandáty. Dra do zemského
sněmu královatví Českého a dva do říšské rady.
Mandáty ty drželi doposud stoupenci strany
mladočeské, která je při vových volbách zpátky
více nedostane. Pro zemské mandáty jsou již
kandidáti vybráni a o říšské mandáty, na něž
jsou volby vypsány ke dni 9. února, hlásí se
jiš kandidáti, proti nimž bude mladočeská
strana sotva někobo stavěti. Ostatně za stáva
jících poměrů, kdy mezi českými stranami
byla v ohledu meritorním uzavřena dohoda,
nezáleží více žádné straně na osobě, ale jde o
šikovného činitele, ať si vlastenčí dle kterého
koliv střihu. :

Jako kandidát oa bývalý Brzorádův říšský
mandát avádí se vedle jiných známý bývalý
staročeský poslanec, okresní starosta polenský
pan. Pleva ze Skrejšova a kaodidátů, ucháze
Jících se o říšský mandát po Jarošovi, jest
také několik. Zjev ten jest jenowmpotěšitelný,
neboť jest důležitou výhodou pro voličstvo.

Jako nejzajímavější kandidát, který se o
mandát po poslsaci Jarošovi uchází, jest nyní
v Častolovicích se zdržající hrabě Vojtěch
Václav Sternberg, jenž v poslední době na
sébe obrátil všeohecnon pozornost velice pouč
nými a říznými brožurami, jež o českých zále
žitostech vydal a které daleko za hranicemi
nebývalý zájem o českou politika vzbadily.

a
um brati počal. Pečliva moje matičnai starostlivý
tatínek se vždycky oba rozplakali, když spolu o
Hradci mluviti začali. Zrovna v masopustní úterek
r. 1863 zemřel tam oejstarší můj bratr Hynek,
jako kvintan. Žalost proto panovala nevylíčitelná,
Pochovánbyl na břbitověna Pouchovéa jediným
utěšením ubohých mých rodičů nad ztrátou tou
byly vzpomínky, jak měl slavný funus.

Nejsrdečněji vždycky vzpomínali vzácné bla
hovůle tehdejšího katechety krslovéhradeckého
Gymnasis, který mimo domov neočekávané zemře
lého nešeho drabého Hyoka k smrti připravil, ©
ní je šetrné zpravil u pak, neželi do Hradcedojeli,
o pohřeb se mu sám staral. Vděčnost tu sdílím
stále s nimi ke vzácnému tomu knězi a člověku.
Je to ctihodný kinet, veledůstojný pan monsig.
Bobumil Hakl, děkan v Hořicích. Již jako dítě
jsem o jeho leskavosti, citu a dobrotě slýchul.
Vedle neho vzpomínali rodiče moji radi na tehdej
šího řidit..e kralovéhredeckého gymnasia p. To
méšeBílka,kterýtakébratrovimé.nuvprogramu
královébradeckého gymnasie sa rok 1863 trvalý
pomníček poznamensním jeho úmrtí a še byl
výtečný žáke, postavil.

O Hradci Králové mluvílo se u nás pořád,
neboť na podzim r. 1865 zavezl tem tatíaek do
primy druhého mého bratra Jana, nyní řiditele
měšťanských škol v Kralové Městci.

Ten potom o svátcích a prázdninách vy
pryvovával moč o Hradci divy a pamatuju se na
to, že pssl schválné domů, když tam r. 1867
umřel zasloužilý český nukladatel Jan Hostivit
Pospíšil, který drobným studentům při svých pro
cházkách na náměstí knížky rozdaval, jež za um
účelem v šosech svého dloubého kabatu nogval.

Otec můj pena Pospíšila znal osobné z oněch
dob, když s profesorem Klicperouk nám do Ska

Mimo to obrátil na sebe hrabě Sternberg po
zornost překvapojícími politickými výklady,
ješ na více místech po Čechách před šetnými
shromášděními měl.

Sledujíce politické vývody panahraběte
Sternberka, velice jsme se zmýlili Počítali
jsme totiž, še s logickou důsledností přijmou
ho naše české radikální frakce za svého vůdce,
nebot to, co on pověděl a jak on stávající u
nás politické poměry rozpnmpoval a rozfofroval,
zoamenalo pro každého politika nezbytný závěr,
že se přirozeně kolem něho všichni radikálové
jako jeden muž skopí. To, co on stručně na
psal a zřetelně promluvil, soamená zdravé
silné víno proti odstálé sodovce, kterouž naši
radikálové žíznivé své stoupence omamají, na
hražujíce řízek její napadáním a odsuzováním
našinců, na jejichá šosech vlastně visí.

Avšak pan hrabě Steraberg komáry osob
ních zájmů honící vádce našich radikálů —
poděsil tak, že ua místo logické důslednosti,
aby ho v čelo své postavili, ku překvapení
všech politiků nevrle obrátili se k němuzádyt
To znamená, še 8e pánové bojí, aby se ve stínu
jeho vývodů malicherné jejich hřmocení noztra
tilo. Pro hraběte. Sternberka jest to velikou
výhodou, ano štěstím, že se radikálové proti
němu nepřátelsky postavili,ale pro ně zuaa
mená to positický hrob, nebof 8 páně Stern
bergovým bombardonem jejich dětské tram
petky konkurovati nemohoo! Náš lid jest jiš
tak vyspělý, že, když bude chtiti posloachati
a volití radikála, zvolí si ekutečného radi
kála a politického hračkáře, který se jenom.
háda a sporaje, nochá ge dále párat.

Poněvadž hrabě Sternberg vystopuje také
nejenom 6 radikálními hesly, ale spolu roz
šafaě naznačuje svůj program národohospo
dářský a politický, není ©tom pochybnosti, že
při jeho znalostech a stycích bude a soadných
lidí každému protikandidátem nebezpečným.

Skupina, v níš jako kaudidát vystupuje,
jest smýšlení nejroshodnějšího, proto není ©
tom pochybnosti, že může v ní nalézti dostatek
potřebného souhlasu. Proti jeho csobě a způ
sobilosti ze strany — horibile dictu — radi
kální dnes tu a tam uvádéné námitky a po
chybnosti jsou bezpředmětné, beztaktní a ne
liberálal, To je osobní závist! Pan hrabě Stern
berg blásí se k hájení česképolitikya českých
zájmů jako nový muž To se musí respektovati,
neboť není o tom pochybnosti, že se přáním,
potřebám a zájmům svých voličů přizpůsobí.
To jest sice pravda, že jeho politický rosbled
nesshá tak „vysoko“, aby někoho navedl, aby
v noci samazal na poštovním trohlíku orlíčka
a pokládal to za oposici vládě, ale co veřejně
a směle pověděl a napsal, jak na „politické
naše poméry pohlíží, opravňuje voličstvo, aby
mu poskytlo tribunu, 8 níš by to mobl celé
Evropě opakovati.

Že je potomkem elavného rodu „českých
pánů“, o nichž dějiny naše žádné špinavosti
nemohly zazaamenati, ale o jejichž velikých
slažbách národa a vlasti prokázaných stále
píšou, nemůže ma býti předce žádnou —úbonou,
která by mu v očích českého lidu škodila.

Proto, když se o zastupování jeho uchásí,
když voličstva sděluje, jak na ně nasírá, kdyš
ochotuě chce vyslechnoati, jak sí ono svého
zástupce představuje, jest oprávněn, aby byl

lice na proslulé jiřinkové slavnosti ve třicatých a
čtyřicátých letech minulého století jezdíval. Otec
můj, tehdy mladík, jako obratný pěstitel květin
a dovedný štěpsř býval oblíbený »Johanes« po
řadatele onéch slavností, skalického malofarského
kněze fundatisty Františka Hurdálka a při tom se
s pány těmi stýkal.

Když jsem seza jerních nebo-letních dnů octl s ro
dičí na našich polích na návrší Arendách a když se
zde před zrsky mými v oblouku rozložilo obrov
ské pynorama přehledu severovýchodních Čech od
náchodské Branky až po královédvorskou Zvičínu,
usedal jsem na břehovitou mez do kvetoucí n18
teřídousky a celé chvíle hleděl jsem v dáli, kde
na obzoru tmějí se věže kostelů královéhradec=
kých, vynikajice z roviny Zlatého prutu jako
černé hřebickyý — —

Jeden můj bratr tam v té končině ležel po
chován a druhý tam studoval — —

Věděl jsem že veškerá mysl dobrých mých
rodičů při jejich práci stále tsm utíká, viděl jsem,
že přes tu chvili jeden nebo druhý z nich v tu
stranu se zanleděl a proto obíral jsem se Hradcem
také.

Hradec Králové byl celé čtvristoletí jejich
poutním mistem. Jezdili tem nejdříve za mými
bratry, potom za mnou. Oba při tom pokaždé na
větivili Pouchov, bratrův hrob, vedle něhož po
chovani ležela mladinká dívka z Piletic, sestra
vdp. Jane Šrámka, faraře v Německé Rybné, jek
jsem se s tímto na cestě z pohřbundp. biskupa
Brynycha domluvil. Vdp. Šramekmně pověděl,
re citlivá a dobrotivá jeho maminka, když hrob mi
lované dcerušky své navětívila, vždycky se také na
hrobě mého bratra jménem mé, nezdámé jí mstky
pomodlila — — Škoda, še, se dobré ty ženy



aléspoňí tak šetrně vysleobnot, jako všelijaký

poslaneckémmaudátě hledají jenom vemeno.

žádný malér, kdyby byl brabě Sternberg po

v -tom spíše společenský pokrok a řadu výhod,
neboť nemůžeme o něm a o jeho upřímnosti
k české :věci nějak nepříznivé souditi dříve,
dokud důvěru v něho kladenou nezklame a
doknd jméno svých předků na sobě nějakou
aradou na svém národě spáchanou aepokálí. A
toho od něhočekati není oprávněn nikdo.

Doufáme, že voličstvo, u něhož se o man
dát ucbází a jehož jádro známe, bude míti při
výběru svých zástapců jasný zrak a poněvadž
se přímosti hraběte Sternberga jistí pánové ve

Vídni palice bojí, tak jim ho tam pro radost— pošle.

Obrana.
Protestantské bludiště. VMasarykově

„Naší Době“ se dočítáme zajímavé zprávy o
situaci nynějšího evangelictva. Svobodný ná
boženský myslitel Pfleiderer z Berlína před
nášel, že o historické osobnosti Ježíšově ne
máme (1) zaručených vědomostí,že však Ježíš
bistorický (Jeho skutečný život) na jisto je
jiný než Kristas věřících. A prý „to, co the
olog Pfleiaerer řek), říká dnes z myslících
tbeologů kde kdo.“ Také „nejen vědecká fi
losofie, ale již theologie (ovšem protestantská)
vzdává se mystického (báchorkovitého!) učení
o Božství Ježíšově, vzdává se starého názoro
o inspiraci (totiž o Božském původu) bible“ —
Tedy lidé té církve, která dříve stále hlásala,
že chce přivésti lidstvo k evangeliu blíž než
to. činí církev katolická, nyní sami lid od
evangelia odvádějí, evangelium velice podceňují.
Autorita bible má býti nahražena autoritou
lidského rozumu.

Podívejme se na celou věc blíže. Tvrdí-li
Píleiderer, že o skutečném životě Kristové ne
máme zaručených vědomostí, čím dokáže, že
náš Spasitel byl jiný, než jak nám jej líčí
bible? Protestantěti bohoslovci pokládají beze
všeho důkazu evangelium za překonané stano
visko, nemají nejmenšího důkazu, že by se
v něm nalezal bistorický blud, ale přes to
tvrdí, že byl Kristus jiný než jak si jej před
stavají věřící. My pravíme tolik, že málokterá
dějioná událost jest vědecky tolik zaručena,
jako pravda evangelického líčení života Kri
stova. Už sumi židovští očití svědkové života
Ježíšova vší svojí nenávistí nedovedli poraziti
pravdu evangelií; a že se v „takové kritické
vědě“ znamenitě tažili, to můžeme poznati už
podle počínání jejich moderních potomků, kteří
dle příkladů svých otců dosud vší mocí víru
v Kristovo Božetví podlamují.
cbytrý Israel, ktorý Krista na kříž přivedl, o
to 8e marné bude pokoušeti převrácenost
světa nynějšího. Popírati fakta v evangeliu
uvedená znamená podlomiti důvěru v historii
vůbec. S námi souhlasí i ti lidé, kteří nepo
kládají bibli za knihu původu Božského. Sám
nevěrec Rousseau se vyjádřil, že skutky So
kratovy nejsou tak dokázány jako skutky Je
žíšovy. — Ale to je to: protestantskému my——
na hrobech svych spolu sousedících dětí nikdy
nesetkaly|

Pravidelně na hrob bratra toho Hynka
jezdila moje matka o pouchovské pouti, na den
sv. Petra a Pavla, A tu r. 1870 vzala mne sebou.
Navštívil jsem tebdy Hradec Králové poprvé,
Matka vezla bratra Janovi koš krásných třešní
vítovek, otcova štěpování a já vez) na Hynkův
hrob vonný věnec z polorbzvitých, červených,
stolistých růží — —

Byl krásný, příjemný den. Ráno trochu
sprchlo, polom se vyjasnilo a mně presentoval se
Hradec Králové, vévodě Zlatému prutu v nej
krásnějším jeho rouše, jako obrovský koráb, plo
voucí v samém kvítí — —

Bratr můj bydlil tehdy u mladičkého dám
ského krejčího p. Františka Tichého, jehož vlídná
panička mé horlivě častovala, Zůstávali v semi
nářské ulici ve Wintrově domě; s bratrem bydlil
tehdy jeho spolužák Josef Košťál, nyní professor
gymnasia v Prase, ve Trublářské ulici, proslulý
to český spisovatel v oboru folkloru.

Hradec Králové svýmipevnostními hradbami
a psk svou zasmušilou výstavností učinil na mne
obrovský dojem. Byli jsme s matkou na Pou
chové, viděl jsem plno vojáků, stadentů, gymna
sium, biskupskou residenci a odpoledné po obědě
odešel jsem sám do města, do červeného, cihelného
kathedrálního chrámu, k bílé věži, na níž nad
vchodem do kaple sv. Klimenta přečetl jsem si
v pískovci vytesaný nápis Deus providebit«,
kterážto slova jsem si trvale zapamatoval, ač jsem
teprve hodné později porozuměl, co znamenají.

Potom jsem byl v myšlénkách a snech svých
stále v Hradci, kamž jsemse zase dostal až teprve
r. 1873 o svatodušních svátcích a sice vyjel jsem
si tem sám a tak se mně zde líbilo, že jsem u bratra,

eliteli, nasáklým neplodným, kritikářským ra
cionalismem není právě vhod, že se mluví
v evangeliu o tajemstvích, o zázracích, O
Božském původu Ježíšově. Z té příčíny není
pánůmpravda evangelia dokázanou věcí. Vždyť
zrovna tak bezmyšlenkovitě napadají tito lidé
dokázané, naprosto dokázané historické pravdy
o katolických Lúrdech; posud válečnévýpravy
proti Lárdům naprosto aelbaly, ale přecejsou
ty všecky zázraky jinověrcům nepravdou. (A
takové odbývání nadpřirozených zjevů prýští
ze zásady jak velice jednodaché a pohodlné,
tak pošetilé: My již předem neuznáváme, že
by v církvi zázraky mohly být, tedy.. .)

Pokusy podnikané proti Božství Ježíšovu
a proti autoritě bible ovšem nejsou nic nového
a skončily vždycky s nezdarem; nynější pod
vratné snahy protestantských rozumářů debu
dou míti osud jiný, fakta se neubijon frázemi.
Ale pro nás je při tom nejvýš zajímavo, že
svou nedůsledností protestantské proudy bo
hoslovecké samy bezděčnědávají zadostučinění
stanovisku naší církve k bibli. Katolická církev
vždycky tvrdila, že bible obsahuje slovo Boží,
že jest Božského původu. Ale protestanté
chtěli alarmovati do boje proti církvi kde
koho, protože prý se Řím bible nedrží, že 8e
více řídí výmysly lidskými (ústním podáním).
To proto zakoušela církev takové útoky, že
slova Písma správně objasňovala a že nepo
kládala bibli za jediný pramen Božské nauky.
Co tu bylo protestů, že církev mrtvou literu
oduševňovala živým slovem! A teď? Raciona
lističtí protestanté, vykročivše z jedué výstřed
nosti, kráčejí do druhé horší, k protivnému
pólu. Jejich ueupřímně vyhlašovaná | úcta
k Písmu obrací se náhle úplně proti němu i
formálně. ,

Sami bezděčně svým obratem dávají
zadostučinění stanovisku církve k bibli; sami
nyní volky nevolky připouštějí, že Ipéní na
pouboponbém Písmu jest vlsstně zpátečnictvím
a že jest potřebí utéci se o dokonalé poučení
Ještě jinam. A kam? My víme, že k autoritě
církve učící; protestanté však čekají spásu jenu
od — vědy. Ovšem pří tom zapomínají, že
věda sama bez zvláštního zjevení nepronikné
nikdy pravdy nadsmyslné, nadpřirozené. Při
spolehání na vědu bude se vývoj náboženského
protestanatví stále více tříštiti, nejistota bude
stále horší.

Proč nyní neuznávají racionalističtí pro
testanté evangelické líčení Krista za správné?
Poněvadž evangelický Kristus neodpovídá jejich
novotářským cbautěm. Nejraději by si přemě
nili život Kristův tak, aby se bodil dobře do
rámce nejmodernější filosofie. A za nějakých
sto let noví filosofové zase by chtěli „vědecky“
zpovu přepracovat představy o Kristu, aby
své výmysly jménem Ježíšovým pečetiti mohli.
Takové snahy ovšem byly již dávno dříve.
Luther si přebásnil Spasitele na bytost, která
spasí člověka i bez dobrých skutkův, fran
couzští revolocionáři viděli v Kristu bratr
ského „sansculotta“, socialisté již v minulém
století Krista Pána prohlásili za proletáře,
jehož hlavním posláním bylo pomáhati prole
tariatu k časnému blahu atd. Ovšem když si
dovede každý přebásnit Krista dle vlastní
libovůle a nálady, dle vlastních sobeckých
tužeb, pak se ma to pohodlaě „Kristu slouží.“
K tomu není potřeba ani zvláštního sebezáporu.=————
tehdy oktavána, vlastně u dobromyslných jeho
ubytovatelů Tichých zůstal celý týden, za kterouž
to dobu mně Hradec k srdci přímo přirostl — —

Laskavý a dobrý pan Tichý, nyní kostelník
při kathedrálním chrámu, vodil mne na »khesle«,
dívati se na execírku vojska, vyprávěl mně o mi
nulosti Hradce y s nadšením vykládal mně chov
kanárů jež pěstoval.

Rozhodl jsem se, že na místě na kovářství,
k jehož vyučení jsem byl ustanoven, abych při
živnůstce rodičů svých nacházející se kovárnu
jednou sám ujal, půjdu raději na studie.

Rudiče mně nebránili, bratr Jan ničeho ne
namítal a já unesen Hradcem na místě bývalé
své starosti o to, jak v poli co roste a na místě
sbánění kožené zástěry a myšlének na předurče
ného mně mistra panského kováře Vondráčka za
čal jsem se obírati sněním ostudiích, vlastné více
o Hradci — — —

Přestal jsem k Vondráčkoví do kovárny
dobíhati, tahání měcbu, podávání kladiv pozbylo
pro mne půvabu, kování koně mne více nezají
malo, neboť poznání Hradce rozhodlo o mém
osudu.

Stával jsem tam při této své návštěvé jednak
nejvíce před výkladními skříněmi knihkupectví
Pospíšilova a Hejcmenova a pak jsem také denné
několikráte chodil přihlížeti na bourání starožitné
městské pražské brány, s nímž, jak se dobře pu
matuji, v úterý po svatodušních svátcích r. 1873
započato.

Doma potom přes tu chvílí bezděčně opa
koval jsem si dávno již zapamatovaný nápis ne
známého mně významu ze královéhradecké bílé
věže »Deus providebite.

A tek se stalo!

Jente v takovém případě klaní se vlastně
svému rozumu, poslouchá sebe —a tu přestává
náboženství v pravém slova smyslu. Nábožen
ství předpokládá autorita ©povýšenou nad
rozum lidský, ale racionalističtí protestanté
tuto autoritu s trůno svrhojí, nahrazajíce ji
svým justamentem. Že vrhají protestantští
vůdcové své stádce do zmatků uejvětších, o
tom ovšem neví pochybnosti. Proto není diva,
že Kristu oddaní protestanté ohlížejí se stále
s většími sympatiemi k Římu, kde kyne za
rozkladu protestantismu jediná záchrana pro
člověka věřícího. Nynější zbědovaná krise ně
meckého tábora protestantského dokazuje, že
již protestantství jako náboženství dokonalo.
Zajímavo, že německým pastorům dovoleno
pronášeti nejrůznější názory o Kristu, že jim
dovoleno mlnviti proti kterémakoli článka
positivní víry; za to však jest bez milosti
pronásledován takový odvážlivec, který by se
odvážil postaviti Luthera do světla historické
pravdy. Zajímavé doklady jsme uvedli loni,
Odpad od církve končí odpadem od bible,
Luther chráněn více než Kristus. Až nás zase
budou naši protestanté pobízeti, abvchom 8e
vrátili k evangeliu, řekněme jím, aby si scho
vali takové pobídnutí pro německé druhy
v jejich vlastním zájmu. Církev zachovala
k evangeliu vždy největší vážnost, ona je do=
chovala od prvopočátka církve až na naše časy,
věřila a věří v jeho inspiraci. Protestantští
reformátoři však nejdříve, zcela nezákonně
zneužívali Písma k utvrzení svých lidských
výmyslův,a kdyžuž nyníPísmak šíření svých
nejrůznějších nápadů nepotřebují, otevřeně
biblí pobrdají. Evangelíci — bez evangelia. —
Protestanští rozumaři tedy si myslí, že to
pravé učení Kristovo jest nutno teprve hledati.
A hledá je každý jinak. AŽ se sami mezi se
bou o tom pravém učení srovnají, ať teprve
potom se odváží přemlouvati katolíky k ji
nému přesvědčení. Pro nás však budou platiti
slova Písma: „Neposlouchejtež slov proroků,
kteříž prorokují vám a oklamávají vás: vidění
srdce svého mluví, ne z úst Hospodinových.
(Jer. 23, 16); jsou „vždycky se učíce a nikdy

gu pozvání pravdy nepřicházejíce.“ (II. Tim.
„DD

Kdo o našem Spasileli Kristu psal křesťan
štějs neš Lev XIII. v encyklice a 1. listopadu
1900? Kdo k biblickému studiu úsilnějs nabádal,
neš on sám v encyklice z 18. listopadu 1893%
Pro ocenění a péči, kterou Lev XIII. dělnickému
stavu věmoval,dobyl si jména sociálního papeže;
Nikoliv jednotlivá vytržená slova některého spisu,
nýbrě celý epůsob psaní rozhoduje o smýšlení pi
satelově. Tento (spůsob) mení v encyklikách Lvových
ami polemický uni fanatický, ale správně katolický.
Katolické církvi děje se mnoho bespráví, v bojí
proti ní jest napadáno positivní křesťanství jako
takové.

Superintendent Hermann Opite ve spise
„Das Bekenninis metnesguten Gewissens.“

Politický přehled,
Nastalými mrazy jakoby všechen politický

život v naší polovici říše zamrzl. Ještě že různé
časopisy zaměstnávají se dále českou obstrukcí na
říšské radě jednak ji zavrhujíce, jednak obhajujíce.
A v tomto klidu, vlastné bezradnosti, kdy mini
sterstvo Kórbrovo ze zamotaných poměrů neví
kudy kam, a kdy třeba bude co nevidět projed
nati autonomní celní tarif a uzavříti obchodní
smlouvy s cizinou, ozývají se opět známé blasy,

Čechy a Němci. Ve
zvláštním výboru, zvoleném sněmem království
Českého, má býti učiněn pokus o dorozumění po
vzoru moravském, kde zasedá již podruhé stálý
vyrovnávací výbor, ač činnost jeho nebyla dosud
valná. Snad přece takto v úzkém osovním styku
zástupců obou národů našla by se jakás cestička
aspoň k snesitelnějšímu spolužití.

Dne 24. prosince zemřel ve Stuttgartu ve
Wirtembersku bývalý ministr rakouský v mini
sterstvě Hohenwartově dr. Al. Schžffle, jenž -se
vždy přimlouval za federalisaci Rakouska,

Zemský výbor království Českého stanovil
na rok 1904 úhrnnou potřebu 73,091.217 K,
vlastní úhradu částkou 16,647.582 K a výnos
55proc. zemské přirážky a státních údělů částkou
42,450.493 K. Neubražený schodek činí 11,493.142
korun, v kteréžto částce zahrnut první náklad na
úpravu řek v roce I904 — 3,500.000 K. Tak
tedy rosteme, ale — v dluzích.

Zemský výbor štyrský nařídil zvláštní komisi,
aby prozkoumala účty obecní ve Štyrském Hradci,
kde shledány velké nepořádky ve správě obecních
peněz. Zjištěný schodek za rok 1903 činí 300.000 K.

Hned po vánocích jednalo se v uberské sné
movně o předloze branecké, aby do Nového roku
byla vyřízena, ale marně, Oposice nechce nikterak
povoliti. Poslanec Ugron na prosbu jistého občana,
aby obstrukce už byla zastavena, odvětil: »Ne
ustoupím, kdyby mne prosil i krále Novým
spasným návrhem jest myšlénke, aby byl zméněn
jednací řád poslanecké sněmovny.



Barbarské pronásledování Poláků v Poz
neňsku jest na postupu. Poznaňská vláda veškerým
polským učitelům zakazuje členství v polských
bankách, jakož | ukládání peněz v nich na úroky.
Tímto opatřenímzamýšjí vláda zameziti prospí
vání polského bankovniciří, které prý německým
obchodům škodí.

Aférou Dreyfusovou, která svého času stát
nímu ústrojí francouzehfýmu velmi nebezpečnou se
jevila, budou se soudyřijabývati počtvrté. Revisní

sazená, usnesla se totiž, aby žádost Alf. Dreyfusa
za revisi byla připuštěna. Rozhodnutí toto aeuči
nilo v Paříži naprosto žádného dojmu, jak si
snad někteří přáli.

Dne 26. prosince zemřel bývalý italský mi
nisterský předseda Zanardelli ve věku 77 let, jeden
z neveliké řady italských politiků a státníků, kteří
si za Crispiova hospodářství zachovali čisté ruce.

Světem stále se šíří zprávy o hrozící srážce
Ruska s Japonskem. Rusko snaží se vše v míru
vyrovnati, zato Anglie nemůže se již dočkati
války zmíněných mocností, sama Japonsku chuti
dodávajíc. V lednu a v únoru už pro tamní kruté
počasí k všlce asi sotva dojde.

Z činnosti katol. spolků.
Prohlášení politického družstva

tiskového. Politické družstvo tiskové v Hradci
Králové problašuje, če si velmi váží literárních prací,
kterými pan dr. Václav Řezníček přispívá po léta do
různých jeho tiskových podniků, zejména pak do
Obnovy“, v níž pražské dopisy jsou hledanou šurna
istickou vzácností. Proto vyslovuje družstvo své po

litování nad neobyčejně bezoblednými útoky, kterými
křesťansko socialní časopis „Naše Listy“ enaží se
součinnost p. dr. Řszníčka znemožniti. Družstvo zá
roveň rozhodně odmítá jakékoliv zawahování tiskové
ligy družstva „Vlasti“ do vnitřní své uprávy, poně
vadž svou existencí je naprosto od každé jiné spol
kové organisace neodvislo. Při této příležitosti pro
hlašuje dražatvo, že zpráva „Bílého praporu“ (č.1.) ©
nějakém sporu politického drožetva s bisk. konsistoří
je bezpodetatná smýšlenka, ježto dražetvo neřídí se
snad volnou nýbrž náležitou kanonickou poslušností
k církevním úřadům. Z výbora politického drožetva
tiskového v Hradci Králové 30. prosince 1903.

Z Nebevid. Málokterájednota katol. může
se vykázati tak četnými přednáškami jako jednota
nebovidská se sídlem v Červ. Pačkách. Pravidelně
každý měsíc pořádává její horlivý předseda vdp. dě
kan Dvořák členské schůze, k nimž vždy přichystá
poučnou přednášku. Na sv, Štěpána přednášel v jed
notě vdp. dr. Reyl „O moderním názora na život a
příroda“, zajímavým a poutavým spůsobem podávaje
apologii náboženského názoru šivotního. Časová řeč
byla sledována s napjatou pozorností a živou účastí
posluchačstva. Spolek ve farnosti nebovidské je dů
kazem, že i starší a prací zanešení duchovní mohou
občas věnovati pozoraoat epolkovému hnatí, které pod
moudrým vedením vzkvétá a nose užitek. Ale masí
býti dobrá vůle!

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. Vys. důst. pán Karel

Vorlíček,b. vikář,arciděkanv KutnéHoře,nažádost
Jeho Biskupské Milosti potvrzen od Sv. Otce v dů
stojnosti papežského komořího. Vdp. František Horá
ček, c. k. vojenský farář a professor ve Vídeňském
Novém Městě, jmenován čestným kanovníkem králové
hradecké kapitoly. Vdp. Václav Kalaš, b, notář, děkan
v Hněvčevai, jmenován aprávcem vikariátního úřadu
Hořického. Dp. Josef Troka, vicerektor v b. kněžském
semináři a dp. Jan Černý, apiritaal tamtáž, obdrželi
farní aynodalie.Ustanovení jsea: Pan P. OCyrill
Valenta, O. Praemonastr., slošil kanonickou sponsi pro
faru Želivskou; p.Jos. Pohl, administrator, se faráře
v Liberku; p.Karel Vimr, farář v Petrovicích, za
faráře v Zeměchách; p. Karel Havran, kaplan v Čes
tíně (Pražská arcidiec.), za administratora excurrendo
v Petrovicích.Uprázdněná fara: Petrovicepatron.
Jeho Velič. cís. a krále Frant. Josefa I. od 18. pro
aince 1403.

Osobní. C. k. ministr financí jmenoral vý
nosem ze dne 11. prosince 1908 panaJUDra. Fr.
Srdínku, advokáta v Hradci Králové, členem a pp.
JUDr. Josefa Somra, advokáta v Hořicích a Františka
Waldeka, majitele krahorky v Plotištích, zástapci
členů zdejší komise pro všeobecnou daň výdělkovou

NI. třídy, dále pp. Jalia Russa, fotografo a majitelerealit, Aloise Šimka, obchodníka v Hradci Králové,
členy a pp. Hynka Česáka, řezníka a Zdenka Ješka,
kameníka v Hradci Králové, zástapci členů zdejší ko
mise pro všeobecnou daš výdělkovou IV. třídy.

Pohřeb p. Telmama. Doe33.prosincene
úprosná smrt po tuhém zápase vyrvala z krabu ro
diny laskavého otce, oddaným přátelům a milému na
šemu městu nezapomenutelného příznivce pana B. E.
Tolmana, býr. knihkupce a nakladatele. Dne 26.
prosince o 2. hod. odpol. rosloučili jsme se s ním no
radi ne vědy. Po církevních obřadech, ješ vykonal
vysocedůst. p.děkan a kanov. Mat. Masil za assistonce
obou kaplanů a pp. boboslovců, doprovodil Králové
Hradec na posl cestě svého spolnobčana, jehož
památka každému, kdo ho poznal, buditi bude vspo
mínky nejpříznivější. Důkazem nelíčené soustrasti a
aáklonnosti k zemřelému bylo velké účastenství do
stavivších se velmi vášených osobností, předních zá
stapců různých apoločenstev, korporací a úřadů, míst
ních spolků 4 četných davů hradecké i vzdálené jn
telligence. Šlechetné skutky záslnšných prací jeho

odměněnypo smrti mnošetvím krásných cenných včaců.
Zvolna ubíral se průvod Velkým náměstím, ulicemi;
zvolna a neradi jeme ae loučili se sesnalým — pak

smisel nám z Hradce na vědy; jen pam aapomínky na jeho všestrannou činnost a záslužnou prási,
ce jeho šlechetné a dobročinné srdce, ne maže ušlech
tilých anab, pravés nikoho neurášející sbožnosti, ty
smizeti nemohou nikdy. B. i. p.

Úmrtí. Ve středa dne 33. prosince m. r.
temřel zasloušilý, dlouholetý člen sbora sdejší c. k.

odborné školy pro umělecké zámečnictvíp.A. Václavík, c. k. odbornýučitel téhoš ústavu v37. roce věku
svého. Odbyv sobě s vyznaroenánímrealné gymnasium
v Nov. Bydžově, vstoupil vroce 1883 jako řádný žák
na odbornou školu, kdeš | jevil neobyčejné na
dání a píli, tak že mu bylo po uplynulém tříletí, ješ
odbyl as vyznamenáním, uděleno státní stipendium
k tomu cíli, oby mobl navětěvovati c. k. uměleckou
škola prům. ve Vídni a vzdělati se tam na učitelo
kreslení pro ústav, z něhož sám vyšel. Odbyv ve
Vídni tříletí na aměl. prům. škole s vyznamenáním,
nastoupil vojenskou službu jako jednoroční dobrovol
ník, načež po roce stav se reservním důstojníkem
ztrávi| ještě jeden rok na amělecko-průmyslové škole
ve Vídni v odborné škole architekta H. Herdtla, který
byl současně artistickým inepektorem sdejší odborné
školy. V roce 1892 ustanoven byl Václavík zkašebným
kandidátem na zdejším ústava a v roce 1896 skateč
ným c. k. odborným učitelem. Jea plně obeznámen
a potřebami žactva ústavu a zastávaje místo své jako
učitel kreslení a úpornou svědomitostí, sískal si ze
snulý o dorost umělecko zámečnický zásluh vskutko
nemaslých; rovněž jako dlouholetý učitel kreslířského
kursu, jejž pořádá prům. museum zdejší, odchoval
celou řadu mladších živnostníků různých odborů,
kteří k němu pro milou jeho povahu Inuli a s ra
dostí pokynů jeho dbávali. Škola zdejší odborná
ztrácí v zesnulém věci znalého, pro odbor avůj vřele
zanjstého a srědomitého učitele, žactvo otcovského
přítele a sbor milého kolegu. Pohřeb jeho konal se
27. prosince odpol. z vlastního útalného domu na Slez.
Předměstí, do nějš krátce před smrtí svou se asídlil.
Pohřeb osvědčil o veliké oblibě zemřelého v krazích
hradeckých.Účastenstvíbyloveliké,jmenovitěe přední
třídy obecenstva, z něhož mnozí až na Pouchov ke
hrobu zemřelého doprovodili. V průvodu viděli jsme
p. místodržitelekého radu Steinfelde, p. starosta a
poslance dr. Ulricha se členy městské rady, p. ře
ditele Haněla s celýmsboremučitelskýmo.k odbor.školy,

četnézástupce státních i samosprávných úřadů i školbradeckých. Kupohřbu dostavili se deputace odborných
škol z Hořic a Turnova. Žáci ústava Četněz prázdnin
vánočních přiepěchali, aby učitele svého ku hroba

Zoprovodili děčná a čestná badiž zeenulému památka

Velby de komise pre osobní daň
z příjmů v okresu královéhradeckém provedeny
dne 31., 32. a 23. pros. následovně: V L. abora «vo
leni za on pp.: Červený Jaroslav, továrník vHradci
Králové, Collino Victor, majitel realit v Hradci Kré
lové; za zástupce pp.: Finla F. V., velkoobchodník
na Pražském Předměstí, Jelínek Jindřich, mydlář
v Hradci Králové. Ve II. sbora atali ee členy pp.:
Rose Julius, fotograf a majitel domů v Hradci rá
lové, Richter Karel, obchodník v Hradci Králové;

zástapci Be: JUDr. Alois Zimmer, sdrokát v HradciKrálové, MacákJosef, majitel blav. skladu tabáku
v Hradci Král. Ve III. sboru povoláni za členy pp.:
Flum Ferdinand, cukrář r Nechanicích,Hlávka Fe.,
klempíř v Hradci Králové; za sástupce pp.: Varmůša
Josef, správce velkostatku ve Světí a Fáborský F.V.,
obchodník v Třebechovicích.

Ze Všeodbor:sdružení kř dělnictva.
Schůze užšího výbora v Hradci Králové 29. prosince.
Přítomní : Pochmon, Karásek a Polák. Podpory nemoc.
uděleny: Kanffmanovi J. v Ústí sa 7 dní 400 K,
Škarkovi Al. v Ústí sa 7 dní 3 K, Vlčkovi J. vPlzni
za 7 dní 6 K, R. Matlachové v Bedici sa 14 dní6 K,
Fr. Šimkové v Sedlci sa 14 dní 9 K, V. Šimkovi
v Sedlci za 14 dní 6 K, Fr. Macháčkovi zTřebecbo
vic sa 7 dní 886 K. A. Šolonvi v Úpiciza 14 dní
9 K, A. Prokopové v Čáslaví sa 7 dní 6 K. Plenární
echůzevýborovákonati se budevHradciKrál.v Adal
bertina © 11. hod. dop.

Slavnost vánočního stromků konala
se tentokráte pouze v ústava hluchoněmých „Ra
dolfina,“ kamě dostavilo se četné vybrané obecenstvo.
Uvádíme zejména ndp. biskupa dra. Doabrava, Mgra.
pap. preláta dra. Frýdka, kanovníka dra. Soakupe,
místodrž. radu Stoinfolda, dámy dobročipného komi
tétu std. Na domácím jevišti eehráli chovanci ústava
poutavou bru ze šivota, přednesli několik deklamac
a předvedli 2 zdařilé šivé obruzy z biblických dějin.
Po vyčerpaném programu podělenybyly dítky šatstvom,
obaví s jinými dárky, jež obětavě přichbystalydám
dobročinného komitétu, vedeného předsedkyní vlotpí.
Steinfeldovou, chotí místodrž. rady. Ndp. biskap vy
alovil díky a usnání dobročinnémutomuto sbora, jen
ujímá se vpravdě nasných a potřebných ubožáků.
Sbírky dobročinným komitétem pořádané věnovány
jsou výhradně soukromým potřebám chovanců, proto
zaslouží vědy nejblahovolnější podpory £e strany
obecenstva. — Slavnost vánočního stromku vopatrovně
byla sice Jetos před vánocemi odložena, ač byly chudé
dítky poděleny, ale bude se dle doslechu odbývati
Novém roce v některý příbodný den, jakmile bade
školní vymčování opětně zahájeno.

Vánoční zpěvohra v Adalbortinu.
Na den sv. tří králů odpol. v 5 hodin á
jednota katol. tovaryšů oblíbenou vánoční spěvobru.
Letos bude provedena novinka, dosud nikde ještě
nedávaná, od hudebního skladatele Zelinky „Vonný
dech vánoc.“ Dílo obsahuje mnoho postiských hu
debních krás a je velmi spěvné. Zkouáký konají se
velmi pilně, takže lze se těšiti na hudební požitek.

Klicperovo divadle. V týdna vánočním

repertoár spulečnosti p. Housovyneb) BE bohatý.Opakována operetta „Čert a káča“ a ka oKryě

pínkovi“ se zdarem ovšem o V neděli dávánavýpravná hra Sienkiewičova „Gao vadis“ která přivá
bila du divadla četnější obecenstvo. Výprava kusu a

souhra jevila «e ve znamení uměleckého snadení.
Poadělní voselohra „Vo jménu nákona“ jevila vo
boconstvu ovou jímající pozornost.

Ve prospěch krupobitím
mých saslsly c. k. okresnímu bojtmanství v Hradcí
Král. následojící obce: Oujezsd sbírkou 43 K 92 h,
Třebechovice 340 K, Kratonohy s důchodů obecních
80 K, dosud úbrnem 4682 K 5 b.Šlechetným dárcům
saplst Bůh!

Kurs obmrmický. Sprára technologického
musea ku podpořeživností a průmyslu při minister
stvu obchodu za epolapůsobení obuvnického společen
stva ospořádá v Hradcí Králové v obchodní akademii
kurs obuvnický, jenž bude trvati od 31. ledna. do
16 února 1904 Při karsu ušijese tét strojů Singro
vých. Jest nyní na naších obuvnících, aby se kursu
hojně účastnili a nabytých zkušeností ašili ka povsne
sení svého stavu. Kurs bude bezplatný, navětěrovate
Jun nevzejdou tím žádné výlohy; pomůcky dostanou
úplně zdarma. Přiblášky přijímá předseda IV. spole
čenstva v Hradci Král. p. Jos. Mužík do 6. ledna.

Sebevražda vojíma. Na Božíhododpo
ledne zastřelil se vojín zdejšíhomysliveckého prapora
Jan Koten. Příčina smrti neznáma.

Ouobní daň z příjmů a daň dů
chodevá. Lhůta k podání přisnáaí k osobní dani
s příjmů a dani důchodové na řok 1904 stanoví 00
do 31. ledna 1904. Podati přisnání povinen jest kašdý
poplatník, jehoš poplatný roční příjem 2090 K převy
Šuje, aneb kdo vyzván byl zvláště, aby je podal; doporu
čoje se však, aby i ti, kdož mají příjem menší moš
2000 K ale větší neš 1300 K, ve vipetním zájmu při
snání podali, byť i zvláště vyzvání nebyli. Přiznání
buďcež podána buď písemně neb ústně u berních
úřadů [ instance (berních správ, okresních hejtman
ství), v jejichž obvodu daň předepsati se má. Podá-li

so„přiznání pívemné, budiš poašito úředních formu
lářů (vzorec A), které poplatníkům zároveň se zvláštním vyzváním od úřadů berních dodány badou; po
platníci, jimš přiznání dodáno nebade, mohou toto
u svrchu zmíněných vyměřovacích berních úřadů aneb
u obecních starostů védy bezplatně obdržetí. Nebude
li přiznání v předepsané ibůtě podáno, může daň na
základěpomůcekúředapo racejsoucíchz moci úřední
odbadní komisí ulošena býti. Kdo dále ve ihůtů pře
depsané nepodá povinného přiznání osobní daně
s příjmů nebo dané důchodové, může očekávati, že
bude vzat do vyšetřování pro zatajení daně. Konečně
se upozorňuje zvláště na to, že povinnost podávati
přiznání a následky opominutého snad podání nejsou
závislé na tom, bylo-li doračeno osobní vyzrání čili
nic. Osoby, které se stanou během berního roka 1904
poplatnými tím, že se přistěhují do území, kde zákon
platí, nebo že nabudou stálých platů sinžebních
v obnosu dani podrobeném, mají ve 14ti dnech po
tom, co nastala okolnost, která zakládá povinnost
berní, učiniti příslušnému berpímu úřado I. instance
osnámení u připojení patřičně vyplněného přisnání.

Výroba „neftelu“. (Nový| průmyslový

podnik) V poslední době salošil p. Jan Felklv Hradcirálové nový průmyslový podnik, výrobuneftolo, jeko
snamenité přísady ku lehkéma vyprání a k bílení
prádla beze věsho bělidla. Výrobek ten jest prostřed
kem osvědčeným, znamenitým a naprosto neškodoým;
vzbledem k témto jeho dobrým vlastnosteu vítáme
rádi vynález ten; fodstraní se tím upotřebení všech
žíravýchpráškůa gíraviavůbec,kterýchpradlenyk vůli
pohodlnějšímu praní používaly. Pradleny nechť řídí
"se jen dle návodu k apotřebení, který se při koupi
naftola ve všech obchodech. kde jsou upozorňovací
plakáty vyvěšeny, obdrží. Jmenovaná firma každým
obnosem ručí za to, že se vypere lehko, hned a beze
všeho poškození i to nejjemnější prádlo, při čemž
bílení naprosto odpadá; prádlo sůstano jišpo vyprání
jeko sníh. Novému podniku tomuto přejeme, aby
brsy vzrostl v mohutný závod.

Universitní přednášky v Chrudimi
v malém sále Průmyslového musea sabéjeny badou
v neděli dne 5. ledna 1904 kursem třípřednáškovým:
„0 životních činnostech lidského těla (úvod do fysi
ologie) s demonstracemi.“ V karen bude přednášsti
uoiv. doc. dr. Ed. Babák. V přednášce se pokračnje
6. a 10. ledna vědy o 5 bod. odpol. Sedadla na celý

kurepo 1 K, vstup ko stání na jednotlivé přednáškypo 20 h.

Z České Třebové. V předešlémčísle„Ob
novy“ byle správa s Kyšperka o slodějích; měcopo
dobnéno ale ve větší míře máme také u nás. Po ně
kolika krádežích dokonaných a nesčetných pokasech
rozčilení obecenstva dostoupilo nejvyšší míry, tek že
týden před svátky vánočními byla Třebováve „vými
nečném stavu“. Skorov kašdém stavení celou noc se
evítilo, hlídby v každém předměstícelou noc hlídal
s po několik nocí málokdose řádně vyspal, jednak
strachy před okrsdením a psk, de každý, kdo nějakou
střelnou zbraň měl, střílením hleděl zloděje zaplašiti.
Kdyby náhodou nějaký cisinec byl v noci do Třebové
přijel, moh! se lehko domnívati; že Třebové je ne
přátelským vojskem obležena. Nyní snad, jelikoš jsou
větlé noci, dají zloději pokoj. — Na ovátek svatého

Štěpána byl v Třebovéposlanec Klofáč se svými ovětelnými obrazy z Makedonie. Jak se zdá, slouží po
vstání v Makedonii poslanci Klofáčori za mimořádný
pramen příjmů a ještě má při tom potěšení otříti se
o klerikály, ačkoliv by měl věděti, že právě třebovětí
klerikálové hlasy svými rozhodli ve prospěch volitelů
národních proti socislním demokratům a mimo to se
postarali, aby v blízké obci Lhotce nebyli zvolení soc.
dem., tak de poslanec Klofáč mé třebovským kleri
kálům spíše za 14 hlasů děkovati a ne se o né v každé
schůzi otírati. — V odbočce „Všeodborového edragení“
v Párníka u České Třebovépřednášelo sociální otázce
p. Jan Kf. Mastálíř = Prahy. Schůze byla dosti slušně
navětívena.

Z Chotěbeřska. V Sodietínědne 27. pros.
měl bosp. spolek veřejnou ochůsí, která patří mezi

nejedažilojší neboť sešlo se mnoho rolnictva z okolí,
tak že hostinský sál byl přeplněn. O zájmových spo
lečenstvech, o semakém pojišťovánía h Rajf.
mlavil p. farář Vlček. Nato přikročeno bned k sa



' lodení Rají.záločey a svoleno předetavosstvo u do
. zočí dl. Po vyřízení voleb do Rojf. záložny o vadě

Jání venkovského lidu mluvil p. řídící Budínský způ
sobem velmi přesvědčivým,takže přednáška jeho do

1provázena byla hojným souhlasem. Schůze ukázala,
„$e rolnictvo tamní míní pěstorati zdravou svépomoc.

Z Něm. Brodu K zamezení sbytečných
:štvanic, ješ by agitecí pro tobo neb onohokandidáta

povetati mohly, sešli se důvěrníci zdejší volební sku
piny a uspesli ve poslanecké místo po zemřelém
poslanci dr. Brsorádovi nabídnouti p. dr. Reszkovi,
býv. ministru krajenu. Myšlénka opravdu patriotické,

- třebas hned po prohlášení jejím najednou podaiknat
byl na občanetvo útok se strany, se které by se byl

«kdo nejméně nadál. Snad bychom eměli hádati, kdo
. asi útok ten vede a nebyli bychom daleko tvrdíce, že
%oje sdejší rodák, který tu nalézá v polévce vlas.

+Okresy naše mobly by si jenom gratulovati, kdyby
nalezly zástupce v osobě dr. Reska. Jeea pak ma

- cešeky odstrkovány, a tu doufáme, našly by přece
« opravdového přítele, který by pomovi nejen chtěl,ale

také při ové zkušenosti mobl. Z čistě místní politiky
- by mělo se pracovati k tomu, aby we dr. Rezek naším

poslancem stal, bez ohledu na ty vyšší politické
proudy, které beztoho začasté nejsou než osobářetví,

: závist, ať nedíme prospěchářetví.Zdravý instinkt lidu
vystihl oitnaci a jeho přání zasluhuje býti respektováno.

Z Podvysecka. Hiarní otázka, která za
městnává rolnické kraby naše, je řepní sklizeň
příštího roku. Zdá se, že lonský dobrý rok byl opět
na dlouhá léta poslední,nedovede-li rolnictvo sonetře
děním se a atálostí vyrolati lepší vyhlídky. V Podvy
socku docíleno bylo pěkných cen zvláště akcí firmy

' Tellerovy szKutné Hory, která opustivší kartel, v němž
nemohla prosaditi výhod pro sebe, počala uzavírati

. na vlastní pěst. Letos však firma tato prý bude opa
trnější. Nakonpila řepy značné množství, tak do ještě
nyní na př. sklad v Poličanech chová tisíce metrických

. eentů, které není možno dopraviti, tak jak by třeba
bylo, rychle k zpracování pro velkou nepobodu a ne
dostatek potahů. A bude-li opravdu tato firma sdrže
livější, pak ostatní zůstanou za ní e radostí ně proto,

: že jim není možno pomysliti na nějakou konkarenci.
Kolínské odražení řepařské vybízí proto rolnictvo,
aby se pehnalo osamoceně k pokladnám, až počnou
lákati „foršnsy,“ ale jako jeden maš drželo pevně
ceny dožadované. Myšlónka krásná a rolnictvu pros
pěšná, jenom že v našich poměrechzůstává ideální
myšlenkou při tom nedostatku svérázných povah a
peněz na venku.

Bohatý nádemník. Dne 23. prosincet. r.
nalezen mrtev vo svém bytě v Hoře Knutoé nádenník
Matěj Jaroš, jenž pro jakýsi úraz v práci způsobený
měl právě dostávati ze zem. úrazové pojišťovny mě
síční důchod. Při prohlídce byta shledána spořitelní
kníška se jménem Matěj Jaroš, znějící na vklad 5200
K u 215.K na hotovosti. Neboštík jistě asi mohl býti
emochým vzorem v šetrnoati.

Z Kutné Hery. Zdá se, že novýrok bude
„přece u nás k pokroku nový krok. Dlouhé tabání s ma
jitelem lokálky ukončeno 28. prosince, kdy přejato
bylo vše do správy konsorcianové dráhy Kotná Kora

„Zrač. Aš prý sejde trochu sníh, počne se s expropriací
respektive koupí pozemků s po žních má začíti stavba,
Bylo by si přáti, aby to už bylo pravda, neboť čím
dal tím větší vzmáhá se obecenstva skepticiemae. —
K chystanému sjezdu důvěrníků svobodomyslné strany
konají se pilné přípravy. Sjesd bude se konati na
historické půdě Vlašekého dvora. Kéš by akt tem
enesený byl také pro naši novověkouhistorii šťastný!
Ochablost a rozmrzení je vědy hlubší a výtěžek z toho
mají jenom proudy podvratné a snahám našim nepřá

-telské, Bylo by dobře také posvítiti si na snahu známé
psrtaje v Kolíně zastapované orgánem Doškovým a na
Kutnohorska povášlivě propagované. — 23. prosince
konán byl tu pobřeb choti okr. starosty p. Výborného
sa veliké účasti obecenstva všech vrstev. Zesnulé paní

postižena byla vážnou nehodou, k vůli níž nezbytnagla operace. Než však mob'a býti provedena, zemřela.
Těšila se lásce všech, zvláště chudých, k nimž měla

u nruce vědyotevřeny.Pochovánabyla na hřbitově-v Klukách.

Z Óáslavě. (Úmrtí.) Již dávno nebylo pře
' kvapeno zdejší občanstvo jako 21. prosince, kdy ros
nesla se zpráva, že náhle zemnul p. cís. rada MUDr.
Peduzzi, zeměpanský vrchní lékař. Skon toho muže
vyvolal všeobecnou soustrast. Bylť sesnulý znám jsko
výtečný lékař, svědomitý úředník a milý, šlechetný

- maž. Mrtvola jeho převezena byla do rodinné hrobky
do Hlinska, odkad byl rodákem a kde také dlouhá
léta působil než přišel do Čáslavě.— Dráha. Na
jaře má se počíti se stavbou drahé koleje odtud do
Vel. Oseka. Za tou příčinou vyloženy jsou všecky po
třebné věci k expropriaci pozemků, aby obecenstvo

- bylo informováno, prvé než počne politické obchůska.
— Přednášky, jež pořádá učitelstvo ve prospěch
podpůrného fondu a krejcarového spolku, těší se čilé
účasti. Poslednípřednáška pí. Elišky z Purkyňů, vý
hradné pro dámy, byla četně navštívena a pozorně
sledována. Pí. přednášející je bojovnicí za práva žen,
bobudel, že dá se však leckdy achvátiti i důvody ne
pravdivými. Viz na př., te by byl některý církevní

-sněm ženy proklel a vyobcovalí — Naše stu
dentstvo akademicképonšilo prásdnin vánočních,
aby uspořádalo přednášky v socislně demokratickém
spolku — o socialistických idefích. Pozoruhodné, kam
se nese myšlénkový směr naší akademické mládado.
Konstatujeme s otázkou, co by asi řekli tito stadující,
kdyby tak některý kollega jejich nepořádal přednáška
ve vzdělávacím spolku katolickém.

Z Kolína nad Labem. Otrávenépoměry!
: Charakteristika tato vystihuje dobře situaci, v níš 00

ocitio občanstvo naše. Nedůvěra jednoho k drubému,
uávist, zášť, udavačství a tomu podobné jsou, kdo
vládnou Kolínem a příčinou toho zvrhlé žurnalistika
pokrokářská, která tu přičiněním dvojotihodného p.

tora Duška a jeho přátel jako vejce kukaččino
gla umístěna a teď aš k prasknntíse roztahuje,

věsoky slušnější živly s občanského šivota vytlečujíc.
K čemu pak nestačí sloupce její jedovaté tiskoviny,
o rozšiřuje v klepech po městě rostrašovanýchs na

korespoadenčníchlístcích, nestydícse ničitiklid rodin,
j spolků ba i existencí jednotlivců. Srého časa

Kolín stal se neblaze proslalým pověstnými Balako
vými listy, dnes orgán strany pokrokové předstibuje
i každou představu zvrhlé venkovské šurnalistiky.
Vzpomene-lí vi člověk, še to všecko vychází pod
ochranou „hlasatele čistého evangolia“, otřese se hrů
sou a ošklivostí, kam aš sahá zášť klerikalismu

evangelického. Či chce míti tenL pán s Kolína Genevua brati si na samovládce Kařeine? Ten protivníky
dával holomkům katovým a zvlášť si liboval, kdyš
mob! si sbladiti žábu na nenáviděném doktoru a tu

se, jak se zdá, má bistorie opakovati. Doktor M tu,služebníci jsou přichystáni, proto jen pálit. Kéž by
se našli lidé dobré vůle, kteří by tuto bydra šurna
listiky sašlápli!

Z Nových Dvorů m Kutaé Hory.
(Hraběcí jubilene.) Slavnost tichá a dojemná konale
se tyto dny v městě našem; bylat to oslava 70letých
narozenin českého šlechtice vysokorodého pane hra
běte Emericha Chotka z Chotkova a Vojníns, majitele
panství Nové Dvory, Veltrus a Bělošic, který všude
snám sroa dobročinností a zbožností, které vlast
nosti plným právem zasluhuje všade vděčného uznání.
Pan brabě Emerich Chotek miluje okrasu domu Bo
šího, což dokázal tím, že jž před třemi roky provedl
vlastním nákladem na účet hraběcího důchoda růsné
velké opravy ve farním kostele svaté Anny v Nových
Dvorech, jako malbu 10ti freskových obrazů, oprava
stukatar, vybarvení ornamentů a říms, důkladnou
opravu a zlacení oltářů a to vše nákladem více neš
5000 K, aniž by z kostelního jmění baléře k toma
upotřebil, čímě zastkvěl se tento dům Boží v znamenité

Úsobí na každého navštěvovatele dojmem úchvatným.
an hrabě Emerich Chotek stará ee i o chudé školní

děti svých panství, neboť každého roku daraje po
třebný oděv 100 dítkám na svých velkostatcích. Pro
zásluhy, jichž si pan hrabě Chotek vydobil, jmenoval
jej k jeho 70letému jabilen zdejší spolek hasičů a
c. k. vojenských vysloužilců Čestným svým členem,
jskož i obecní zastupitelstvo Novodvorské ve své
schůzi jednohlasně čestným měšťanem Nových Dvorů
a zvolené deputace jmenovaných ústně jemu na zámka
Hase blshopřály. Úředníci hraběcí darovali vysokoro
déma panu jubilantovi skvostné album se 64 obrazy
všech patronátních kostelů, zámků a dvorů, depatace
patron. duchovenstva podala jemu adresu blahopřejnoo,
opatřenou podpisy všech patronátních kněží a i různé
deputace z Veltruska přišly, aby p. hraběti blahopřály.
Pan hrabě Emerich Chotek narodil se 30. prosince
1833 a v den jeho narození byla ve všech farních
kostelích jeho patronátu slavná mše svatá, po které
poněšštými dary, věnovanými člechetným jubilárem,

člení byli ti, kteří službám Boším za blaho jeho
onaným přítomní byli. Přejeme ze ardce p. hra

běti, aby ještě dlonhá léta k radosti svých věrných
ctitelů a oddaného svého úfřednicíva, ku blaha
chadých, jím podporovaných, pevnému zdraví vždy so
těšil a sám hojné radosti pro známou dobročinnost
všude klidil.

Z Jičína. Dne 20. prosince odevsdán byl
slavnostním způsobem veřejnýmslašbám božím krásně
opravený zdejší děkanský chrám Páně sv. Jakuba.
Započato bylo svěcením varhan, které vykonal vidp.
vikář z Bělohradu Jan Sehnal za assistence četného
kněžstva. Slavnostní kázaní, zajímavé novostí, obdi
vahodné hloabkou myšlenek, pozoruhodné účelností —
svlášť pokud se intelligence týká — přednesl vdp.
Th. Dr. Jan Jindra, professor bisk. kněž. semináře
z Hradce Králové Obáma veledůstoj. pánům vzdány
boďte tímto srdečné díky! — Třebajiž dávno vymizel
z prostorných síní chrámových nádhery milovnýduch
zakladatele jmenovaného chrámu, Albrechta z Vald
štejna, třeba že dnes již ae nevyrovná bohatstvím a
přepychem chrámu španělské provincie Galicie „San
tisgo de Compostela“, ač si toho zakladatel přál,
přece svým přirozeným, čistým, jemným nádechem
barev a útulností jest překrásný. — Každý člověk,
jeng se nevymk! zcela životu náboženskému, cítí, že
světské jeho náraživosti se v tomto něžném chrámu
Páně konejší, a že se mysli jebo vzmáhá jakýsi klid
a pokoj vánoční. Zvlášť zajímá každého historický
obraz nad hlavním oltářem, zachycující krvavou bitvu
mezi křesťany a Saraceny u Claviga £ r. 841, ve
které dle tradice objevil ee sv. Jakub jako zacbranitel
křesťanů a rytířům křesťanským k vítězství dopomohl.
— Dálezajímají čtyry obrazy 8v. evangelistů v klenbě
chrámové — zajjsté u nělecká díla víry dob minulých;
obdiv budí stářím a doposud jsou velmi pěkné, obraz
svaté rodiny, kde vyniká postava av. Josefa, a obraz
ev. Anny, oba tak něžné, jak sochy: Božského Srdce
P. a Srdce Panny Marie na postranních oltářích.
Křížová cesta a jmenované dvě sochy jsouz Tyrolska
od snámého stavitele oltářů a sochaře Ferdinanda
Stufleasera. Varhany postavila firma Em. S. Petr
v Praze. Vybazají 26 původních hlasů a 4 kombino
vané, úbrnem tedy 30 znějících hlasů, 3 spojky
klavíru, spojku oktávovouod I. ko II. klavíru, (spojku
okt. I. man. přidal p. stavitel varhan gratis), 4. kol
lektivní rejstříky, volnou kombinaci, crescendo rejstří
kové a cresc. jalousiové. — V celém stroji poušito
bylo úplně nového systému rourkové pneumatiky a
mnohých nejnovějších vymožeností. — Pokudse týká
intonace každého, i toho kterého hlasu ripienového,
jest nejen uměleckou, charakteristickou a mistrnou,

nýbrá při mnohém z blasů sólových přímo krásyokonzlojící. — Hlasy silného zvaka jsou prostoru
chrámovéma přiměřeny a plný stroj zní mohutně a
velebně. Hlasy pomocné, ješ přivádějí k zfkladním
blasům umělých tónů aligaotních, jsou veskrze die
krétně intonovány, pročež působí tolikok lesku fortis
sima, neurášejí však křikom. Pravou chloubou stroje
tohoto můžeme nasvati II. manusl s jsloasiovým
erescendem. Následkem těchto. uvedených fakt mů
žeme stavitele varhan p. Em. S. Petra české veřejnosti
jen doporučovati, k dílu tak krásnému'v našem cbrámu
Péně ev. Jakuba gratalovati. Nyní by zde ještě mobly
býti exercicie Cyrillské i duchovní — myslíme totiš
obnovu ev. missij, coš ovšem záleší na vídp. děkanu
Frant. Dittrichovi, a pokud Cyrillských exercicií se
týká, na velevášeném p. řediteli kůra Frant. Jiráe

kovi, kterým sa dobled a starostí při opravě chrámu
P. vadány buďte díky povinné.

Čtěte!
Předplácejte!

Rozšiřujte!

OBLOVU!
Předplatné obnáší:

čtvrtletně-0 250 hk
pololeně . 5k
celoročně. . . „10k

do Německaceloročně . 10 k 52 k

do semí balkánských . 11 k
do Ruska. . . . „dik
do Ameriky . „11k 56h

Předplatiti možno počínajíc kterýmkoliv číslem.

AsonanceOBNOVYZana

Různé zprávy.

VPRAZE »OBNOVU«
lse dostati o knihkupeciví p. Františka ©HovorkyoŽilnéulicia oprodejinovinp. M.Vlčkana

Příkopech.

Manželské rozvody ve Frameli. Roku
1884 vešel v platnost francouzský zákomo rozvodech
Socialisté a zednáři, kteří tento zákon prosadili, ba
lamatili svět, že uvolněním řádného svazku manžel
ského ubude cizološetva, že počet divokých manželství
se zmenší. Doofalo se, že zákona svobody bude
jen výjimečně použito. Zákon byl vítán jako pokrok
„prospěšné svobody“. Jak se naděje uměle pěsto
vané uskutečnily, o tom nás poučují tyto číslice:

Roku 1885 provedeno 4128 manželských rozvodů
1896 7700 ,
1898 , 9521 , ,

Do toho počtu nejsou uvedeny soukromé rozluky
manželů.

Boka 1883 odsouzeno pro cizoložství 871 osob
„ 1889 , , . 996
„ 1889 , , „ 1188,
Louis Lagrende, který tato statistická data

uveřejnil, dodává: „Možno říci beze vší přeháňky:
Spějeme ku zkáze občanské rodiny a pracajících tříd.
— Jak je vidět, vede vláda Israele ubobou Francii
k pěkným koncům. Jestliže ee lehkomyelně, ze so
bectví raší svazek manželský, jaké to má následky
pro děti, ješ ztratí takto baď otce nebo matku? Ne
věrci říkojí, že náboženství v každém eměra,i v mravní
otázce nahradí věda. Podívejtese tedy, pánové, trochu
na Francii. Jest to země, kde jest středisko evropské
učenosti a vizte, zda s učeností mravnost zde stoupá.
Věda jest příliš chatrnou závorou véšně, nepřidá-li
se k ní bázeň Boží.

Židé všdycky stejní. R. 1641byli židé
z celého českého království vypovězení, protože měli
dorozumění a Turky, České poměry jim vyzrazovali,
přijímali od nich peníze, ne něž najímali paliče. Leč
rozkaz provedenjen polovičatě. A za následujících
nepokojů dle slov Tomkových „rok od roka množil ue
počet židů jak v Praze tak jinde v zemi, ješto i kteří
gleitů (průvodních listů) neměli, vraceli se a teké
Jiní ze zemí sousedních jmenovitě z Rakons, když
odtamtad rřed nedávnem byli vypovědění (snad pro
velkou lásku k bližnímn?;, do Čech se stěhovali, tak
že nově přibylých počítalo se na několik tisíc. Proti
tomu zdvihali časem stíšnosti rozliční řemeslníci a
obchodníci, kterým se rozličnými šejdy židů dála
škoda na živnostech. Také na eněmě roku 1557 byl
všechen star městský učinil ozvání proti tomu, a na
témž sněmu zavdán byl proti šidům jiný podnět, když
se jednalo o minci. Žádaliťutavové na králi, aby
zřízením měny byla přítré učiněna zmatku v mincích,
které pocházely £ nerovnosti mezi mincemi domácími
a cizími, přinášenými do semě. Měna byla králem
sřízena, ale brzy se Ukázalo, še nepostačovala proti
nešvarám působeným od židů, kteří mince všelijak
zlehčovali, okrajovali, na zápor sami na Židovském
městě (v Praze) špatné peníse lili, cizí lebkou minci
do země přiváželi“ (Dějepis Praby XII., 80—1.)

Nepřátelé ligoriámské morálky. Ve
Fridlandu v severních Čechách, kraji to. naskrz
věrně oddaném Karla H. Wolfovi, zatčeno bylo
v těchto dnech 80 německých paní a dívek pro
honsný zločin, který se nemá mezi křesťany ani jme
novati (procaratio). Mezi těmi jeou dívky, které při
růsných slavnostech všeněmeckých vystapovaly vědy
jako penenské družičky, zosobňující myšlénky Wol
fova všeněmectví. Pamětihodno jest, že 40 mezi těmita
satčenými ženami, jdouce za heslem „Los von Rom",
odpadly od víry katolické, nemohouce nijak srovnati
ligoriánskou morálkoe se svojí „čistotou mravní“.

Účastnily se horlivě a jtačního hnatíAotestantekéhoa nechyběly nikdy na dloubýchpřátelských večírkách,
řádaných hojně německými pastory pro sesflení

ducha odpadlického. Jakého rásm asi ty večírky bý
valy za účastenství hlasatelů „čistého“ ovangelia, o
tom rozhodne nyní trestní zákon“



Roskvět katolietví v Anglii. Opostapu
katolicismu v Anglii svědčí nejlépe následující číslice,
Před 250 lety nebylo v Anglii víc neš 50.000 kato
líků. Koncem století XVIIL přišli do Auglie katoličtí
kněží revolucí z Francie vybnaní, jejichž příchodem
oživil se tu katolický život. Za 20 let po jejich pří
chodu stoupl počet katolíků na 160.000, po dalších
20 letech na 400.00 Boka 1829 udělena byla kato
líkům v Anglii náboženská svoboda, zřízeno 8 apo
štolských vikariatů. R. 1850 papež Pins[X. znovu zří
dil biskapetví vAnglii. Does je v Aoglii arcibiskup,
15 biskupství, 2022 kněží, 1061 řeholníků, 1,500.000
katolíků. Průměrně vracelo se do církve katolické
ročně 10.000 Angličanů, v posledních letech průměrně
16.000, loni 29.0001

„Přítel lídu.“ Dne 18. prosincezemřelv Polné
žid Zikmond Baech, obchodník e koňmi, Inem a obi
lím, jenž za svého života požíval velké důvěry jako
muž řádný a počestný. Ale hned po jeho smrti, jak
N. P, píše, +e ahbledalo, že Basch byl vlastně velkým
vyssavačem venkovského lidu. Běda rolníku, kterému
peníge půjčil! Pučínal si přímo kratě: žaloval, kou
vil, parceloval a pak bez milosti zebadlého rolníka
vybnal. Shiedáno též, že Baech padělal a do oběhu
dal množství směnek, znějících dohromady na
ohromný obnos. S těmito aměnkami počínal si velice
prohnaně. Prodal-li oa př. koně nebo prášek na bno
jení, dal si na dotčený obnos podepsati od rolníka
eměnko, při čemž žena rolníkova musela se podepaati
jako spoluručitelka. Basch pak směnka giroval a dle
ní 4 až 6 padělků ei pořídil, načež jednotlivé padělané
směnky zpeněžil u různých ústavů a peníze si pone
chal Takto postiženy jsou blavně záložny, spořitelny
a jiné peněžní ústavy zvláště v Jihlavě, Něm. Brodě,
Hampolci, Přibyslavi, Kolíně, Hlinsku atd. Polná je
méněpostižena.—Podobnýchpřítelíčkůmámena ven
kově dosti. Lid ve slepé důvěřivosti za „eladká“ slova
vrhá se takovéma příteli do náračí; v procitnutí však
přepadá lehkověrné děsná hrůza. Kdy se prznáme?

Bohatá mevěsta. Lady Goeletováslavila
nedávno v Nov. Yorku 8 vévodou z Rousebourghu
nádbernou svatba. Nevěsta mimo tělesnou krásu při
nesla svému ženichu věnem 720 milionů koran. Sva
tební veselí trvalo několik dní a pozváno k němu na
2000 osob. Nevěstě dostalo se báječně ekvostných darů
v ceně několika milionů dolarů, a bylo jich tolik,
že uspořádána z nich na podívanou výstava. Zda se
také chadákům dostalo nějakého podílu ze svatebního
veselí, ani zmínky nikde.

Vzdělanost v Japonska. ZópasRaska
s ostrovní říší japonskou o prvenství na dalném vý
chodě upoutává k sobě mysli četných pozorovatelů
v celém světě. Japonci jako jich sousedé Číňanéjsou
plemene žlatého a dosud až na nepatrnou část po
hany, honosíce se prastarou vzdělaností čínskou, nyní
ovšem jenom dřímající. Odpor Číňanů proti vzdělanosti
evropské jest mocný a všeobecný, za to čilí Japonci
během posledních let téměř ve všech oborech přispů
sobili se vzdělanosti západní, stávajíce se takto mi
lejšími a spůsobilejšími učiteli sousedů svých slutých.
Japonsko má dnes dvě university státní v Tokiu a
v Kioto a tři soukromé v Tokiu, mezi nimi jednu
ženskou. Ježto ee tu život státní a epolečenský velmi
rychle rozvinul, pět univarait již nestačí; zřízena bude
proto nová dle vzoru evropského, nejmodernější. Vláda
i obyvatelstvo považojí vzdělání za nejpotřebnější a
nelitují sil, nešetří penězi na školetví, Pro odborné
vzdělání má Japonsko 2 polytechniky, 2 obchodní
akademie, 4 akademie rolnické, školu ryboloveckou,
konservatoř a 2 vyšší učitelské ústavy; dále pak tři
vyšší ústavy: vojenský, námořnický a diplomatickou
akademii. Kromě toho má Japonsko 6 přípravných
akademií pro mládež, státních gymnasií chlapeckých
130a 11 soukromých, gymnasií ženských 23 státních
a 8 soukromých, 72 technických škol středních, 47
učitelekých ústavů nižších, 126 umělecko-průmyslových
škol státních a 16 soukromých, 27.018škol obecných;
mimo to jest více než 1200 státních a soukromých
ústavů nejrůznějších oborů. Ve všech školách japon
ských bylo r. 1901 vyačováno 7,215.075 osob. V Ja
ponsku jsou rodiče povinní posílati děti do školy od
5. roku. Učení na školách obecných trvá 4 léta a je
bezplatné; stadiam na gymnasiu trvá 4 léta, na niž
ším ústavu učitel. 6 let. Kdo ukončil gymnasium a
prošel tak zvanou „akademii přípravnou“, může vstou
piti buď na uoiversitu nebo na vyšší ústav odborný.
„Akademie přípravná“ pro universita trvá rok, pro
ústavy odborné 2—3 léta, studium na universitě nej
méně 6 let. Ve všech vzdělávacích ústavech kromě
nižších škol obecných třeba platiti školné. I chudý
může ta dosíci co nejvyššího vzdělání. Při učitelských
ústavech nižších i vyšších jsou internáty, v nichě cbo
vanci vydržování jsou státem, ale když obdrší místo,
jsou povinní po malých částech apláceti. Jazykům
evropským: francouzskémo, anglickému a německému
vyučuje se na všech školách již od vyšších obecných
(5. školní rok). V obchodních "školách kromě toho
učí se dle přání vlašsky, španělsky a rusky. Jaou tu
též zvláštní školy pro jazyky evropské, pro čínský a
indický. Učení oa škole trvá od 8. hod. ráno do 4 hb.
odpol. s hodinovou přestávkou v poledne a 20minn
tovou po každém předmětě. Větší díl hodin vyvčo
vacích stráví dětí na Čerstvém vzdnchu, na dvoře
nebo v zahradě školní, kde ačitel vykládá přírodopis,
nebokde ve volnémčasese odbývajízábavy.—Tfeba
stát dovoluje každému vyznávati jakékoliv náboženatví,
ve škole přísně je zakázáno učiteli mlaviti o nábo
ženství a o politice, kteréž jsou ze škol japonakých
úplně vyloučeny. Náboženství učí se ve zvláštních
školách církevních; ve všech pak školách od nižší
obecné počínajíc až do university místo nábošenství
vyučuje 6e „mravouce“ a ethice.

O tkalcovství v Podkrkomoší. Často
a důtklivě bylo jiš u veřejnosti upozorňováno nu to,
jak důležitým pro naši situaci hospodářsko-průmyslo
vou, obchodní a tedy i národní jest rozkvět našeho
průmyslu v Podkrkonoší, kde přes tu chvíli ubírají
nám půda kus po kuse cisinci a průmyslníci nám
z pravidla nepřátelští. Loni celou serii článků o prů
mysla českém a německém zvláště v Pojizeří přinesla
„Naše Doba“, kteráš výsnačnými rysy upozornila na

nebezpečí, jaké zde brozí naší državě. Jest smutným
faktem, že zvláště obchodníci sbožím textilním
v Praze a v městech venkovských málo všímají si

Aolidních výrobků domácích a kapají zboží laciné,
ale ceny velmi pochybné Kdo z nich zná na př
tkalcovský závod upřímného našince Jiřího Vedrala
v Libštátě u Jilomnice, jehož vůdčí zásadou jest vy
ráběti a vósti zboží jen zaručeně epolehlivé jakosti
a kterýž ohromnýmizásobami 'vybovětí může jakým
koli požadavkům? Zde není zvykem nabízeti zboží,
jež láká konaumenty avojí lácí, neboť takové zboží
se zde vůbec nedostane, ale zboží v každém obledu
dokonalé u vědomí, že zboží nesolidní iza cenu mír
nou jest předražené. A jak již z bohatých ceaníků
viděti, dostati zde možno vše, co náleží v obor
textilnictví. — Stav tkalců nušich, tvořících i přední
naše stráže národní a hlásících se 8 celou doší k ná
rodu svéma, není závidění houný. Závody, jakým jest
závod p. Vedralův v Libštátě, jsou krajině i okolí
vědy důležitou oporou,tím důložitější, čímjson hmotně
zabezpečenější. Každé obchodní spojení jest tudíž po
silou závodu a prospěchem ne jednotlivcovým, ale
průmyslu českého vůbec. Není to „podporou“, když
pořídímesi za slušné ceny zboží upolenlivé, ale rozum
ným a zase jen nám prospěšným jednáním Uvažujme,
jak jeme si ve směru tom až dosud počínali a co ti
síců našich peněz, jimiž by mobly býti posíleny zá
vody domácí, zasíláme jinam za výrobky chatrné,
obobacujíce často i zjevné a nepokryté nepřátele své
A po takovém |uvažování jednejme též tak, jak káže
nám rozam a povinnost národní.

Sýkorky přivábí se v símě do
Štěpmie, aby v nich s holých stromů hmyz, jeho
vajíčka, larvy a puopy vyplenily, připevněním zo
lených jedlových větví na několika stromech. Sý
korky zdržojí se rády během zimy na vysokých jedlích.
Opatří-li se jim tudíž ve štěpnicích podobná oblíbená
shromáždiště, přesídlí do nich brzo a živí se pak
dříve zmíněnými škůdci stromoví.

Z právní praxe. Ku každé budově (pří
bytku, chlévům, stodole, kolně atd), není-li v pozem
kové mapě nebo parcelích jinak ustanoveno, náleží
místo pod okapem a celý prostor nad okapem. Okapy,
střechy atd. může soused jen se svolením druhého
přistavěti. Stromy, jichž kořeny a větve přes svislou
hraniční čáru okapovon přečnívají, nestní bez dovolení
onoho majitele okapu a prostoru ořezány býti, a
stalo-Ji se již tak, zausí býti dřevo i listy majiteli
vráceny. — Kdo atromy atd. při nvém domě tází,
masí vše tak zaříditi, uby vzrostlé atrormy souseda
nijak neškodily. Má li tedy soused A na svém po
zemku, u domu nebo v poli na mezi stromy, které
větvemi přesahují ne střechu nebo zahradu, pole atd.,
"vůbec přes hraniční prostor souseda B, nemusí tento

naprosto trpěti ani větví, ani kořenů Dle $ 422. obč.zákona soused B má právo paříditi souseda Aa jej
vyzvati, aby větve nebo kořeny svého stromu ouřezal;
nechce-li tak soused A očiniti, wmůževše provésti B
buď sám nebo prostřednictvím jiného. Při uřezáváví
větví vyčnívajících natno si pamatorati, aby soused
B chránil se postaviti žebřík na strom nebo na po
Zemek sousedův; vše to musí učiniti ze svého po
zemku a nesmí při tom kolmou plochu, inyšlenon od
mezníka k mezníku (středem kříže jich) překročiti,
jinak by se musel obávati žaloby pro rušení v držbě.
Uřezané větve musí soused B nechat ležeti, jinak
by ho moh! majitel satromn soused A žalovati pro
krádež větví. (A. Benč — Právní poměry sousedů.)

V mimořádeé schůzí městského za
stapitelstva v Hradci Králové zvolenbyl
městským radním na místě p. St. Červeného p. V.
Collino. — Ueneseno, aby obec offertovala na stavbu
nových kasáren pro hoofnicovou divisi. — Pensiono
ván byl městský kontrolor p Joa Pich na vlastní
žádost, a na jeho místo zvolen p. K. Kašpar, dosa
vadní důchod. adjankt. Pan Jos. Polák jmenován
důchod. adjunktem.

K té sebevraždě v Dobrušce. Jedno
mu panu bostinskému zdejšímu zastfelil se syn. Vidp
děkan, šetře církevních příkazů, odep'el výkrop. Roz
umí se, že přítelíčkové církve nezam-škali této příle
žitosti k nespravedlivým útokům. Jeden mládenec (za
městnaný v židovské firmě Loedečově) promlavil na
katolickém hřbitově bez úředního dovolení nad ne
šťastníkem dlouhou řeč, v níš se neopomenní ovšem
otříti o katolickou církev. Byl za to udán četníky.
Leč jeden nám nepřátelský list prolhaně tvrdí, že to
udsl pan děkan. Prý také „čin děkonův jest odsu
zován všeobecně a zajisté prárem.“ Za to pravý opak
jest pravdou; nestraunost pana děkana přijata od ka
tolického obyvatelstva e plným souhlasem. *Nestranní
lidé vědí dobře, že by nebylo příliš správné, kdyby
služebníci církve měli svou assistencí vzdávati hold
sebevraždě. Tím ovšem církev neprohlašuje, že by
by! sebevrah zatracen. Vyjadřaje zde odpor k činu
samému, nikoli k osobě. Že třebas i otec našťastného
mladíka mohl pocítiti bolest z abstinence dachovního
správce, pochopujeme. Leč větší a pravou bolest mu
způsobil nerozvážný syn. Měla-li by ještě církev sama
přispívati k oslavě sebevraždy, sama by podporovala
nynější sebevražednou horečku ©Že pan děkan mosil
církevní pohřeb odepříti, nebylo mn to žádným valným
potěšením; nefbinil to jistě z nějakéhovlastního jasta
mentu. Přisvěděl nám každý, kdo povaha vldp, děkana
zná. —

Hrozný požárdivadla. Americkéměsto
Chicago stalo se dne80. prosince m. r. jevištěm hroz
ného požáru divadla zvaného „Iroguois“, při čemž
zahynulo několik set (prý asi tisíc) lidí, většinou žen
a dětí. Dávala se právě výpravná němobra „Modro
vous“, určená hlavně pro děti. Při druhém jednání
vzňalo se totiž náhle několik suffit. Na pokřik „hoří“
vše hrnulo se k východům, které takto tlačícími se úplné
byly zataraseny. Hrozný zápas se tu rozpoutal. Vět.
šina padla v obět pošlapání a udušení. V divadle bylo
Špatné postaráno o opatření bezpečnostní a pak v kri
tickém okamžiku sami hasiči stratili hlava; proto tak
hrozná katastrofa.

Jmenování. Rade v. zem. soadn pan Jan
Sep v Hradci Králové jmenován právě mfetoprosi
dentem krajského svudu tamtéž.

X

"Tržní zprávy..
V Bradoi Králové, dne 34,prosince 1003.

1 hl pšenice K 11:70—12-20, šita K 9-40—0-80, jed
mene K 9*30—9-60, ovsa K 4-80——6-50,prosa K 10*40
—9 00, rikve K 9:00—10"00,hrachu K 18-00—2200,
čočky K 36-00—27-00, jahel K 20-00— 2100, krup
K 18:00—38'00, bramborů K 3-00-—3-00, jetelového
semene K83-00—198-00, máku K 28-00—82-00, Ině
ného semene K 19-00-—2000, 100 kg. žitných otrab
K »1:00—1200, pšenič. otrab K 11-00—1260, | kg.
másla K 2'40—2'80, 1 kg. sédla vepřového K 1-60—
1:70, 1 kg. tvarohu K 028—0-36, 1 vejce K 0-07—
00 81 kopa oerele K 0'00—000, 1 kopa petržele 0:00—
000 1 kopa kapusty K 1:80—2-10 1 hl cibule K 1-60

—?40, 1 kopa drob. zeleniny K 0:80—50, 1 pytel
mrkve K 1230—1-60, 1 hl. jablek 16-00—20-00. 1 hl
hrašek K 14-00—23:00. Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové 24. prosince 1908 odbývaný přivozeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 09, žita 17, ječmene 185, ovas
87, vikve 00, hrachu 00, čočky 09, jahel 0, krap 320,
jetelového semínka 23, máku 1. %)Zeleniny: cerele 00
kop, kapusty 30 kop, cibule 14 hl, drob. zeleniny
37 kop, zelí 20 kop, mrkve 8 pytlů, brambor 13 hl.
3) Ovoce: jablek 6 hl., hrašek + hl. 4) Drobnéno
dobytka: vepřů 2 kusy, podavinčat 97 kneů.
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolované firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticích)

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 ukázkuf

se na požádání franko zašlou.

poj"jnéy94

pa

ALULATBIMSTDT.TOTO"

ai

Měžáněnš.m)

PRuSněej

Veledůstejnému

duchovenstvu!

Praha-l, ul.
Jan Staněk Kar.Světlé,J čís.19n,roh

Konviktaké ul., ý pasř spe
aielně na kostelná náčiní, dovoluje
si doporučiti avůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně praco
vanýchjsostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a t. d., vše
v přesném alohu církevním. Staré

: předměty znovu opravuje v původní
intenci a jen © ohní slaté a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po race. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené.

Jan Horák,
seukeníkvRychnověn.K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu,

OWP*>Tóž 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.

Též na splátky bez zvýšení cen!

Prodá, se

právováročný dům
č. 140. v Hradci Krái.,

na Velkém náměstí, v němžnalezá60 sedm
krámů. — Nabídky přijímá J. Calvas, ko

misař při místodržitelství 7 Praze.



Jedna návštěva
stačí

by možno bylo přesvědčiti Be o výkonech mého
bez konkurence stávajícího atelieru pro přijmutí
osob při světle umělém dle mého

vlastního patentem chráněného
systemu.

Se zařízením tímto jsem zcela neodvislým od světla
denního a jest mi možno i v bodinách večerních
fotografické snímky v stejné dokonalosti provádětí.

Zvlášť výhodné táž (o momentní přijmatí dětí!

J. F. LANGHANS,
e. k. dvorní fotograf v Hradci Králové.

|Továrnarare
na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU, Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

ba) dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený $ i

A r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách *

a
v,

— nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,víno bortivkováé (medici
nalví),vina sladkás víno šumivé (šzmpaňaké)

Uposorůujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakostí velmi levny k a vybornou
alivoviei, vše vlastaího pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavé v Praze stříbrnou medatilí
státní a diplomem zlaté meďutlie, a mnohýmiji
nými diplomy s právem ražení ulaté medašlle.

Vzorky zdarma a tranko,

K době

velikonočn

Josefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII Sklad Karlove ul. č. 40.
— Iastrované cenníky, nákresy a rozpočty franko. —

was“ Výhodné platební podmínky. "Ng

oslkénáboženstrí,
NapsalJiří Sakala.

Vyšlo jako II. a 12. čis.
„Časových Úvah“ -gm

fo redakcíTh. Dra. Fr. Reyla.
Obsažný temto spis rozdělen na tyto

kapitoly:
L Smíli si každý aárod vybrati které

koliv oáboženství.

II. Které náboženství jest jedině pravé a
pro všecky národy závazné.

III. Pravé náboženství a bible.
IV. Adamité.
V. Táboři.

VL. Zbědovanost národních církví husit
ských.

VII Čeští bratří a víra lutherská.
VIIL Přebled.

Přítomný epis čítá 72 stran a prodává se
pouze po 16 halářích. Při hromadných ob
jednávkách poskytuje se sleva až 50%/,.

Objednávky vyřídí obratem

administr. „Časov. Úvah“ v Hradci Král.

Boží hroby sealohom.kostelů

Křižavé OBSTY26net i
| O6 Cesty Sochy„Vekří

šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařísení doporučuje uctivě
umělecký závod sochařský a řez

bářeký

bh >STELLA«* V JOSEFOVĚ.P. T. ČTENÁŘŮM +OBNOVY«591, SRÁŽKY.

Nejlepším štěstím v životě jest zdraví
a kdo obceš sobě zdraví zachovati požívej

záživné

SUCHARY.
uchary pro nemocné
uchary pro rekonvalescenty
uchary pro trpící žaludkem
uchary zákuskové

KŘESŤ.FIRMA.
ITNWYAOLANA

jakož i

nejjemnější čajové zákusky
jedině k dostání n firmyTEL:A“
(majitel L. B. Čech),

suchary a čajové zákusky "l
JOSEFOV.

CENYTOVÁRNÍ.JL>STELLA<VJOSEFOYĚ.| 'VWAIAyNdyY|ZAOJUSOLA>VTTALSE

OBJEDNÁVKY VYŘIZUJÍ SE OBRATEM.

»STELLA« V JOSEFOVĚ.
ť

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkaleov. výrobmiho apvle
čenst a „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30mt, obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti.
sa K 12-—, vyplaceně od korun 20:— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Kočáry asáně
nejnovějších vzorů

odporučnje známá, osvědčená firma

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 8 právem ražení zlaté medaile € korunou.

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšení cen na každou
stanici dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 308.

*——e
WG“Prodá se "i

zachovalé jeviště.
Obsahuje lehkou konstrukci, 6 proměn s ku
lisami, portal 8 oponou. Hodí se do sálu
aa 6—. m širokého Spolkům poskytnou se
splátky. -- Bližší sdělí administrace t. 1.a——e

Zac j
výrobní.“m skladěnábytkovýchoděna

' za cemy výrobní

NADYČOK, ea(ato nuasrnny“ : s
MB“ výrobní úplné

zařízení do pokojů,atd
Nábytek* František Matějček.

Kanonické tabulky
pro oltáře, v provedení velice
vkusném, dvoubarevném, sob
rubou dvoubarevnou, nabízí

-ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Iradci Králové.ZE

Jana Leopolda Haye,biskupa krá
lovéhradeckého, Zpráva o visitaci
far kraje Cáslavského, již roku
1783 k rozkazu císaře Josela II

— vykonal.
Podává Dr. Vácslav Řezníček. —Cena 80
haléřů. — Objednávky vyřizuje Biskupská
—— knihtiskárna v Hradci Králové. ——
Přítomné dílo vrhá pronikavé paprsky na náboženské po
měry naše v době joseGnaké, v dobé tísnivého cáesaro
papismu, jíž povělmnuto důkladuěji před drem Řesníčkem
v přítomném historickém ruchu pouze od dra. Kryštůfka,
I nehistorika a laika bude velice sajímati naz“rání bi-kupa
politika, poslušného slohy caesaropapistického apparávu

na náboženskou situaci a charakter Aodmotlivýchkněží.Číselná statistika, provedená v jednotlivých farnostech,
jest pro nynější duchovní správce Čáslavského vikariatu
zvlášť výsnamna. Dr.Řezníček pečlivým, precisním pře
kladem némeckého referátu Hayova vykonal naší bistorii

službu velice platnou.

KAPRY6
hladké, nejlepší jakosti, prodává

Frant. Jiráček
ve Vysokém Mýtě.

Rak -Uher.
Ustřední BODEGA

Vídeň XIX.
zařídila prodej pravých španěl
ských i portugalských vin jako:
MALAGA

SCHERRY
PORTSKÉ

v původním plnění; lze obdržeti v láhvích
ve vinárně

Františka Paolovského,
w Týništi n. 0., na Záplotí čís. 108.

© ©

nul!
ZA ČESKOU

SLÁVOU
POŘÁDÁ KAREL HIPMAN.

= NÁDHERNÉ=
DÍLO OBRAZOVÉ

Sledujíce slavnou svou historij, zdaž neza
toužíme seznatí ona místa v cizině, kde ode
hrál se nejeden akt české slávy, mista. která
posvěcena jsou českou velikostí a uchovala
jeji stopu až do dnešního dne? Pohledy na
lato mista, kde česká sláva lakořka jakoby
zkomeněla, přineseme v nádherném tormto
dile, které na způsob „Letem českým světem“,
jež u české veřejností až dosud jest v dobré
paměti, předvede měkolík set sirostných
vdrasů, 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 17-00
16 pošt. zásylkou. Úplné as v 30—35sešitech

NAKLADATELSTVÍ JOS. R. VILÍMKA
PRAHA, Spálená ulíce číslo 13.

VÍDEŇ 1., Schottenring číslo 1.



Poděkování. ——

Hluboce dojati nesčetnými, vpravdě přátelskými projevy upřímné účasti, již dostalo se drahé matce
a celé rodině naší za příčinou úmrtí nezapomenutelného, milovaného otce našeho, pana

BOHUMILA E. TOLMANA,
býv. knihkupce a nakladatele,

děkujeme z hloubí duše své jménem drahé matky své i celé rodiny všem, kdož drahého našeho zesnulého na

poslední cestě doprovodili, jej skvostnými dary věnců obmyslili neb nám písemně či ústně upřímnou svou
soustrast projevili.

Uctivý dik náš projeven budiž: Vysocedůstojnému Pánu p. M. Musilovi, sídelnímu kanovníku a měst.

děkanu a důstojným Pánům pp. kaplanům Brabcovi a Kopeckému, důst. Pánu p. Paulusovi, kooperatoru na
Kuklenách, již církevní kondukt vedli; neméně uctivě děkujeme slovutným hodnostářům, pánům: místodržitelskému
radovi H. Steinfeldovi, generalmajoru a veliteli 20. brigady pěchoty J. rytíři z Karlů, místnímu veliteli setníku

V. Posteltovi, úřadujícímu c. k. vrch. soudu zemsk. radovi J. Srpovi a sl. gremiu c. k. krajského soudu,
státnímu zástupci J. Matoušovi, starostovi města a poslanci JUDr. F, Ulrichovi, náměstku jeho dvor. továr

níkovi J Pilnáčkoví a sl. městské radě, starostovi okresu a poslanci H. Srdínkovi a sl. okresnímu výboru,
říšskému poslanci V. Formánkoví, pánům řiditelům všech škol středních, akademie obchodní a c. k. odborné.

školy, vrchnímu správci poštovnímu J. Nermufovi, přednostovi stanice insp. B. Kosteczkovi, sl. řiditelstvům

škol měšťanských i obecných a vůbec všem, kdož drahého zesnulého na poslední cestě této doprovodili.

Nelíčenými díky zavázáni jeme: je

Všem P. T. pánům dárcům skvostných věnců, sl. tělocvičné jednotě »Sokol«, el. Živnostensko
čtenářské Jednotě, sl. Besedě, sl. Sboru dobrovolných hasičů, jež pohřbu se sůčastnily; sl. kurateriu obchodní
akademie, sl. Záložně, sl. obchodnímu gremiu děkujeme pak nad to za věnování obnosů k účelům humanním

k cíli uctění památky drahého zesnulého, prvějšímu pak kuratoriu, jakož i slavnému sboru pro zřízení a vy
držování obchodní akademie za vydání zvláštního úmrtního oznámení.

Slavným korporacím a nesčetným jednotlivcům, již buď ústně či písemně neb telegraficky nám účast
svoji projevili, platí upřímný náš dík.

Velectěným pánům MUDrům Ot. Klumparovi a Jos. Reichertovi, již drahého zesnulého našeho po
dobu nemoci jeho pečlivě ošetřovali, panu MUDr. Lad. Tvrzskému, jenž v posledním okamžiku k ulevení bolesti

jeho přichvátati si neobtěžoval, vyslovujeme náš srdečný dík.

Všem, kdož jakýmkoli způsobem k uctění světlé památky drahého našeho zesnulého přispěli, vo

77" „Zaplat Pán Bůn!“
V Hradci Králové, dne 28. prosince 1903.

Jménem truchlící rodiny:

JUDr.Bohumil Tolmaň, Jiří Tolman,
auskultant c. k. krajského soudu v Chrudimi, knihkupec a nakladatel v Hradai Králové,.

NÍ synové.
9

NB, Panu H. RŘíchtřovi,majiteli pohřebního ústavu v Hradci Králové, děkujeme za pečlivé, vzorné,
úplně nás uspokojivší vypravení pohřbu.“

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel s zodpovědný redaktor Antonín Pochmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.
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Bilance českého národa,
(14) V kázaní, jež o tomto předmětu měl

a uveřejnil dr. Horský, dokazuje z dějin, že
český národ stál i padal s katolickou vírou,
že byl dotud šťasten a ailen, dokud této věren
zůstal; vyzývá posluchače, aby toto víru si
zachovali, vyznávali a bájili, zvlášť proti mo
dernímu hositství, nevěře a protestanství. Hu
sitstvím, čili £. zv. národní církví český národ
teprv by 80 osamotil, stal se ostrovem v moři
katolických a protestantských národů, opuště
ným ode všech. Haositští naši předkové proti
vojskům německým, jež byla katolická, sice
bojovali, ale oni jak. v památném spise z 2.
září 1416, tak u příležitosti slavnostního pro
hlášení kompaktát v Jihlavě r. 1436 na své
nepřetržité příslušenství ke katolické církvi
důraz kladli, národ český za nejkatoličtější
prohlásili a žádali, aby v kompaktátech hned
z počátko bylo problášeno, Češi že nemají z4
žádné kacíře považováni býti.

Těm, kteří národu našemu za jeho víru
svatováclavskou nabízejí protestantství, správně

poukazuje kazatel, tudy že vede cesta k mněmčení národa a že se zde v první řadě jedná
o národnost a politiku a teprv v řadě třetí o
náboženství t. j. náboženskou příslušnost, ježto
o náboženském přesvědčení lidí, kteří pro
„Los von Rom“ pracojí, nemůže býti řeči. Kdo
má zdravé oči, toho všeho nemůše neviděti a
naši liberálové ihned postřehli při kladení
základního kamene k pomníku Hosovu, oč se
protestantům a pastorům při tom jedná a do
vedně se každému náboženskému. rozporu do
vedli vyhnouti; když pak to nebylo těmto po
chuti a počali na mladočeskoustranui utočiti,
jsoace při tom podporováni stranou nejsměš
nější v Čechách, stranou lidovou bez lidu, do
stalo se oběma výprasku, který budou dlouho
cítiti. Na mladočeskou strana spoléhal i dr.
Iške, avšak i ten dostal pokyontí, v Praze že
se nedá nic dělati, ježto malý národ český ve
svém boji za národní práva nemůže si dovo
Jiti lozus náboženských třenic, nebo dokonce
odpadu od avětové církve, k níž od věků se
hlásí.

Avšak k bilanci národní náleží i stav
jeho kulturní, politický a národohospodářský či
finanční a k těm věcem chceme zase my na
počátku nového roku přiblédnouti. — Němci vy
čítají nám neústupnost a hrabivost; chceme
prý pořád více, nejsme 8 ničím spokojeni a
naše listy nedělají prý nic jiného, než štvou.
Na tyto výtky dal v delegaci dr. Kramář před
samým panovoíkem patřičnou odpověď. Boju
je-li národ již 60 let za své duchovní i hmotné
statky a je-li znova a znova hotov vyjednávati
se svým nepřítelem, pak mu věru nelze vyčí
tati neústapnost. Dle mého mínění tak, jak vi
počínáme dnes, měli jsme si počínati již dávno,
alespoň od r. 1897. Všecko naše dorozumívání
a vyjednávání nebylo než sysifovskou robotou.
Jestli jsme dostali ten kámen na okraj loďky,
však tu byli ihned němečtí centralističtí byro
kraté vídenští, kteří nás i s ním srazili dolů.
Ti lidé nikdy se smířiti poctivě nechtěli a
v jiný než centralistický vládní systém nevě
říilí Bylí i mezí Němci poctivcí, kteří se chtěli
S námi a 8 ostatními národy, s nimiž tvoří
tuto říši, vyrovnati na základě jediuě možném
a také přirozeném (Hohenwart, Schůfle, Fisch
bof), ale ti k byrokratické koterii nepatřili,
aneb v ní aspoň dlouho nevydrželi. Národ
český nemohl při tom stava věcí dělati oic
jiného, než vysflati do Vídně vždy nové a nové
legie, které měly jen tu chybu, že se doma
boledbaly, na ostřejší tempu voditi se daly,
ve Vídni však po čase ze svých patrontašů
muoici odbazovaly — slevovaly. Dnesjsou
poměry jiné; dnes není jednoho českého člo
věka, který by se opovážil raditi k mírnosti
a vyjednávání 8 Němci; ani ta „naše“ šlechta,
ani ta opatrná „Politik“ nevidí jiného výcho
diště z dnešní situace než pokračování v ob
strukci, nejlepší to důkaz, že jeme se octli
opravdu tam, odkud není ústupu. Jaký konec

V Hradci Králové, dne 8. ledna 1904.

vezme obstrokce česká, nelze ovšem přadpo
věděti; mlaví se o universitě v Kroměříži,
kterou chce vláda prozatím tam uwístiti, aby
se vlk najedl a koza zůstala celá, dokonce i
prorokoje se zavedení vnitřní češtiny. Uvi
díme; prozatím schází nám víra. Vše by šlo,
ale vládu masila by nechati ohlížení se po
svém německém poračníku, mosila by jednati
jako pluoletá a podati raky majoritě, jakou
má a nikoli jakou by si přála; dříve ovšem
masila by o své újmě zavésti jiný jednací řád
parlamentární, aby obstrakci nemohl dělati
nikdo, tedy ani Němci. Něco se státi musí; co
to bude, je nejisto. Přijde na panovnfka.

V kulturním ohledu je bilance naše nej
příznivější; obřím krokem drží se český ná
rod po straně prvních [národů světa a uenf
vědy, není umění, v němž by neměl svých
pěstitelů, z nichž moozí (hudba, malířství,
poesie) nabyli jména světového. Jsme národem
opravdu umění pěstovným, ale nejsme národem
průmyslným, obchodním a z té příčiny není
sni finanční stav náš skvělým. Hlavní chyba
děláme, že syny své necháváme dloaho stado
vati na úředníky, kněze, učitele; v povolání
tom uajdou sice svého zaopatření, ale národní
finance o tom nezvědí ničeho, ježto tam, kde
lze ještě jediné zbobatnouti, státi se kapita
listou a do pracovního lidn přivésti prameny
nových příjmů, posíláme živly nedostudo
vané nebo móně talentované. Následek toho je
málo podnikavosti, okládání kapitálu ušetře.
ného do záložen a nikoli na průmyslové a ob
chodní podniky, kde přijde do sterých rukou
a desetkrát za rok se obrátí. Což diva, že nů
mecký kapitál dere se pak i tam, kde je místo
jen pro Čecha?!

Co jsou nám platny parádní řeči, když
deset jich nevyváží práci jednoho továrníka,
který žene český pracovní lid k volebnímu
osudu tak, jak chca?! A i když dojde.k akci
ovéma podniku, buď se musí prodati po čase
židu neb Němci, ježto nemůže vydržet světo
vou konkurenci, neb živoří a to nikoli, že
bychom nedovedli inkoast neb tužky připra
viti, ze švestek slivovice navařiti, kaučak vy
robiti, ale že nedovedeme 86 následkem ob
chodní nezkušenosti na světovém trhu uplat
piti. Je toho potřeba, aby v době dnešního
technického pokroku a výborné goality železa
udržely se u nás filiálky anglických a němec
kých firem železářských?! Je třeba, aby textil
pictví měl venkoncem v rukou žid a Němec a
aby lid náš dřel se na kapitál, který odchází
do ciziny, aneb dokonce i politicky proti nám

postopoje Toho všeho nebylo by třeba, kdyychom byli měliv pravý čas obchodně a prů
myslně vzdělaných lidí a podnikavého kapi
tálu. Co platno ukládati kapitál v záložnách,
kde je napolo mrtvý?! A kdybychom aspoň
ty záložny dobře vedli! O těchto zjevech, jež
se u nás v posledních letech odehrály a jimiž
jsme se před cizinou přímo aměšnými stali,
třeba též přemýšleti!

Rovněž i české zemi jako morální osobě
daří se prabídně, čehož vínu neneseme my,
nýbrž centralistická vláda, jež zemi nenechá,
čeho potřebuje, ano i školství obecné při
úbytku přímých daní jí na bedra uvalaje.
Půjde-li to 8e zemskými financemí i na dále
tak s kopce, pak naše komunální úpisy nebn
dou hodnotou tak hledanou, jako svého času.
Vybírá-li země česká 55%, přirážku a má-li

přes to všecky své objekty zadluženy, pak jeto stav povážlivý, povážlivý nejen pro poplat
níky, ale i pro majitele domů, jichž reality
vysokou zemekou přirážka a rozličnými okres
ními obecními přirážkami jsou jen zashodno
ceny. Nikdy se tolik domů v Praze a to pod
cenu neprodalo, jako poslední dobou. Tím
trpí komany a blava českých měst zvlášť,
která je v té nevýhodě, že je hlavním iwěstem;
várokům, jež so na ni v zdravotnictví, pohodlí,
okrase činí, vyhověti maosí, nemá však těch
příjmů, jako jiné podobné centrály. Čo drah
Živí česká země a snad jen asi dvě mají cent
rální direkce v Praze; ostatní všecky jsou ve
Vídni a tam veškeré přirážky z ohromných

Imserty se počítají levně,
Obnova vychásí v pálek v poledne.

říjmů odvádějí. A tak je tomu i s mnobými
ankami.

Tedy až na kulturní potěšitelné zjevy
stav všeobecně zoufalý; to je ta unše bilance.
Pomyslíme-li však, jakými cestami vedla Pro
zřetelnost náš národ, jak nad ním ve všech
boořích bděla, nesmíme zoufati, ale tu důvěru
míti, že i jemu zaBvitnou jednou lepší časy.
Per ardua ad astra! — — —

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 6. ledna.

(K saniknutí „Katolických Listů“ a k obšivnutí
„Úecha“. — Novoroční pomámky národohospodář
ské. — Důstojný pomník na hrob Vácslava Be

neše Třebízského.)

Informace naše, že „Katolické Listy“ pře
stanou od Novóho roku vycházeti a že na
místě jejich bude vydáván časopis jiný, usku
tečněním toho byla potvrzena jako správná.
„Katolické Listy“ v poslední den r. 1903 tiše
sbasly, čehož příčin byla celá řada, z nichž
pak vyplynul docela přirozený jejich konec.
My hlavní důvod jejich konce svatřajeme pře
devším v tom, že v našich českých poměrech
není dostatek půdy pro list, který jak titulem,
tak programem svým a ohledy na všech stru
nách spoataný, omezovaný a ohraničený mohl
by se sám bez berel nepřetržité podpory udr
žeti bez příslušného zřetele na souhlas a ob
libu širších vrstev čtenářstva. „Katolické Li
sty“ zbytečně pohltily svých 100.000 zl., za
sedm let byly s nimi provedeny rozmanité
pokusy, které jim měli dodati krve a pomoci
na nohy, ale všecko zůstávalo marným, z ča
hož pro příslušné činitele a kruhy plyne nau
čení, že při uplatňování katolických zásad ve
veřejnosti pouze katolickým citem pronikouté
srdce nepostačí za dnešních dnů anik udržení
denníku, jak jest dle fakta viděti. Katolicky
cítící srdce masí oad sebou míti moderně
smýšlející hlavu u to obé musí býti neseno
pokrokem doby kráčejícími nohami, jež vedou
prozíravé a bdělé zraky a celému tomu tělesu
musí cestu v před opravovati blahovolné, pra
covité a dělné ruce. Pánové, kteří chtěli ka
tolickou politiku provozovati dle dnes přežilých
programů, pojatých v letech sedmdesátých a
osmdesátých minulého století, zajisté že se
dostatečně přesvědčili, že je stejně za málo
peněz málo muziky, jako za málo muziky je
málo peněz. Ku provozování takové katolické
politiky, jak si ji některé osobnosti předsta
vovaly, postačí, když se lidu aa kostelních
věžích zazvoní. Ale taková politika dnes, jak
se všeobecně cítí, nepostačí, proto musí kato*
lické smýšlení býti postaveno ve svém pakroku
a rozvoji na stanovisko moderní, z něhož by
mohlo čeliti všem okolnostem, 8 oimiž za

dnešních doů musí nezbytně závoditi a spasiti, aby 80 přes ně s posměchem nemoblo
přecházeti k dennímu pořádku. Za poměrů,
kdy v Praze může scházeti celá kopa v nej
přednější řadě k tomu povolaných osobností
také mezi členstvem Jednoty pro dostavení
metropolitního chrámu sv. Víta, jest docela
pochopitelno, že pro nějaký jenom několika
osobám hovicí, ale celou obrovskou katolickou
obecnost ignorající separatismus není půdy ani
v duchosvenstvu.

Katolický tisk musí míti program idový,
obsáhlý, on musí zájmy všech společenských
vrstev s pochopením a dle okolností a potřeby
doby zastapovati a pak stane sa vítaným a
hledaným. Nálada a smýšlení největší většiny
české společnosti nachází se za dnešních dnů
v takovém stavu, že přímo žízní po tom, aby
sporné otázky, jež dnes společností naší hýbou,

řokeny byly ze stanoviska katolického. Všichnijinověrci a i občané bez vyznání seřadili se
v tahé organisace a proto také ikatoliczý lid
touží, aby veden byl v katolickém dachu lidu,
kterýž ovšem nedychtí po ideální disciplině,
již vůči masám a v mosách prováděti nelze



neboť ta někdy ani ve klášteře přísné řehole
do podrobna provésti se nedá.

Nakladatel a majitel knihtiskárny v Praze
p. Václav Kotrba „Katolické Listy“, jež byly
majetkem „Drožstva sv. Vojtěcha“, drožstvu
tomu vrátil — a ono je nechalo na ten čas
zaniknouti. Pan Kotrba pomocí zasílaných mu
„nosů“ časopis ten zvelebiti nemohl tak, jak
si dnes čtenářstvo přeje, a proto započal úpluč
neodvisle vydávati vlastní denník pod jménem
„Čech“, jak je vydával již žvěčnělý jeho pan
otec a vrohní redakci denníku toho převzal
bývalý chefredaktor „Čecha“, dnes nejstarší
český aktivní žarnalista a velezasloužilý spi
sovatel kníž. arcib. notář vldp. Petr Kopal,
který hned při fas: katolického tiska v Praze
před sedmi lety dlouhé trvání podniku tomu
v rozimlavě 8 námi nepředpovídul. Zkušený a
rozíravý politik své strany a obratný žarna
ista Petr Kopal, jejž v ohledu tom respektají

všichni slušní a vážní kollegové v novinuřském
ovolání, ujímá se vedení „Čecha“ s nentacha

jící svěžestí ducha a jarostí péra, jež provází
ideální nadšení, což všeje přisedmdesátiletém
pánovi ekutečně obdivuhodným a vzácným
darem.

Jest škoda, že bohaté jeho životní zku
šenosti a plynoucí z uich správné náhledy,
křesťanská shovivavost a snášelivost, vlaste
necká horlivost a mužná přímost nebyly vždycky
brány na příslušný potaz, když se ze známé
strany o důležité kroky a podniky jednalo.
Jak jest dnes viděti, dostalo se mu za to draze
vykoupeným sběhem okolností nejskvělejšího
zadostiučinění tím, ze dnes vítán jest starými
i mladými v čele listu, který bez fanfár, ale
sebevědomě v život dne1. Jedna 1904 vstoupil.

Pan notář Kopal jako řiditel směrů ne
odvislého denníku zajisté že záhy kolem skapí
zástop spolupracovníků i davy čtenářů, kteří
pod heslem, že budou vyhledávati především
vždycky jen to, co naši obecnost dohromady
spojuje, za jeho vedení moudře blahovolného
srostou v silný kmen aparátu dobrých, zdra
vých a mocných novin, jakých jest naší spo
lečnosti a v naší veřejnosti právě zapotřebí.

Musíme poznamenati, že jest to vůbee
velice řídká vzácnost, aby sedmdesátiletý pán
s mladistvou pražností stavěl se v čelo novéma
podniku, jaký se pod rukama rozpadal osobám
mladým. Kdo pana notáře Kopala podrobně
zpáme, doufáme, že dávný sen jeho života, aby
národ a lid náš byl co nejvíce sjednocen,který
bo ze klidné práce v duchovní správě před
více než-li čtvrtetoletím zlákal v rozruchu a
neklidu plné a nevděčné povolání žornalisty,
korunován bude zdarem a rozvojem od něho
vedeného „Čecha“, z něhož v krátkosti může
vzrůsti činitel, na jakého se zrovna za dneš
ních dnů všestranně dychtivě čeká.

Ve případě tomto vyskytuje 8e v aaší ve
řejnosti neobyčejný zjev. Při všech jiných
listech a stranách staví se starým pánům včelo
obyčejně ponejvíce všelijací domýšliví, hrdí,
nezkušení m adíci a při „Čechu“ staví se no
vým proudům a mladým lidem, kteří si časo
vým poměrům odpovídající změny přáli, starý,
laskavý, skromný, zkušený pán, jehož blavu
přeletělo sedm desítek let s nejrozmanitějšími

FEUILLETON.
Ze studentského plesu.

Píše J. S—a.

Na gymnasiu bývá hlava studentova tolik
napěchován: sny staré Hellady a Latia, že není
divu, toužíli mnohý studující také po sféřejiné,
po zábavě modernější. Rozumí se samo sebou,
že korunou studentských zábav bývá pěkný ples,
Zatouží-li někdy po tanci i starý děda, jak by se
to teprve nelíbilo srdci svěžímu, zelenému mládí!

Gymnasisté Mifkovští připravovali svůj ples
ve velkém slohu. Třídní professor povolán za
protektora; po nékterém rozmýšlení dobrácký pán
čestný úřad přijal a pomáhal statné zvoleným
výborům, aby se zábava vydařila co nejlépe, Ra
dil, v kterém domě lze si vypůjčit pěknou sochu,
kde hezký obraz, kde nádherné květiny. Horliví
výboři hnali útokem dle dobře promýšlené úrady
na několik lepších domů; bylo jim vlídné vyho
věno. Se zvlaštní laskavostí vychazelo se vstříc
jejich žebronění v těch domech, kde dcerušky
přímo nedočkavě čekaly na den studentského plesu.

Konečně byl sál upraven se vší nádherou.
V prostřed stála skupina smrčků; v každém robu
postavena celá sbírka krasných kvetin. v jichž
středu vztýčeny různé sochy. Dekorace stěn byla
přímo přepychová; však to všecko navštěvníci za
platí, vždyť se na ples těší skoro celá bonsrace
Mlíkovské. A holčičky navštěvují studentský ples
nejraději. Hudebníci se zvláštní pílí studovali nové
kousky k nastávajícímu pleso; bylo to už potřebí
k vůli tomu, aby si udelali reklamu k oststoím
dnům masopustním, protože kapela ze sousedního

feskova Jim dělala svým uměním nemilou konurenci,

Frantík Váchs byl hoch jako růže. Ale

úděly, tak že zajisté plevru od zrna správně
rozezpati dovede.

Naž přejemestařičkéma kapitánoví mla
dého „Čecha“ zdar, zdraví, bystré oko, silnou
a šťastnou roka. Že v prvních přívalech bouří
a rozmacitých útoků, ješ „Čecha“ čekají, do
stane „mořskou nemoe“, toho 8e netřeba
u štaróho, klidného pána obávati.

Vydavateli „Čecha“ panu Kotřbovi při
jeho risiku pak přejeme, aby trvale zástal pro
niknut tím vědomím, že, kdo plave s proudem,

Toho on však nečiní. Tím
se může zatím těšiti, nežli nový jeho podnik
dostoupí prvních „desíti tisíců“ abonentů. A
toho může docíliti brsy a snadno, když ve
prokázané energii, kterouž ve právě minulém
měsíci osvědčil, bude důsledně « ioužně po
kračovati dále.

+ *“

Českou veřejností jest konečně uznáno,
že ty a ouy závody, jež r její neprozíravosti
sgají a těží, buďto tuto svou kořist proti záj
mům českého národa nepřátelsky rozmanitým
způsobem obracejí anebo gisky své z českých
zemí pryč vyvážejí, čímž obyvatelstvo zemí
těch a jeho klid a blahobyt jsou těžce poško
zovány. Proto. stalo se v posledních letech
heslem české veřejnosti, aby takovéto závody
a instituce penízem evým více nepodporovala
a aby tímto způsobem sama své nepřátele ne

ilovala a domov svůj neochuzovala.
Ve příčině té máme ra časové připome

noati české společnosti dvojího.
Někteří pánové, kteří svou existenci nebo

její značné zlepšení nacházejí ve správě milionů
českých peněz, jež český lid v jejich závodech
ukládá, chováním a jednáním svým způsobili,
že byla teď rok ústavům takovým věnována
českou veřejností a zejména českým tiskem
zvláštní pozornost, jiš německý pražský tisk
nešikovně roznítil ve „finanční hnutí“, které
jalo se české peníze přenášeti do české správy.
To je faktam.

Proto pokládáme za veřejnou záležitost
staršího data, když se při začátku roku působí
k tomu, aby české peníze a plynoucí z nich
zisky ověřovány byly dále výhradně správě
českých finančních ústavů, pokud důvěry té
zasluhojí. Ruch ten letos potěšítelně vzrostl,
neboť ku př. do spořitelny král. bl. města
Prahy dostavilo se letos hned první den po
Novém roce o 600 vkladatelů více, než-li ge
jich tam dostavilo téhož dne s novými vklady
lovi. Proto Ise ve příčině'té konstatovati po
zorohodný pokrok, který zajisté poměrně jevil
se při novém ukládání českých peněz do če
ských ústavů všade. Z toho důvodo doufáme,
že stojíme na počátku nov ho způsobu finanč
ního hospodářetví u nás, neboť také české
ústavy, které značnější příliv vkladů ucítí,
masí pečovati o vhodné nové způsoby jejich
umístění a zúrokovéní, které zajisté že nebudou
podporovati bospodářský,obchodní, průmyslový
a finanční rozvoj našich odpůrců.

Další hospodářskou otázkou v našich
zemích jest způsob pojišťování. Až doposud
z českých zemí každoročně cizozemské po
Jišťovny vyzí<kaly miliony výdělků, „jež byly=>=-=>=—>—>—>—-——
nemá li skoro žádny student peněz nazbyt, byl
Frantík obyčejně bez krejcaru. Jiní nemajetní
spolužáci si aspoň několik šestáčků na ples uše
třili, ale Franttk ten měsíc neměl ani z čeho
šetřit. Bílou mošučku a pletené rukavičky si ještě
koupil. Čemaru měl obstojnou, péknou náprsenku
mu zapůjčí kamarád; ale na útratu při zábavě
mu nezbude nic. — Konečně mu přece ráno před
plesem vypomohl milosrdný spolužák Jindřich
Opleštil zapůjčením tří šestáčků. A to byla pomoc
znamenitá! Však z toho neutratí zbytečné ani
krejcaru

Půjde do hálu bez svrchníku, třeba že jest
venku značně chladno; -a tak nemusí zbytečně
v šatně | šesták vybazovat. ©Doma taky ne
bude utrácet na večeři. Za to si koupí za deset
ník salámu, vezme si to s sebou a sní to potají
za taneční přestávky. Ostatní dva desetníky zbudou
na pivo. A večers jasnou lící spěchal Frantík
v průvodu Opleštilově +0 tanečního víru. Oba
šosy měl skoro křiklavě naduté; v levém se mu
házel v papíru zabalený salám, v pravém klíč od
hlavních dveří domu. Když mu jej kvartýrská
avěřovala, připomínala ho důtklivě: AČ mi ho
neztratíte, to Vám povídám Je

sl jen buďte bez starosti«, ukonejšil ji
Frantík; svždyt to není jehla, takový klíč je
u málokteré zvonice. Neutrhne-li mi tenble kilový
přívažek 82s, nemějte ani zdání, že by se mi mobl
ztratit.« — A klíč vpěchován do prostranného
Šosu skoro úsilím, tak že bylo jisto, že z těsného
zajetí sotva si čtverácky vyskočí ... Ale že ty
dva šosy v takovém stevu jsou malou parádou:
že se to tak nejmíň hodí do bálu, to Francek
nepozoroval.

Ob: přátelé př šli do sálu ještě hodně brzo.
Sál již sice zářil v ploé kráse, budebníci byli na
Belerii shromáždění do jednoho, ladili a domlou
vali se, ale holčička ještě nepřišla žádná. Výboři

pro nás ztraceny. Tomu věnuje se dnes již
příslušné pozornost a pokud jest v našich pří
tomně ueuspořádaných a rozvrácených pomě
rech možno, pracuje se k tomu, aby české
obecenstvo hledalo jenom pojišťovny české a
domácí. Mimo to stává se hlasem všeobecným,
aby zřízena byla případně splynutím několika
domácích pojišťoven obligatoruí „Zemská
jišťovna království Českého“, jejíž čisté sisky
staly by se novým důchodem zemským. Po
třeba tato naráší doposud na němý odpor nebo
schvální netečnost některých osob, které se
soukromých důvodů neadílí nadšení pro
takovýto obecně prospěšný zemský závod.
Avšek pánové ti časem jednak z veřejnosti
ustoupí a jednak obecné mínění, jež si bude
zřízení obligatorní zemské pojišťovny přáti,
tak sesílí, že uskutečnění její stane se rázem
skutkem, jako se stalo skatkem zřízení dnes
kvetoucí Zemské banky království Českého.

Zmiňajeme se o tom proto, abychom ta
kovýmto veřejným důležitostem nedali usnouti.

Letos v června bude tomu dvacet let, co
byly do půdy posvátného Vyšehradu uloženy
tělesné ostatky spisovatele kněze Vácslava Be
neše Třebízského, jehož vlaeteneckého poslání
a ušlechtilých vlivů v českém lidu doličovati
netřeba.

Hrob jeho byl označen odněkad odloše
ným prozatímným pomníkem, přes nějž pře
hozena jest z kamene vytesaná plachta, snad
k tomu účeli. aby ní jako milosrdenstvím
mohla býti zakrývána přemíranovážnosti, jíž
se památka působení VácalavaBeneše Třebíz
ského u nás dožila. Hrob jeho není totiš sa
dvacet let poctěn výzaamu jeho důstojným
památníkem!

Proto rádi vidíme, kdyš řada jeho ctitelů
ujala se péče o to, aby tento dluh památce
Třebízského byl konečně vyrovnán a aby hrob
jeho ozdoben byl znamením, které by uebylo
dále voláním zlého svědomí — — Mohli by
chom se zde ostře rozepsati o tom, kdo nese
dil viny na tom, že Třebízského hrob svým
nyoějším pomníkem neslouží k žádné rarádě
v žádném směru. Poněvadě však doufáme, še
bude brzy odstraněn a nahražen pomníkem
důstojným a vhodným, zůs“áváme při pouhém
konstatování toho, še se o to počovati začalo
a spoléháme, že pečující o to naleznou ve
snaze své ochotné a vydatné podpory především
u těch, jejichž nevážení si památky Třebízského

"amonná „plachta“ na brobě jeho stojící již
dálezakrývatí nepostačuje.

Ubrana.
Naše zásady. Při výměně svých názorů

s „Našimi Listy“ v příčině posozování hodnoty
jednotlivých spolupracovníků na katolické roli
mosíme ještě poznamenati, že rozhodně za
slooží důvěra muž, jenž přináší nepopulární
straně „klerikalní“ za oběťsvou existenci, svůj
volný čas. hmotné oběti a snaží se za cenu
—————————"————-———
s peatličkami na ramenou starostlivě obcházeli,
nechybí- někde něco; pokladaík rozkládal na
stolečku vkusné taneční pořadky s lesklým třepe
ním, stará Kadlice u dveří přerovnávaja šestákové
koblihy a cukrové pokroutky.

Konečně první slečinka překročila práh;
byla to hezká Mařenka Pánkova. Frentík hnedky
s elegantní poklonou vyvlastnil holčičku z patros
Dátu zarudlé maminky a uváděl na sedadlo. Ma
minka s uspokojivým úsměvem se kolébala za
mladým párkem. A již přicházela druhá, třetí
tanečnice. A ve čtvrthodině již bylo v sále dosti
hlučno. Růžové, bělostné a světle zelené toalety
proplétaly se černými fraky a čamaretni. Tu bylo
zřítí radostný, nenucený úsměv, tem zese slev
nostní tvář, u bálových začátečníc jakousi stísně
nost z očekávání, jak to 8 nimi dopadne,

Již starý kapelník zsklepal na bousle a hu
debníci soustili promeaádní ouverturu, na níž si
při zkouškách zvlášť dali záležet; první dojem
dělá vždycky mnoho. Černé kabáty řadily se
s étbericky jemnými damskými toaletami do párů,
počala »promenáda na pravo.« Mládenci mrakali
při chůzi svižné nožkama, s hlavou sebevědomě
vztýčenou bavili stydlivé se usmívající dívky jak
uměli. Teď dával každý účastník na všecky po
byby, na každé slovo pozor, aby bylo vše nej
elegantnější. Slavnostní očekávání tence jest Často
větši slastí než tančení samo. Promenédní budba
šeptá mladým srdcím o nejkrásnějších pohádkách.

A zatím před hostincem zvonily rolničky
dále. Hustým špalírem zvědavých diváků prochá
sely do garderoby v přízemí nové a nové ná
vštěvnice. Mladá paní professorova, choť pro
tektorova, přijela na saních v průvodu dvou vý
borů. Zvědavci mohli oči nechati na krásné ky
tici, jakou studenti nesli ze saní zároveň. V sále
všecko zdvořile ustupovalo, paní s milým ús 4
vem usedla do vyhrazeného sedadla.



stráty své' popalarity klásti sbližovací wmosty
mezi kacéřovaným katolickým táborem a mezi
odcizenou laickou upolečností. Kdyš někdo
hlásí se mezi nás a dochází za své slážby při
měřené odměny aneb slušné existence, je sice
také hledaným spolupracovníkem, ale nemá
příčiny na své zásluby apozorňovati, ješto do
stává odplatu svou a bylo by to věcí přímo
směšnou, kdyby za peníze katolické paul proti
katolicky.

T oceňování odpůrců katolické víry ří
díváme se zásadou, že odsuzujeme sice jejich
ohybné zásady, ale šetříme jejich osob 4 po
važajeme to pro své stanovisko za prospěšné,
můžeme-li i na vykřičeném nepříteli nalézti
některý šlechetný rys v. povaze a nějakou
aspoň nákloonost ku katolické církvi. Známý

pohik český vyslovil kdysi názor, že katoická strana může to připsuti na účet svého
sjsku, shledá-li na indiferentním člověkuaspoň
5%, náboženství. A s indiferentními lidmi
v životě dnešní doboa se setkáváme. Katolické
spolky a časopisy nemají za úkol působiti
pouze mezi horlivými křesťany a katecbiso
vati mezi nimi, nýbrš mají vnikati do ztrace
ných již posic a paběrkovati i ve zdánlivém
úboru. Témi zásadami se list náš řídí a bude
se i nadále říditi, ať se to líbí „Našim Listům“
čili nic. Stanoviskem tímto pravověrnosti se
nezříkáme,ač oa ni nikdysvět neupozorňajeme.
U katolického listu rozumí se sama sebou a
každý ji na něm pozná.

Vrehel svobody smýšlení1 „Český
Učitel“, orgán ústředního spolku jednot učitel
ských v Čechách, napsal 30. prosince minulého
r.: „Svoboda smýšlení — má se rozumětí
takto: Odpadniš censura slova imluvného1tiš
štěného, aby: volně mohlo se mlaviti proti
bohům a BoAui proti koranám i proti vládám
tak. aby opravdu „vědecké bádání“ bylo 8vo
bodno.“ —- Tohle bude jistě vrchol lidského
štěstí. Až se bade moci svobodně mluvit proti
Bohu, až se zasije do ardcí věřících símě
skepticiemu, pak nalezne srdce jejich pokoj
nejlepším způsobem.

Pánové, takové avobody se nasvtili až
k zalknutí již pobanští evobodomyslní filoso
fové před Kristovým narozením. Sami vyznali,
že Boží zjevení upokojí srdce lidské líp než
všecko lidské rozamování. -Řecký filosof Plato
napsal: „Nepřijde-li k nám nějaké Božské
Slovo, nic jistého o Bohuae nedovíme: kdyby
jen neprodléval přijiti. Hotov jsem všecko
činiti, čemu moe uančí a doufám, še mne
člověkem učiní.“ A teď najednou ve jména
„pokroka“ chce liberální orgán obšťastnit lidi
podporováním „volnosti slova“ proti Bobu. A
tak nebude ani na tom mnoho záležeti, bude
li mít „pokrokový“ člověk aspoň průměrné
vzdělání; pokrokovost může nejlíp osvědčití
tím, bude-li statečně rozkopávat základy sta
letími utvrzené. Práce to pohodlná, lebká a
při tom v očích organisovaného učitelstva nej
výš zásložná. Co nu tom, jestliže za zničené
nábožeoství nedají tací pánové rozeštvanému
lidu náhrada prášádnoa? — To už je u ních
scela vedlejší věc.

Jame také pro svobodu, ale pro svobodu
dokázané pravdy. Protestujeme proti tomu, aby
s ctižádosti, ze straňnické vášně mohl na př.
každý nevyspělý polovzdělanec mámiti široké

a
S4l již byl skoro plničký, V tom serozvlnil

vzduch zvuky nejnovějšího valčíku. V prvních
několika taktech se [ily s galerie tóny různých
nástrojů svorně, skoro unisono. Ale již dvě basy
šrumlyfortissimos vyplašilyklarinetyz lážového,
klidného zpěvu k trojímu krátkému povyku. Za
vřeštěly mohutně dlouhé trombuny jsko k útoku,
zadrnčela silněji kůže malého bubínku a hlas do
tud pokojné flétny vyrazil jako vyplašený motýl
rychlou passáží do vysokého tónu, zatřepotel se
dlouhým trilkem a pak náble zapadl zase do
blavního proudu zvukového, poddávaje se po
slušně komandu basy. A dole pod galerií pestrý
rej. Dunivý, krátký zvuk basy podrážel podpatky
k elegatnímu, rythbmickému kroužení. Opleštil
tančil hodně furiantsky. Držel ruku tanečnice
hodně vodorovně, při každém šrumnut: basy bodil
vysoko vztyčený nosík na pravo a jeho nohy opi
sovaly na špičkéch hezky obsáhlé oblouky. Tvář
zachovával vážaou, jako bý ty valčíkové pobyby
byly důležitým vojenským pocbodem proti ne
příteli. Frantík vytáčel s Mařenkou, usmíval se
demokraticky, sem tam utrousil zábavné slovíčko.
Byl při tanci trochu sbrbený, jsko když rybář
pozoruje údici nad vodou. Ani nezporoval, že si
na něj některé gerdedémy ukazují a do šátku se
tiše usmívají. Nenutila je ani tolik do smíchu
jeho skrčenost jako spíše nešťastné šosy. Neoby
čejná přítéž působila na ně při otáčení až příliš
silou odstředivou, div že se neutrhly. Tak nelí
taly šosy nikomu jako Frantíkovi. A poněvadá
student vytáčel až příliš borlivé, bylo zcela po
chopitelnou věcí, že ruce několika jiných párků
pocílily tvrdost dovádivě roztočeného klíče,

(Dokončení.)
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vrstvy lidu nedokázanými domněnkami, nasbí
ranými třebas v některém štvavém socialis
tickém lista.

Takové a jim podobné pošetilosti organi
sovaní „pánové nejraději ve jméno „vědy“ do
duše nemyslících liaí vtloukají — jen kdyš
čelí proti křesťanské vauce. Nevede je k ta
kové činnosti ušlechtilá láska ku vědě, ale zášť
proti církvi.

Má li se postavit veliká, krásná budova,
nedovolí se. aby směl každý fašer stavby 80
súčastnit. Má-li dopadnouti stavba dobře, děje
se nejpřísnější vědecká a amělecká kontrola.
Ale v příčině hlavního účelu lidského žití,
v otázce poznání pravébo Boha — to už může
dle pánů panovati největší svoboda. Že by při
takové „svobodě“ byl uváděn prostý „poučo
vaný“ člověk do zmatků uejvětších, to uzná
každý, kdo jen trocho přemýšlí. To jest
přece z historia snámo, že, kdekoli zahájen boj
proti sjevenému náboženství, počalo uejrůz
nější tříštění náhledů, co počíti dále, jaké wná
býti nové „přesvědčení“. Chce li některý člověk
prodávat zeleninu, musí si na to vymoci koncessí;
zá to psáti nejztřeštěnější nepravdy proti víře,
na to má míti koncesši i nejmladší nedouk.
Kdyby takhle chtěl vyučovati ve škole některý,
třebas i bystrý a vzdělaný člověk bez učitel
ské zkoušky, to by se jistě organisov.ní pá
nové proti tomu postavili; ale bude-li „svo
bodně“ mluvit proti Bohu i takový člověk,

v pořádku.
—Jen bychom dobrácké pány prosili, aby

svými frázemi o svobodě nezakrývali svou —
tyranii. Proti Bohu mluviti, to byste velice
rádi povolili. Ale kdokoli se práv Božích za
stane, kdokoli chce jako svobodný občan bájiti
nezvratnými důkazy své náboženské přesvěd
čení, na takového hned vysíláte blesky orga
nisační klatby. Před vlastními kollegy ae musí
katolický ačitel třásti, ale proti svémo Tvůrci
by mohl vystapovati dle libosti. Vy jste do:
cela zřejmě prohlásili, že rodiče nemají práva
vychovatiděti dle svého přesvědčení. Ale za to
myslíte, že můžete kami katolické dítky čas
tovati všelikými domněnkami sebranými ze
strannických, pomlavačných listů. Taková až
příliš jednostranná a nedůsledná „svobodo
myslnoat“ Vaše ovšem člověka myslícího lá
kati nemůže. Opakajeme znovu, že jsme pro
svoboda pravé vědy. Vždyť pravda osvobodí
nás. Při tom však neuznáme nikdy ZA pros
pěšné, chce-li někdo znenužívati jména vědy
k šíření svého justamenta a k otřesu účty
k autoritě Boží.

Politický přehled,
Jak by měl rekouský parlament z krise vy

váznouti,o tom vláda dosud nerozhodla, ač uklid
nění poměrů nastati musí co nejdříve. Také
v Uhrách dali vědéti dr. Kórbrovi, aby neotálel
s rozhodnutím. Fr. Košut prohlásil totiž v no
voročaím projevu, že strana jeho bude znemož
ňovati uzákonění úmluv vyrovnacích v Uhrách
tak dloubo, dokud úmluvy tyto rakouskou říšskou
radou schváleny nebudou. Strana neodvislosti
dále nestrpí, aby v Rakousku celní a obchodní
smlouva provedena byla pomocí 6 14. a aby ne
byla dodržena Széllova formule, dle níž teprv po
schválení autonomního celního tarifu v obou
sborech zákonodárných bude možno. přikročiti
k uzavření obchodních smluv s cizinou. Je jisto
že i zahraniční státy nepřistoupí na obchodní
smlouvy, jež by nebyly provedeny za souhlasu
obou sněmoven, rakouské i uherské, Tím konečně
přinucena bude vláds k ráznějšímu čínu na ozdra
vění života parlamentního.

Dne 3. ledna konel se v Kutné Hoře krajský
sjezd důvěrníků ze 14 soudních okresů. Předseda
posl. dr. Pacák v řeči své prohlásil, že k usku
tečaění hlavních otázsk programu, totiž k osamo
statnění zemí českých a k rovnému právu jazyka
dosud jsme se nepřiblížili. Stěžoval si na neopráv
něnost mnohých výtek u nás, že více kritisujeme
než pracujeme. Obstrukci odůvodňoval tím, že po
mnohých zkušenostech slovům více nevěříme, ale
skutkům. Po schválení řádu krajské organisace
mladočeské promluvil dr. Herold o politické si
tuaci žádaje na konec, aby poslancům v každém
případě ponechána byla volnost taktiky, což ovšem
příčí se všemu řádu, ježto voličové mají přece
právo uposorňovati poslance ns cesty, kterými
měli by se bráti, Ustanoveno, aby poslanci se
trvali v rozhodné oposici, dukud se čes. lidu ne
dostane, co mu patří.

V Uhrách dosud obstrukce překáží vyřízení
branecké předlohy. Po schválení rekrutů za r.
1903 přikročí se ihned k debatě o rekrutech na r.
1904, při níž se zase slibuje velká obstrukce.

Mezi Reskouskem a Italií uzavřena proza
tímní obchodní smlouva, která potrvá g měsíců
a platí od r. ledna 1904. Vinná klausule úplně
přestane; dosud bylo na italské víno clo3 zl. 20 kr.,

se italská vína, která jsou v rakouských přístavech
ještě nevyclena, anebo která se nacházejí ne cestě

do Rakouska, zaplatí se clo dle sazby staré,
Pro Macedonii ustanoven náčelníkem četnic=

tva vlašký generál di Giorgis, I v Rakousku vy
zváni jsou četníci, aby dobrovolně vstoupili do
řad macedonského četnictva. V Bulharskuo překot
se zbrojí, což je vážným úkszem.

Napjetí mezi Ruskem a Japonskem dle zpráv
novinářských stále se mění. Japonsko se přece
obává válečných následků a Rusko si také. příliš
netroufá. Francie a Anglie v případě války usta
novily se zachovat neutralitu.

Z činnosti katol. spolků.
Z Ličěma. Národní katolická jednota v Ličně

konala dne 4. t. m. přečetně navětívenou achůzi,
v níž přednášel vp. Jos. Mynařík, kaplan 2 Černilova.

Vroucí a ohoivá slova řečníkova zanechala v Donchačích blaboký dojem. — Kóž by také účinek této
přednášky „o povinnostech katolíků“ jovil se v prak
tickém životěl Dvěma aolovými výstapy a několika
čísly gramofonu zdařilá tato chůze byla skončena.

Zprávy místní a z kraje,
Ze Všeod.sdružení křesť.dělnictva.

Schůze uššího výbora v Hradci Králové 32. ledna.
Přítomní: Urbao, dp. Jakl, Karásek a Polák. Podpora
nemoc.udělena:AProkopovév Čáslavi 6 K,V.Teich
manovi v Úpici za 11 dní 936 K, Kanfmanovi J.
v Ústí za 7 dní 4'50 K, AL. Škarkoví v Ústí za 7
dní 3 K, J. Vičkovi v Plzni za 7 dní 6 K, A. Hrdi
nové v Úrlici za 12 dní 5'16 K.

„Vomnýdech vámoc“ v Adalbertinu.
Náboženská tato operní novinka eplnila plnou měrou
naše očekávání. Plynný verš Kovářův uvedl v hudbu
chvalně známý skladatel Jan Zelinka, jehož dílo Na
rození Páně bývalo předešlá leta v „Adalbertinn“
tovaryšskoa jednotou provozováno. „Vonný dech vá
noc“ zamlouvá se nám více svou jednoduchostí a
zpěvností, jakož 1 rozmanitostí děje. Dílo bylo po
několik neděl dp. vicerektorem Jarkovičem horlivě
stadováno a proto potkalo se » úspěchem. Sbory na
stapovaly přesně a bylo znáti, že zpíváno a chutí.
Hlavní roli dirigentky přednesla svým lahodným zvo
nivým altem al. Novobradská, jejíž zpěvný i drama
tický talent badí obdiv. V jednotlivých solových par
tifch zamlonvaly ve nám: pí. Dvořáková, sl. Náblíč
kova, Kalvachova, Němečkova, Fritzova, Brázdova,
Březinova, Vaňouskova. Rovněž pp. Dvořák, Beránek,
Jenšovský, Polák, Dvořáček, Soudil, Martinec a Ja
kubský zhostili se zdárně svých úkolů. Výprava scé
nická byla jak obyčejně přiměřená a zejména obtížné
obory andělů za kulisami lze počítati ku dosti vzác
ným effektům. Celkocé provedení slouží rozhodně ku
cti jak obětavému dirigentu, tak i účinkojícím pěvcům,
kteří v delikatním průvodu p. řiditele Sekery dochá
seli účinné posily. Obecenstva sešlo se hojnou měron
a přijalo také vlídně chvalitebnou soabu našich pěvců.
Představení poctili svou návštěvou vedp. kapitolní
děkan Megr. dr. Frýdek, vadp. rada dr. Šalc atd.
Ndp. biskup dr. Doubrava odjížděje na pohřeb kní
žete Kinského nemohl se představení súčastniti, ale
zaslal dar 10 K, za nějž výbor vzdává „Zaplat Pán
Bůh!“ Poznamenati ještě slaší, že představení se od
bývalo sa zvýšeného dozora požírní hlídky. Sál
„Adalbertina“ svými dvojitými schody a paterými
východy vyhovuje jedině ze všech zdejších veřejných
místností policejním předpisům,a mimo to basičskou i
policejní blídkon postaráno o bezpečnost obecenstva.

Ples spolku ma podporu chudých
studujících v Hradei Králové budeurčitě
dne 12, ledna 1904; začátek jest o půl 8. hodině,
Zvaní jest již úplně skončeno a lze dle potěšitelného
výsledku snbakripce doufati, že nastávající ples bude
jedním z nejzdařilejších večerů letošní masopustní se
zony. Eventuelní rekla oace přijímá Dr. Václav Po
sejpal, jednatel spolku, v budově realky.

Koncert českého pěveckého kvar
tetta pořádán jest v neděli 10. ledna v městském
Klicperově divadle spolkem na podporu chudých stu
dujících c. k, gymnasia, c. k. škol realných a c. k.
paedagogia v Hradci Králové. Program: I. 1. Bendl:
Ztracené mládí. Zapěje České pěv. kvarteto. 2. Mas
senet: Arie Werthora z opery „Werther“. Zapěje člen
kvartetta p. Mikoláš. 3. a) Mendelssohn: Tichá noc.
b) Schumann: Na horách. Žapěje České pěv. kvartetto.
4. Smetana.: Duetto Lukáše a Toměe z opery „Hu
bička“. Zapějí členové kvartetta pp. Mikoláš a Novák,
5. Saint Saens: Chant d'amour. Zapěje pěvecké kvar
tetto. II.: 1. Malát: Máje. Zapěje pěvecké kvartetto.
2. Bendl: Šťastný manžel. Zapěje člen kvartetta pan
Svojník. 3. Rozkošný: Ó, jak jsi krásná! Zapěje pě

vecké kvartetto. 4.Libické planě. Zapěje člen kvartetta p. Novák. 5. Národní písně. Žapěje pěvecké
kvartetto, Na klavír doprovází člen kvartetta p. Černý.
Předprodej lístků převzalo a ochoty knihkupectví p.
Tolmana.

Smrt v elnině. Na Hradecka známý char
vateký podomní obchodník p. J. Kuretič zachvácen
byl na Sylvestra v obchodě p. Gergoriče v Hradci
Králové nenadálou smrtí; při jídle ranila ho mrtvice.

Ve prospěch krupobitím postiše
mých o. k. okres. hejtmanství v Hradci Králové sa
slaly dále: Jednote divadelních ochotníků „Tyl“ v Čer
nilově čistý výnos z divadelního představení 31 K 72 hb,
Jednota divadelních ochotníků „Klicpera“ čistý výnos
£ divadelního představení 50 K, pan Josef Skvrna,
rolník v Čistovsi 14 K; dosad úhrnem 4677 K 32 h.
Šlechetným dárcům zaplať Bůh!

Dary na Adalbertimmms. Vsdp. kanovník
dr. Jan Soukup věnoval 50 K, vdp. farář Koussl v Mříčné
60 K. „Zaplat Pán Bůbi“



Eo Záložního úvěr. ústavu v Hradci
Králové. Dnem 80. listopadu 1908 končilo upiso
vání nových 2.500 akcií Záložníhoúvěrního ústava
v Hradci Králové, representujících obnos jeho dosa
vadního akciov. kapitálu (K 1,000.000). — U

důvěře těší se mezi obecenstvem tento ústav, který
jest jedinou bankou našebo českého venkova. — No
vým rokem vstupuje ústav na dvojnásob široké pole
své působnosti; drahý milion amožňaje mu úplně vy
hověti stále rostoucím pošadavkům. jeho obchodních

přátel i tam, kde posavad. pro menší kapitálpecejen v mesích poněkud ušších se pobyboval. — Nové
akcie vydávány budou proti prozatímní atvrzence u
pokladen ústavu asi v polovicíJedna a participujíjiš
na dividendě r. 1904.

Posel jara. Nu Nový rokzatřepotulse v semináři královéhrodeckém motýl babočka šehavková.
Venku sice mráz, ale motýlkoví se na avětě líbilo.

Komcert maličkých. Správa mateřské
školy v Hradci Králové pořádá dnes dopoledne vá
noční hra: Kdo s koho... čili Koncert maličkých.

Klieperove divadlo. Společnostp. Hou
sova o uv. Třechkrálích rozloučila se s Hradcem. Uš
ani drama Has, které se minalý týden dvakrát dá
valo, nejevilo přítažlivost. Ještě še trochu rozjasnilo
Šamberkovo Jedenácté přikázání a pak i částečně
Cesta kolem světa zu 80 dní. Na našem divadle čestně
obstojí pouze afly vyškolené, nennavně za uměleckým
cílem se nesvucí,

Uprázdnčná madace. Při nadání, ježzaložil Alexius Protiva, měšťan a kupec v Hradci
Králové, oprázdněno jest místo č. 2 s ročním platem
v obnosu 190 koran od 1. října t, r. počínajíc. Právo
presentační přísluší zastupitelstvu městské rady
Hradce Králové. Žádosti do 20. února místodržitelství
království Českého,

Homba za mandátem. Jak známo,pro
blásil se hrabě V. V. Sternberg samostatným agrár
ním kandidátem poslanectví na říšskou radn za sku
pinu královébradeckou; kandidatura jeho byla už na
některých místech přijata. Tak ve čtvrtek večer po
řádal hrabě Steruberg četně navštívenou voličskou
schůzi v Novém Hradci Králové. Byli v ní zastoupeny
všechny strany, agrární, radikální, sociálně-demokra
tická atd. Hr. Sternberg představil se jako samostatný
kandidát agrární. Navržená resoluce schválena až
na 2 hlasy (sociálně-demokratické). Hrabě vyšel jako
vítěz. Sociální demokrat Fr. Sirůček enažil se učiniti
odpor proti kandidáta hr. Sternberga, což se mu ne

odařilo. Otázky kladené soc. dem. Sirůčkem brabě
ternberg nejen platně zodpověděl, ale i eociálně-de

mokrat. zásady vyvrátil. — V neděli dne 10. ledna po
řádá hrabě Sternberg voličskou schůzi v restauraci
„Chicagu“ na Pražském Předměstí, na níž se voličům
představí.— Výkonný výbor strany agrární kandiduje
poslance na sněmu zem. pana H. Srdínku, rolníka ze
Svobodných Dvorů a okres. starostu královébradeckého.
— Strana radikálně pokroková ve spojení se stranami
nár. sociální a radikálně státoprávní prohlašuje kan
didatem dra A. Hajna, redaktora „Samostatnosti
v Praze“. — Boj slovní nastává, kupa slibných vymo
žeností zastírá zraky voličatva, jedná se však jen o
to, zda také důslednost zvolili by si nastávající po
elanci za hlavní ctnost.

Umartí. Bratří kněží vsdp. Jan Barták, uí
delní kanovník v Hradci Králové a vdp. Jos. Barták,
místoděkan a farář v Uherském Ostrohu na Moravě,
utrpěli bolestnou ztrátu úmrtím své matky pí. Bar
bory Bartákové, nejstarší občanky v Moravičanechna
Moravě, která k žalosti jejich dne 1. ledna t, r.
v Pánu zesnula po delší nemoci, byvši vícekráte av.
svátostmi zaopatřena. Narodila se dne 17. března r.
1813 v Třeštině u Mohelnice. Pobřeb v Pánu zesnulé
pí. Bartákové byl dokonán dne 3. t. m. v neděli odpol.
za přehojného účastenství. Na 2000 obyvatelstva míst
níhoi ze zdálí spěchalo prokázati poslední služba
láskyvšem milézesnuléstařenky.Kondakta smuteční
řeč Řonal nejstarší syn vsdp. J. Barták za assistence
místního duchovenstva. R, i. p.

Novobydžovská skupina Z. J. K. D.
zve duchovenstvo svého vikariátu i vikariátů soused
ních ku hojnému účastenství na volné konferenci na
čtvrtek dne 14. ledna t. r. do hotelu Liverpool v Chlamci
nad Cidlinou (blízko nádraží). Počátek o 2. hod. od
poledne. Program: 1. Bible a Babel. Přednese Tb. Dr.
Jan Hejčl, professor bohosloví z Hradce Králové. 2.
Zádušní účty. Promlaví Aug. Novák, farář z Dobřenic.
3. O katolických spolcích. Přednese Vlad. Hornov,
katecheta v Novém Bydžově. 4. Volný rozhovor.
Zvláštní pozvání nekolují,

Pohřeb knížete Ferdinanda Kin
ského, starce 70letého, který zemřelnásledkemzra
nění, jež utrpěl před 8 týdny při štvanici v Pardu
bicích, kde opadl s koně, konal n v Heřmanově Městci
ve čtvrtek 7. t. m. Zvěčnělý dopraven drahou do
Zlomic, aby tu byl uložen do rodinné hrobky. Pohřební

průvod z kostela na nádraší vedl ndp. biskup dr. Jos.oubrava.
Z Dašic m Pardubie. Dne2. ledna1904

odbýval se pohřeb pí. Marie Kašparové, choti p. ře
ditele chóra v Dašicích. V Pánu sesnalá po dlouhé a
trapné nemoci přes všechnu obětavou lásku svých
milých a bedlivé lékařské| ošetřování| podlehla
neúprosné smrti u zanechala v žalu stařičké rodiče a
4 nedospělé dítky. Kondukt vedl dp. Ludvík Hora,

farář za nesistence P. Petra Jiříčka, ct. p. bohoslovceOtak. Olivy a místního kaplana dp. J. Náhlíka. Veliké
účastenství při pohřbu svědčilo o všeobecné uznalosti
a příchylnosti k tek těžce zkoušenému spoluobčanu a
sbormistra. —V těchto tradných a bolestných dnech
osvědčil p. ředitel nevšední energii. | Ačkoliv umí
rala mu milená choť, zastával přece povinnosti stavu
svého svědomitě, aniž by někomo tašiti dal, jaký bol
svírá ardce jeho. Všechno očekávání předstihl p. ře
ditel provedenímnové pastorální mše Říbovského na
Hod Bošívánoční. Jaká krása a poesievánoční vlo

šena mladým umělcům v toto novédílo jeho, posoro
vati bylo z toho nadšení a porosamění, a jakým ob
tížnou onu akladbu na chóru přednášeli. Nevíme,

komu přířkaouti máme koruna chvály a díků, zda
epanilomyelným slečnám či ochotným pp. zpěvákům,
kteří závodili vespolek, by slavný Hod Boží vánoční
co nejlépe oslavili a svému obětavému cvičiteli alespoň
na jedné straně radost způsobili. Všem jmenovaným
„Zaplať Bůhi“ — Ka konci pakněkolik npřímných
a uestranných slov o p. Boh. Kašparovi. Během 10
roků působení jeho v Dašicích elekal sí p. ředitel o
zpěv sborový na chóru i lidový velikých záslub a
ploého uznání. Důležitý úkol svůj ředitele chóru a
varhaníka plní svědomitě, jem si vědom toho, že ře
ditel chóra má býti druhým kazatelem v kostele (jak
Zvonař napsal). O píli jeho svědčí exercicie ogrillské
zde odbývané. K aréma vznešenému povolání přilnul
s opravdovou láskou, jak patrno z jeho anaby, vzdě
lati sebe co možná nejvíce v oboru tomto. Práce jeho
spisovatelské v obora hudebním opozornily naše povo
lané kruby v Praze, takže obdržel 160 K na další
své vzdělání. — Přejeme p. řediteli srdečně, by pře
konal šťastně všechny překážky a dospěl cíle svého a
ujišťojeme ho, že upřímná píle jeho dojde všdy n nás
mravní podpory a plného zaslouženého uznání.

K lávací přednášce poslance
itele J: Černého v Žimulcích. Učitel J.

rný zastévaje moderní program organisovaného
učitelstva pravil, že věde a pokroknemohou se
srovnati ee zásadami náboženskými, ano čím více
věda bude pokračovati, tím více jednotlivá dogmata
budou pozbývatí své ceny. Že oprávněn byl takto mla
viti, přesvědčíme se, všimneme-li si, jak o takovýchto
„učených“ učitelích soudí učenci jména světového.
Slavný učenec anglický Chalmere praví: „Před učeným
světem nemusí ae náboženství křesťanské vědy obá
vati; ale obyčejně ten člověk, který primu, sekunda
neb nějakou malou škola prošel, myslí, že pronikl
celou vědu, který četl někde několik knih kluského
obsahu anebo noviny, které psali asi takoví učenci,
jako jest on sám, který pochytal tau a tam oěkolik
prázdných frásí, a nimiž při každé příležitostivyrukuje,
takový člověkcítí se obyčejně nesmírně povzneseným nad
tento níský svět a myslí, že jest učenější nežli Ari
stoteles. A aby tu srou vznešenost dovršil, nemodlí
se, do kostela nechodí, náboženství se směje a o kně
žích jen vtipkoje. Taková věda a takoví učenci pro
tiví senáboženství.“ —Jiný učenec Karel Daabeny praví:
„Věda, která se obírá přírodou, spíše pokoře nás učí
a k víře vede, jediná nevědomost pýchou nadýmá,
která o ničem nadpřirozenén slyšeti nechce.“—Slavný

rofesaor fysiologie a srovnávací anatomie v Góttingách
udolf Vagner dí: „Když jsem pozoroval věci přiro

zené, nikdy jsem nestrácel svou víru, která se odnáší
ku pravdě písma svatého.“ Podobně řekl i professor
přírodních věd v Paříži Jiří Cuvier a slovutný učenec
český Jan Purkyně. Slovutný učenec Ciaudius volá:
„Náboženství nemůže učenci ani získati, ani zkázy
jaké utrpěti, ať jsou ti učenci velcí nebo malí,“ Učený
Anizot doznává: „Jenom náboženské vychování větě
puje dncha sebeobětavosti, veliké ctnosti a vznešené
myšlénky.“ A Smiles: „Náboženství vtělené v život
jest poučnějším, neš tisíce doktrinálních svasků. A
konečně před nedávnem zemřelý Herbert Spenzer, od
povídaje na otázku v čem apočívá štěstí, praví: „Ná
boženství jest pramenem našeho štěstí“ A z dějin by
mohl pan očitel věděti, že slavní Řskové a avětovládní
Římané neudrželi se svojí vzdělaností. Kleslost nábo
ženství a úpadek mravnosti podryly jim šivot a po
hřbily oba tak slavné národy navždycky. A proto jest
největším přítelem národa a vlastencem největším ten,
kdo svědomitě se stará o náboženeko-mravní život
svého národa, neboť teu vykonárá nejvíce, poněvadě
klade základy k další voškeré práci. A ten, kdo o ná
boženství připravuje národ, ten podrývá základ veliko
lepé stavby národního života a tak kopá národu hrob.
Takový člověk jest největším nepřítelem svého národa.

Politický klub křesťansko-sociální
v Kměžicích konal dne 37. prosince m. r. svoji
čtvrtou valnou hromadu, při níž vzato v úvahu, kterak
náš český lid sám namnoze posiluje své politické ne
přátele tím, že nedbá hesla „Svoji k svému l“ ve stycích
obchodních. Poukázáno na tuto naši národní nedbalost
při nákupu různého zboží a vzpomenuto, kterak ne
přátelé naši docela jinak si vedou oproti obchodníkům
našim, kterak se stále ještě vybízejí ku čilé „drobné

prác“ — s jak ji — tuto „drobnou práci“ také vyonávají. Zvláště připomněli jsme si, kterak v Liberci
a jinde a jinde našim obchodním lidem se vede. Komec
pak této úvshy vyzněl v to vřelé přání, aby každý
český člověk vždy a všude přisvých nákupech hleděl
si hesla „Svoji k svému!“ j ustanoveno za tou pří
činou vybídnouti i naše obchodníky domácí, chtějí-li
nám prodávati, aby — pokud jen možno — zaopatřili
nám zboží původu českého. Kéš bychom si toho vědy
a všudy hleděli! Jak docela jinak by se k nám hle
dělo a s námi zacházelo — a jak vzkvétaly by naše
domácí závody a my bychom nehrnuli své peníze do
kapes těch, kteří námi bohatnou a nás — does dosud
zaslouženě — jako otroky šlapou. A abychom si na
to zvykli —nečiniti ze sebe dobrovolných haelotů, je
potřeba, aby všecky naše národní spolky myšlénku
tuto věmde v krabu svého působení prováděti pomá
haly. Je to naše nejen národní ale i přirozená povin
nost, na kteron upozorňoje nás sám apoštol národů
v listě ka Gal.: „Tedy pokud čas máme, čiňme dobře
všechněm, zvláště pak domácím víryl“ (Gal. 6, 10.)a
jinde píše: „Jestliše pak kdo o své a obzvláště o do
mácí péče nemá, zapřel víru a je horší, než nověřící.“
(I. Tim. 5, 8.) — Kromě toho přišlo na přetřes — co
uš delší dobu občanstvo adejší pálí — še okresní sil
nice v obvodu Kněšic jsou ve (velice špatném stava

a sice proto, še z jisté strany nedbá ee na ailničníuákon.Í stanoveno upozorniti na to a požádati slav.
okresní výbor, aby se tu přísněji dohlíželo, aby „po
vosy“ těchto silaic používající předpisům stávajícím
ae podrobovaly. Zároveň ustanoveno pošádati slavný
okresní výbor o bedlivé uvášení toho, zdali zvláštní
náhrada, na opravu okresní silnice od jistých stran
dosud placená, dostačí, aby okresní silnice, přes pod
simek v zájmu jednotlivců pobořené, mohly aslonšiti
také v dobrém stavu těm, kterým ty silnice také patří,
poněvadě na adržování jich atí, ale silnic těch,
jak dnes aříseny jsou, užívatinemohou a hnedle budou
poukázáni ušívati starých polních cest. Na to hovo

eno o potřeběněkterých oprav sílničak obocních v Kně
šicích, oihičky mobly dmeca daleko
krásněji vypadat, kdyby byly moměly dvojíporad. Alo
o tom i jiném zase sě příště.

Z Něm. Broda. Štědrývečer,jak tejemná,
jak svatá to doba! V ardce kašdého sklání se ne
beský mír a klid a my mimovolně cítíme se povsne
seni, rosradostnění a nadšeni. Není zajisté otce, který

v tělo srdce a cit má, jenš by zůstal v tentotajemnývečer chladným, vidí-li stromek orářený a dítky ov
rosradostněné! Není snad rodiny, v níš by se dítky
netěšily na stromeček, očekávajíce, co jim Jošíšek
nadělí! Ale jest veliký počet dítek, které by nepo
cítily té radosti, kdyby sase nebylo štědrých dárců,
kteří i na tyto ubožáčky pamatují! I v naší okres.
nemocnici radovati seomohly dítky s narození Páně
neb ij zde Jažíšek na ně pamatoval a hojně je obdařil
dárky, na které přispěli tito pl. t. p. dobrodinci:
Slavná městská rade, slavná správa ospořiteloy, sl.
okr. výbor, spr. záložny, sl. správ. pivovaru, dále p.
t. pánové a dámy: Fr. Culková, Anoa Čejková, Aug.
Dafek, professor, Jaroslav Dočekal, Fr. Fischerová,
choť c. k. rady v Třebíči, Barbora Geezerova, choť
kníž důchod., Hynek Gottwald, braběnka Hartmanová,
Anna Herafová, Frant. Hladký, továrník, Aug. Hanek,
obchodník, Václav Jetmar, kaplan, Václav Kabeláč,
lékárník, Heřman Kratochvíl, professor, Marie Kryš
tufková, Krauzer, tov. v Praze, Václav Klement,
obchodvredoucí, Lizner, tov. v Praze, Marie Matějková,
choť c. k. okr. hejtmana, Marie Menšiková, Bohuš
Neuman, professor, Klem. Nenernová, choť advokáta,
Marie Pavlíčková, Otto Prosser, c.k. setník v Čáslavi,
JUDr. Jan Pilnáček, Betti Pachnerová, choťtovárníka,
Fr. Rauch, kaplan, Ludvika Růckova, choť ředitele“
panství v Chotěboři, Fr. Raupach, spediteur, Bott,
Rychlík, továrník, Riedl, Pavl. Sokolovská, choť atat
tkáře, Bud. Seidl, kupec, Fr. Strádal, knpec, Ant.
Stránský, pekař, MUDr. Eduard Šubrt, mášťanosta,
Aot. Štolc, majitel hotelu, Marie Šupichová, choť
inženýra, Růžena Štefličková, choť řed. gymn., Šula,
velkostatkář, Ant. Vančora, děkan, Frant. Váňa,
správce sahrad velkostatku v Konárovicích, Ant, Van
čura, rolník v Podmokách, Aloisie Vítková, choť c. k.
rady, Vinc. Uzel, c k. berní inspektor, Anna Zahrad
nická, choť primáře, Fr. Zahradnický, primář 'okr.
nem., Adolf Znojemeký,řezník, Radolf Záraba, uvenář
a jeden nejmenovaný. Z těchto milodarů bylo obda
rováno celým oblekem a hračkami 7 bochů a 16
děvčat, jednotlivými částkami obleku 15. Dospělým
nemocným bylo přilepšeno na zdravě a mímo to byl
kašdý nemocný něčím obdarováu. A tak na všech,
malých i velkých, bylo viděti radost a všickni zapo
mněli v ten večer tajemný na svoji bolesťa utrpení!
Zaplať vám to Bůh! Nechejte i budoucně — prosíme —
otevřeno srdce avé paprskům lásky, nebot dobrodiní
vaše písmem zlatým zapsáno bude v urdce nevinná|

Dary. Nejmenovaná dáma z Prahy věnovala
kostelu v Bohdančiu Pardubic uměleckou sochu sva
tého, jejíž cena obnáší nejméně 300 korun, na pa
mátko úplného usdravení, jehož se jí dostalo ve ala
tinných lázních bohdanečských. Neznámé dárkyní budiž
tímto vzdán veřejný dík! — Obnovenému děkanskéma
chrámu Páně v Jičíně darovali pt. pp. bratří Samkové,
chralně známí obchodníci v Jičíně, velmi krásné ko
berce na výzdobu oltářů. Za dar opravdu vzácný a
milý vzdává duchovní správa tímto povinné díky.

Eohatý strýček. Die „Pls.Obsora“rodina
pohodného p. Fialy v Ústín. O. sdědila po svém boatém příbuzném Aloisu Fislovi v Chicegu dva mi
liony korun.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
les dostati v hmihkupecivíp. Františka Hovor
oŽitné ulici m obodojínovin p. M,Vlčkane

Příkopech.

Z právní praxe. SousedA méoknonadvůr
nebo do zahrady souseda B. Tomato je okno to velmi
nemilé, mnohdy nepohodlné. Proto soused B snaží so
obmesiti nebo vůbec zcela zameziti vyhlídka (okno,
dvéře, třeba i malé okénko ve chlévě) na svůj poze
mek tím, že před dotčené okno sousedovo chce posta
viti plot, nebo chlívek, záchod a j. —Soused B může
podobné věci na svém pozemku vystavěti, jen nesmí
tím souseda A ubírati vzduch a světlo, nesmí je totiž
těsněk oknu stavěti. Neboť $ 488. obč, zákona praví:
„Právo k oknu přináší s sobou jenom právo ke světla
a vsdacha; ku vyhlídce potřebí zvláštního povolení.
Kdo nemá právo k vyhlídce, můše býti přidržen, aby
okno mříší opatřil. Ten,kdo má práro k oknu, jest

epola povinen okno nůlešitě opatřiti; sanedbal-li bytoho, práv bude se škody, která by z tobo vzešla,
Tak zvaný okap musí se na 1 m ponechatia dobře
jest ještě 15 cm přidati; teto vzdálenost muof zůstati

volná, dále může B postaviti cokoliv a tu pak soused
A přižádném soudě nesvede nic. — Chce-li aneb mu
sí-li soused vósti okno, dvéře nebo jiné otvory bez
prostředně na dvůr nebo do zahrady souseda druhého,
musí býti 2 metry vysoko od země vystavěny a že
leznou mříší opatřeny. — Nové dvéře, které by bez
prostředně na uzavřený majetek sousedův vedly, nesmí
byti roshodně zřízeny. — Kdo chce uvodnice, slaby
střechové a j. na stranu sousedovu vásti, musí po
nechati 36—40 cm prostoru t j. nesmí bezprostředně
voda na majetek, ano ani po samých epolečných hra
nicích sváděti, nýbrž srodnice, okap a j. 86—40 om
od majetku sousedova učiniti. — Hnojiště. jámy říz
kové, záchody, aviňské chlévy a p. musí býti 115 cm
od majetku sousedova zřízeny a nesmí býti také blíše
sousední studně zakládány a vodu v nich znečišťovat.
— Dle $ 44. staveb. řádu pro království České doro

hh se atavěti budova (byty, čílnu, stodolu, zeď atd.)ekres. silnici tek aby vadálenost sdi od hrany
příkopu silničního činila mejméně2?m; mimo to kašdá



nová stavba má býti provedena v linii jako sousední
-obytsá stavení. (A. Beně — Právní poměry sousadů.)

Vserný reformátor. OdpadlíkIška cy
nícky ve schůzí nevěreckých „Osvojenců“ v Americe
vykládal, jak se v mládí modlil „Anděle Boší“. Prý
na místo slov „na tvé svaté vnuknutí posor dám a
v tom uratém oboování setrrám“ říkal: „Na tvé svaté
fhaknutí pozordám a v tom avatém bopcováví ao
trvám“. Tose chtěl nejepíš pochlubiti, že jiš ve věku
chlapeckém byl nevěrcem. Osvojencům se ten jebo
vtip velice líbil. A tento člověk, který již v mládí ai
tropil s pobožnosti posměšky, člověk nevěrec — ba

ilamatil svět, že chce národ přivésti k pravé zbožnosti,
Sloužil pokrytecky měi, poslahoval avedeným stou
pencům svátostí, stavěl se, jeko by je chtěl utvrditi
v náboženském přesvědčení a zatím nevěřil nic. Teprve
ikdyž mo jeho pokrytecká přetvářka nedopomobla k te
plému bnísdečku, přisna! bsrva a bledá chleba v bo
ření toho, co před krátkým časem stavěl.

(8) Pedařená sebekritika. Pocelýrok
prý časopis „Žďár“ v Rokycanech ve svých článcích při
pravoval na schůzi inteligence za příčinou lidové
práce. Uskutečnění její bylo prý 12. province v Ro
kycanech. O výsledku jejím se ulzami v očích a v bo
lestném nářku redaktor Horký píšedo „Času“ toto:
„Ale účast o tak vážnou otázku byla tak nepatrná,

„že jen šest členů bylo přítomno schůzi, a uváží-li se,
že jedním musel být svolavatel (Horký) « ostatních
pět že muselo být do schůze téměř přivlečeno, puk
zbude nám jen lítost nad takovouto šarnali
stickou prací celoroční, která nedovede
městeké obyvatelstvo nadchnouti k ú

-časti.“ Bravo! S tímto zdrcajícím odesudkem,pro
neseným Horkým nad vlastní nedorednou Činností
žarnalistickou, ovšem úplně souhlasíme. Rokycanětí
opravdu byli již tak smělí a žertovným vtipem ové
nepřítomnosti dali na jevo, že mravnía daševní vlast
nosti svolavatelovy dobře rozpoznali a že Horký honil
by v cisím revíru, kdyby chtěl býti vůdcem ve vý
chově vrstev lidových. Rokycanským nemůše přece
býti Horký předmětem vážné pozornosti, jako spíše
pořadatelem zábav a nelíčených směšností. Vždyť je
mináček ten © umeohrabané demokratičnosti dovede
vytvořiti i tuto slovesnou perlu: „Občane, nepište mi
slovutný; jsem občanem jako Vy a jím svédva bořty
k večeři. Ostatně přední muži si tento název zakázali,

„jako na příklad přítel můj Masargk.“ Mimo naivní
zelenost mládí, která z duchaplného výroku tobo se
všemi příznaky vyzírá, překvapuje tu zejména, ge
Masarykovi již jest přítelem kdekterý holec. Před
stavte si ještě, že „Čas“ častějšími citáty tímto pří
vržencem se pochlubí a poznáte, že seriósnost předáků
-realistických dotáhla to již k posledním stanicím,

Z důvěry k židům nestalose jistě naří
zení místodršitele Alexejeva, dle něbož z pevnosti
Port Arthnru vypovězení jsou usedlí tam židé. Port
Arthur nalézá se na dálném východě asijském, v kon
činách Rusům náležejících, kde právě dějí se přípravy
Rasů k válce s Japonci, na protějším sonostroví obý
vajícími. V honu válečném hraje velikou úlohu spo

Jeblivost, proto místodržitel Alexejev už napřed čistí
řady svých podřízených. Polské židy z Port Arthuru
odvedla si zvláštní deputace židů varšavských.

Obchod s dívkamí mávErropěhlavnísvé
střediště v Pešti a Bukurešti, kterážto města jsou

-eldorádem šidovstva. Odtad komandováni jsou agenti
do všech končin, aby pátrali po dívkách a je pak
„předatíráním stkvělého zaopatření vylákali z vlasti
do hnusného otroctví, z něhož téměř nikdy nelze vy
váznoati. Z Pešti dodávají se děvčata do vykřičených
domů v Turecka a do haremů. Za dodané děvčeplatí
se 1000 ač 2000 K. Za vypátrání děvčete a upozor
nění naň agenta dává se 8300—500K. Za děvčata,
které možno zavésti do jižní Ameriky, platí se 3800i
více koran. Obchod tento zajisté je lákavý a proto
není divu, še mnohý bídník nelítostně kupčí lidským
«nasem.[ v českých městech našel by se nějaký „naši
nec,“ který obchodemtakovým zbohatl. Důvěřivých, ne
rosumných dívek, které za pozlátkem pěknéhozaopatření
dají se úlisnými slovy vlákatí do domů hanby, je
pořád dosti. Tu právě oa socislním poli i v té nej
anenší obci měli by se seskupiti milosrdné duše s ně
jakým rozhledem po světě, aby aepoň radou věnovali
*e spoluoběsnům svým. Čtenářským i jiným spolkům
kyne ta vážné pole součinnosti.

Elektrické zvomy. V Linci zavedlisi po
hyb zvonů na věži elektrickým proudem. Mají tam
Aedm zvonů a to v tíži 80, 38, 33, 16, 95, 48, 28
„metrických centů. Elektrické motory a úprava stály
11.400 marek. Aby zvon zvonil, stačí jednoduše dole,
aniž by se na věž stoupati musilo, zapnouti proud.
Zvony možno pustiti. baď všechny najednou nebo
kašdý zvlášť v libovolném spojení. Zařízení jest sice

drabé, avšak svým časem se vyplatí. Spotřebaprouduv Linci sa jedno klekání obnáší jenom 3 h.
Valné hromada generál. pedpůr

mého spolku „Slavím“ pro Čechy, Moravu a
"Slezsko konati se bude ve čtvrtek dne 14. ledna 1904
V 8 hod. večer „u Libuše“ na Smíchově.

Hanácké obilní drošdí. Bolnickýliho
-var a drožďárnou v Litovli (Morava), jediná to česká
droždárna v Rakousku, zřízená r. 1900, jíš se dostalo
opět na lonských výstavách v Praze, Pardubicích, Ho
řicích a Třebíči nejvyšších vyznamenání, zůstává od
-českýchkonsumentův mnohaměstechi obcíchčeských
meodůvodněně nepovšimnuta. Výrobek její nejen že
A jakosti se můše veškerým nejvyblášenějším kvas
-nicím rovnati, ale i mnohé z nich v kvasivosti a tr
vanlivosti předěl. Hlavní váhu však klásti jest na to,
še jest to výrobek český a jedině s obilí vyrobený.
Jitajeme, še mnoho a mnoho českých pánů pekařů s
-obchodníků úlienou řečí agentů německo-židovských
velkoobchodníků dá se přemluviři a kopaje kvasnice
míchané, jakosti pochybné, vydávané za výrobek slo
vanský. Koupíhanáckého, čistě obilního drošdí s Rol
nického lihovaru s drošďárnou v Litovli obdršíte nejen
všdy bezvadný český výrobek, ale posilníte tím i naší
národní posici oproti sařivcům německým, kteří svláště
Be Moravě spáry své hluboko do národa našeho zatí
nají. —

Česká záložna v Prase. NamístěSvato
václavaké sálošny zřízenaprávě „Óeská záložna v Praze“,
zapsené společenstvo s ručením obmezeným, jejíš
úkolem jeut, členy Svatováclavské sáložny před úplnou
zkázou sachrániti, vkladatelům nejenom vklady za
jistití, ale pokad bude mogno i utrpěnou škodu jim
vabraditi a od dobrodinců, jimž na blaha církve,
vlasti a vůbec společnosti lidské záleší, co možná nej
menších obětí požadovati. Aby konkurs Svatováclavské
zálošny v Praze byl najisto odvrácen, žádá se od
vkladatelů Svatováclavské záložny v Praze, aby vklady
své převedli do České záložny v Praze, která bade je
přebírati v témže poměra, v jakém aktiva Svatová
clavské záložny a garanční fond její členů a dobro
dinců na ni přecházeti budou, a zůrokuje je 49, Od
členů žádá se, aby převzali tolik (bobatší více) ga
rančních závodních podílů České záložny v Praze po
60 K, kolik měli podílů Svatováclavské záložny
v Prase; za zbytek povinné repartice v této záložně,
nebo její část, nechť složí garanční příspěvky v České
záložně v Praze. Garanční závodní podíly a příspěvky
zapíší se jim jako pobledávka jejich u České záložny
v Praze, která se jim, nebo dědicům jejich zaplatí
bez úroků, nebo bude se úrokovati teprve tehdá, až
celý garanční fond bude z Čistého zisku této záložny
úplně ubražen a až všecky garanční závodní podíly
a příspěvky dostoupí plné, uominelní hodnoty. Don
fati lze takó, še mimo vkladatele a členy Svatovác
lavské záložny sanační akci Svatováclavské záložny
přijdou vetříc ještě četní příznivci neb dobrodinci,
kteří budto složí garanční závodní podíly nebo pří
apěvky v České záložné v Praze za týchž podmínek,
jako členové Svatováciavské záložny. Stanovy České
záložny v Praze a formuláře přihlášek členských do
stanou se v úřadovně České záložny v Praze, v bý
valé úřadovně Svatováclavské záložny v Praze, kdež
se též přihlášky členů nové záložny denně přijímají.

Zasláno.

Ve středu dne 13. ledna o 10.hod. dop. koná se
volná konference vikariata Cbrudimekého v Heřma
nova Městci, na níž rokovati ve bade o spolku uv.
Bonifacia s jiných časových našich otázkách. Dp.
hosté i jiných skupin vikariatních jeoa vítáni.

Tom. Střebský,
č. kanovník, bisk. vikář.

"Uržní zprávy.
V Aradoci Králové, dne 2. ledna 1994. 1 bl

pšenice K 1160—1200, šita K 950—960, ječme
ne K 9-20—960, ovsa K 480—620, prosa K 00:00
—0'00, rikve K 9-60—11-00, hrachu K 16-80—24'00,
čočky K 34'00—28'00, jahel K 2000— 2100, krup
K 1850—2800, bramborů K 38-60.-4-00, jetelového
semene K 80-00—180'00, máku K 24-00—30'560, Ině
ného semene K 0000—00'00, 100 kg. žitných otrab
K 10:50—1200, pšenič. otrub K 11:00—1260, 1 kg.
másla K %20—2:40, 1 kg. vádla vepřového K 1'86—
1:70, 1 kg. tvarobu K0-20—0-26, 1 vejce K 0-07—
00'8,1 kopa cerele K 1:00—2*20, 1 kopa petržele 0'00—
000, 1 kopa kapusty K 1-80—1*60, 1 hl cibule K 420
—500, 1 kopa drob. zeleniny K 1:50—260, 1 pytel
mrkve K 1'60—1-80, 1 hl. jablek 00:00—0000. 1 hl
hrušekK 00:00—00'00,Na týdenní obilní trb v Hradci
Králové dne 1. ledna 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 287, žita 206, ječmene 146, oves
228, vikve 3, hrachu 2, jahel 0, lněného semene 2'/, bl,
jetelového semínka 107, máku 1. %)Zeleniny: cerele 36
kop, kapusty 30 kop, cibule 19 hi, drob. zeleniny
63 kop, zelí 0 kop, mrkve 17 pytlů, brambor 47'/, hl.
3) Ovoce: jablek 0 hl., hrašek 0 hl. 4) Drobného
dobytka: vepřů 11 kusů, podevinčat 174 kusů.

(Zaaláno.)

Panu KARLU ZAVADILOVÍ,
slatníku a pasíři v Chrudimi.

8 kalichem per 90 al. jsem úplně spokojen; ažbudu něco potřebovati, zase se na Vás obrátím.

V Záboři, pp Lab. Týnice, dne 14. května 1600.

Jeset Štíka, kaplan.

FirměJan Ólaněh,
pasíř a ciselenr

vPRAZE-L,ulice KarolinySvětléč. p. 310,
dilna kostelních nádob a náčiní a umělých

prací z kovu,
dostalo se během r. 1903 následujících vyznamenání
a uznání vesměs za vlastnoručně zhotovené s na vý

stavách vystavené kostelní práce:

Záslušný kříš rytířského řádu sv. Petra.
Na výstaváchv Paříhi, v Pardubicícha v Tře
bíči: čestný diplom s právem rašení slaté medaile.

Během r. 1908 dodal jsem 25 nádherných mon
strancí a 70 skvostných kalichů, mimo mnoho jedno
dachých, mnoho ciboří, věčných lamp a lastrů, a ně
kolik set svícnů všech drabů různým sl. patronátním

afarním úřadům. Práce tyto shotoveny byly v různémslohu.

Firma tatopo 1iletém trvání vykásati se můšena sta doporučeními, jichá prvopisy možno si volně
prohlédnontí.

Závod můj možno kdykoliv navětíviti bes jaké
koliv závasnosti koupě.

(Zasláno.)

PanJan Staněk,
pasiř a ciseleur,

PRAHA-I, ulice Karoliny Světlé č. 10.
Bílnakostelníchnádobaumělýchpracíz kovu.

Vaše Blahorodí!

Zasílám na vyrovnání účtu povinný cbnos za
dodané avícoy; jsem velmi spokojen s uměleckým pro
vedením. Všem se velmi líbí, všude Vás doporačím.
Děkuji Vám a jsem ve vší úctě

Jan Brázdil, farář.
Vo Zvoli u Zábřehu (Morava), 9. února 1508.

Vaše Blahorodí!

Děkoji za tak brzské a dle církevních předpisů
zhotovené pacifikále. Při každé vhodné příležitosti
zajisté neopomenu Véš závod doporučiti.

Ve vší úctě

Šarapatka Rich., kaplan.
Schlackenwertb, 11. března 1908,

Vaše Blahorodí|
Vyzlacení kalicha s paténou mne velice překva

pilo, neboť ta krásná práce, 8 jakbu jsem se setkal,
velice ae mi líbí, cena jest velmi mírná a doba mezi
zasláním a dodáním zpět byla velice krátká. Z té
příčiny masím Váš závod každému co nejvřeleji do
poračiti. S veškerou úctou

Fr. Plimi, farář.
, Hoštice Šum. u Vimperka, 22. března 1903,

Velectěný Pane!
Jako a dřívějšími objednávkami, byl jsem i

a touto velice spokojen. Řídná práce Vaše a přesnost
u vyřízení její Vás samy nejlépe doporačují.

František Kraus, děkan.
V Zlonicích, 24. března 1903.

Pana JANU STAŇKOVI, pasíři v Praze.
Za obdržené právě ciborium upřímně děkuji.

S prací jsem v nejvyšší míře spokojen a cena jest též
mírná. Jsem jist, že dílo Vaše každému se bude líbiti.

Ještě jednou děkuje za krásné dílo, znamenám
se v úctě náležité oddený

Dr. Fr. Obdržálek, farář.
Domanín, 1. dubna 1903,

Velectěný Panel

Novou, stříbrnou, silně pozlacenou gotickou
monetranci 70 cm. vysokou a 2576 gr. těžkou a Vámi
zhotovenou jsem dnes obdržel. Jen upřímnou pravda
dím, že všichni, kdož ji dosud viděli, pochvalně ne
o ní vyjádřili; i já jsem e ní úplně spokojen. Pranic
nevadí, že jast těžší nežli původně ujednáno bylo a
proto i o něco dražší. Jak viděti, jest to celému pro
vedení jen k valnému prospěchu. Dílo samo chválí
mistra svého. Každému, kdo podobné věci objednává
mohu Vás jen doporučiti.

Děkuji Vám za radosí způsobenou a znamenám
se s veškerou úctou

Frant. Benda, farář.
V Obrozimi, 6. dubna 1908,

Velectěný Panel
Lampy ke dvěma postranním oltářům zaslané,

vzhledemk velké lampě před hlavním oltářem, velmi
dobře se hodí, jsou velice pěkné a všem se líbí. I cena
jejich není vejká. Budu hledět: Váš závod všemožně
doporučiti. S veškerou úctou

Fr. Pliml, farář.
V Hošticích Šum., 12. dubna 1903.

Pan JAN STANĚK, pauíř.
Srdečné díky za krásné provedení objednané zá

silky. Lidé nemohou zapomenoati na ono osvětlení
o vzkříšení. Svícny líbí se každému, zvláště ony čtyři
šestisvíčkové a to pro jejich provedení a diví se jejich
láci. Snad dá Pán Bůb, že budu moci zase brzy něco
objednati.

Alois Roudnický, kaplan.
V Chodově, 15. dubna 1903.

Ctěný Panel
Jest mi zvláštním potěšením vzdáti Vám tímto

veřejnou pochvalu a uznání za vkusně a v levné ceně
provedené práce, jež jste vonoval nové naší monatranci,
ciboriu, hostiáři s paténce k nemocnýmapřeji závodu
Vašemu. aby vešel v širší známost u al. patronátních
s farních úřadů.

Jos. Fr. Stejskal, farář.
Farní úřad v Studnici v Čechách, 30. dubna 1903.

Velectěný Pane!
Dodal jste mi letos novou stříbrnou monstranci

v slohu barokovém, kterou matka má Anna Pobalová
a já jsme pořídili v oběť za drahé zesnulé členy naší
rodiny a na památka mého 25letého působení jakožto
duchovního správce ve Slahbách.

Odbíraje od Vás již léta kostelní potřeby, obrátil
jsem se opět k Vám, těše ne, že tato jubilejní mon
strance bude dílem uměleckým a přední ozdobou
sdejšího farního kostela.

Očekávání moje jste vyplnil v míře svrchované,
Jubilejní monstrance přes 2 kg. čistého stříbra vážící,
emailované obrázky — v počtu 7 — jsou překrásně
provedeny, vkusné ozdoby s tyrkysy a granáty, ruční
rytiny a ruční tepání a celá práce svědčí o umělecké
dovednosti a svědomitosti Vaší.

Při generální visitaci dne 20. dubna t. r. zde

konané líbila se monstrance Jeho Em. nejděstojnějšímu knížeti-arcibiskupu Pražekému, líbila se i

om i duchovním spolubratřím, kteří ji = blískaviděli.



Děkuje Vám ze srdce a doporučuje Vás všem
pro kostelní práce, trvám v úctě oddaný

Fr. Pubal, farář.
Sluhy, 4. května 1908.

Velectěný Pane!
S potěšením Vám mohu aděliti, še i tato drahá

lampa se všeobecně líbila a še jsme s Vaší zásilkou
nanejvýš spokojeni. Buďte ojištěn, že Váš závod při
kašdé příležitosti oo nejlépe doporučím a při objed
návání podobných věcí so na Váš závod obrátím.

S úctou
Barbora Pavlatová.

V Držkově 10. května 1908.

Velectěný pana!
Sděluji Vám, če korunky šťestně došly, s nimiž

spokojenost pouze vyjádřiti by nedostačovalo, neboť
to by znamenalo, že jste provedl je dle plánu svého
a mého objednání, avšak Vy jste ačinilvíce, nežli vy
jednáno bylo a proto rasloušíte můj srdečný dík. Ro
dička Boží s Pánem Ješíšem, jichž sousoší korunky
ty zdobí, Vára odplaťtež radost, kterou jste mně 8
osadníkům mým způsobil. Až budu opět něco potře
bovati, najdu ei Vás zase. Doporučením ku jiným
důstojným Pánům ovšem detřiti nebudu.

Přeje Vám hojného zdaru od Pána Boha jsem
oddaný

Frant. Smola, farář.
Štěpánovice u Třeboně, 23. června 1903.

Velectěný Panel :
Zasílaje výše uvedený obnos, vyjadřuji Vá

tímto, že stříbrná a pozlacená gotická monstrance
z Vašeho závodu nejen šlechetné dárkyni, nýbrž i
mně a všem se velmi líbí a že jeme s-ní úplně spo
kojeni. Podobně nás uspokojuje stříbrné a pozlacené
ciborinm. 

Znamenám se ve vší úctě oddaný

Ant. Vrána, prof. náb. v. v.
Prostějov na Moravě, 30, července 1908,—

Vaše Blahorodí |

Viděl jsem v době exercicií v Olomouci některé
Vaše výrobky; tyto a mnou a Vás objednané práce
mne přesvědčily, že svědomitě pracujete kucti a slávě
Boží. Zvláště obdivoval jsem se s povděkem monstranci

vyslovuji Vám své uznání i dík.
Vašnosti v úctěoddaný

Josef Skalka, katecheta.
V Mor. Ostravě, 17. srpna 1908,

——

Blahorodému Pánu, p. Janu Staňkovi, pasíři v Praze.

Sděluji tímto a Vámi, že kalich u Vás opra
vený a v ohni vyzlacený mne velice mile překvapil,
jak svým provedením, tak i lácí, že nemohu jinak
neš Vám své povinné díky vzdáti a každému správci
dachovnímu Vás co nejvřeleji odporučiti.

V dokonalé úctě

—— Jan Šulc, farář.
V Schónbacho, dne 1. září 1908,

Vysocevážený Paue!
Lampu jsem obdršel úplně v pořádku, Jest ve

lice krásná, Děkoji srdečně za krásné jejívyhotovení,
Znamenám se v hluboké úctě

Jan Vojta, farář.
Těchnice u Sedlčan, 2. září 1903.. - wa—

Ctěný Pane!
| Kalich zakoupený pro kapli Žernovskou u Vaší

ct. firmy v ceně K 150, jest vkusně proveden a vše
obecně se líbí. Můžeme Vaši ct. firmu pro aolidnoat
jak v provedení práce, tak v mírné ceně každému
vřele doporučiti.

Josef Fr. Steskal, Fr. Rýdl,
farář. starosta obce Žernova.

V Studnici vČechách, 26. září 1903,

Velectěný Panel
Sirény objednané pro farní chrám Páně .

dimi u Jičína došly v čas a jsem s nimi spokojen
rovněž i osadníkům ce líbí, Pro barokový chrám hodí
Be úplně, provedení vezkrze pečlivé.

V úctě dokonalé
J

V Radimi, 5. října 1908. anh Groh, farář
——

P. T.

Sděluji, že svícny přišly neporué ž
i mým farníkům velmi líbí 7 FoporovsnyA o womné

S veškerou úctou

Cyrill Mašíček, farář.
Ve Vys. Studnicích na Moravě, 6. října 1908,

Pan Jan Staněk, pasíř v Praze.
Kříš k průvodům přišel neporušen. Jsem úplně

spokojen s provedením i cenou a děkuji Vám srdečně
sa vžorně provedenou práci.

S úctou
Bojisla

Ve Vlkánči, 14, října 10095 v Flum, farát,

Ctěný Pane Staněk!
9 kaditelnicí v gotickém alohu zhotovenou a

v ohní poslacenou, kterou jate pro náš farní chrám
Páně dodal, jsem úplně spokojen,

S veškerou úctou
Jan Mrázek, kons. rada a farář.

V Třešti na Moravě, 9. listopadu 1903,—

P. T.
8 kostelními nádobemi, jež jete nám dodal,

jeme úplně spokojeni. Vaše firmasaslohuje opravda
nejvydatnější podpory se strany veledůstojného dů
chovenstva a nejhorlivějšího doporeačování, kterého si
v plné míře zaslouží.

Ve vší úctě
Váelav Tvrdý, farář.

Michaelsberg, 16. listopadu 1908.

VelectěnýPanel M.
Stvrsuji příjem došlých svícnů, dovoloji si dáti

výraz uanání jak co do ceny, tk 00 do guality s
formy. Doufám, še i s trvanlivostí budu spokojen.

V úotě
Joset Vomočil, farář.

V Nové Pace, 17. listopadu 1908,—
Velectěný Pane Steněk!

Zásilku věcí bohoslužebných jeme obdrželi 8
všechny nám úplně vyhovojí, pročež Vám vyjadřujeme
úplnou spokojenost a firmu Vaší co nejlépe odporu
čujeme.

Z obecního úřadu Nov. Města n. C, dne 18. pro
since 1908.

P. T.

Děkuji za laskavé zaslání věčné lampy s sdělují
sdvořile, že došla v úplném pořádka a čo jsem jak
8 provedením jejím, tak i s cenou nanejvýš spokojen.

Y dokonalé úctě
Joset Kovář, farář.

Ve Velké Jesenici, 23. listopadu 1903.

Velectěný Pane!
Monstrance příšla neporašená, krásná a Jíbí se

mi i všem, kteří ji již viděli. Brzo pošlak pozlacení
kalich. Srdečný dík za krásné a rychlé vyhotovení.

S veškerou úctou oddaný
Jan Blažej, farář.

Na Busavě (Morave), 3. prosince 1908.
——

Velectěný Panel!
S dodanou novou kropenkou a u příslušnou

opravou starého kropáče a mírnou cenou všeho jsem
úplně spokojen.

Až zase něco zapotřebí bude, milerád se na Vás
obrátím.

Jan Havran, farář.
Vejšovice, 15. prosince 1903.

Velectěný Panel
Byl jsem splnomocněn, bych Vám vyslovil dík

a spokojenost nad výrobky z Vaší dílny. Novím, jak
bych Vám dal to nejlepší vysvědčení.

Veškeré předměty, jež jsem od Vaší firmy ob
jednal, všeobecně se líbí. Obzvláště věčná lampa,
lustr, kaditelnice, svícny i kalich a znovu pozlacená
a pečlivě opravená monstrance uvojí důkladností, přes
ností sloha a co zvláštní: velice mírnou cenou Vás
co nejlépe doporučují. Zaslahujet Vaše firma nejvy
datnější podpory a doporačení, což při nejbližší příle
sitosti učiniti neopemenu,

S přátelským pozdravem zůstávám
Jan Adamec, kooperator.

Ždánice, 16. prosince 1903.

P. T.

Pozlacený v obni kalich a obě kaditelnice po
oiklované jako nové! Jsem úplné epokojen s provede
ním i cenou. Kdo Vaší firmy solidnost již jednou
skusil, jiš se Vás pro vždy přidrží. Zdař Bůb!

Vám v úctě cddaný

Augustin Franěk, farář.
Ve Starči na Moravě, 16. prosince 1908.

.

Vaše Blahorodí!

Kasich s paténou řájně došel. Vaše Blahorodí
ubezpečuji o úplné spokojenosti. Provedení jest velmi
doporučení hodné.

V dokonalé úctě

0 Josef Sochůrek, administrator fary.
V Becblíně, 17. prosince 1908.

Valectěný Pán, p. Jan Staněk,
Sdělaji s Vámi, že lustr pro farní kostel v Kou

nově u Vaší firmy objednaný, dík velmi pečlivému
zaobalení, přišel úplně neporušený. Práce sama vy
dává nejlepší svědectví o dovednosti a solidnosti Vaší
firmy. Lustr líbí se všeobecně. I cena jest mírná.
Doporučuji proto Vaši velectěnou firmu nejlépe.

: Ve vší úctě | .o. Josef Splechtna, farář.
Farní úřad v Kounově, 17. prosince 1008,

Velevážený Pane!
Lustr došel bez nejmenšího poškození — k ú

plnému uspokojení. Srdečné díky ze rychlé a náležité
obslonžení. 3 veškerou úctou

Václav Zach, kaplan...
V Kaplici, 21. prosince 1903,

Čtěný Panel!
Vaše zásilka objednaných kostelních vění došla

does v pořádku. Překrásná lampa s veškeré jak ol
tářní tak i nástěnné evícny vkuenou ulobovon úpra
vou uspokojují plnou měrou a mámza jisté, že budou
Vaší ctěné firmě dobrým doporučením.

V dokonalé úetě

Fr. Schiller, řídící učitel.
V Sezemicích, 5. prosince 1408.

Velecténý Panel
Objednané dvoje avícmy, jedny hladké leštěné

se žlutého bronzu a drahé bronzové zlacené se mné
i dobrodircům, kteří je kostelu věnovali, líbí, s jame
s nimi úplně spokojeni.

Ant. Vávra, prof náb. v. v.
V Prostějově, 24, prosince 1903.

Velectěný Panel
Nyní jest teprve stříbrná gotická monstrance

úplně dome. Kanonické tabulky ozdobné tvoříraný r

dílo semo se chválí“ Když přišla inteligence 800
kromě prohlížeti, vyslovila Vašnosti uznání. Mám zs
to, že není třeba blouditi po cizině a vyhledávati
firmy národa našemu nepřátelské, hmotně síliti ne
přátele vlasti naší a pak žehrati, še nemáme vý
tečníků. S úctou

Jan Svoboda, rolník.

(Závěr).
Různá individua nabízí slavným patronátním s

farrním úřadům pod rouškou „výrobce kostelního ná
činí“ bez jakéhokoliv označení řemeslného, výrobky
bezcenné, církevnímu slohu nevybovnjící.

Proto dovoluji si upozorniti velndůst. ducho
venstvo, aby své velectěné objednávky kostelních věcí
činilo jen u odborníků, pnsfřů, stříbrníků a zlatníků,
kteří práci té skutečně vynčení jsou a jí rozumí, s
nedalo se klameti výrobky tlačenými (presovanými).

V nejhloběl úctě

Jan Staněk, vyučenýpasířa ciseleur.

|Pro duchovnísprávy.
Nejnovějším nařízením c. k. místodržitelství,

směřujícím k odstranění všech příčin tuberkulosy
a šíření její, mají ve všech veřejných shromáš
dištích a tudíž i v kostelích upevněny býti tabulky
B nápisem

na sem plivati
se sakašuje. wma

Prodáváme nápisy tyto na kartonu |prove=
dené 1 kus za 6 b, 5 kusů za 25 bh, 10 kusů
sa 46 bh.

Bisk. tiskárna v Hradci Králové.

j >STELLA«V JOSEFOVĚ. flP. T. ČTENÁŘŮM »OBNOVY« 59, SRÁŽKY.

3 Nejlepším štěstím v životě jeat zdraví 8
m a kdo chceš sobě zdraví zachovatí požívej |<
k = 

6 záživné ž
č i
— a

o zj
ě uchary pro nemocné É
G uchary pro rekonvalescenty |>
O uchary pro trpící žaludkem|>

. uchary zákuskové 5
A jakož i B

E .“e .“ u á
z| nejjemnější čajové zákusky |5/
— jedině k dostání u firmy i

i . “z| „STELLA“ |:
9 (majitel L. B, Čech), >
„| suchary a čajové zákusky "B 5z
ň JOSEFOV. P

osv VYŘIZUJÍSEOBRATEM.>STELLA« VJOSEFOVĚ.

Šicí stroje
za ceny béz konkurenoese zárukou.
Rodinný Sigerův obyčejný sa 6O korun,
velmí vkusný s kruhovým člůnkem za
88 korun, jakož i veškeré obuvnické a

krejčovské stroje, různé součásti, řemenya jehly k štcim strojům má stálo na sklad
a v hojném výběru nabízí

Prvaí sportovní závod JK

Františka Jiráčka
ve Vys. Mýtě

nad Choceňskou branou.



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 zcela neodvislým od světla
denního a jest mi možno i v hodinách večerních
fotografické snímkyv stejné dokonalosti prováděti.

Zvlášť výhodné též co momentní přijmatí děti!

J. F. LANGHANS,
c. k. dvorní fotograf v Hradci Králové

——

Bližší n firmy |

Adolf Novotný,
továrna nábytku a koberců

v Týništi n. Orlicí.

břěřěřěběřěřěěětět
Jana Leopolda Haye,biskupakrá
lovéhradeckého, Zpráva o vlaitaci
fnr kraje Čáslavského, již roku
1783 k rozkazu císaře Josefa II.

vykonal. 
Podává Dr. Váoslav Řezníček. —Cena 80

haléřů. — oplednávkyvyřizuje Biskupská—— knihtískárna v HradciKrálové. ——

Přítomné dílo vrhá pronikavé paprsky na náboženské po
měry naše v dol josetinské, v době tísnivého cae8Aro
papismn, jíž pověimnuto důkladněji před drem Řezníčkem
v přítomném historickém rachu pouze od dra. Kryštůfka,
J nehístorika a laika+ude velice zajímati nas'rání biskupa
politika, poslušného sluhy caesaropapistického apparátu

na náboženskou situaci a charakler notlivých kněží.Číselaá statistika, provedená v jednotlivých farnostech,
jest pro nynější duchovní správce Čáslavského vikariatu |
zvlášť významna. Dr. Řezníček pečlivým, précisním pře
kladem německého referátu Hayova vykonal naší bistorii

službu velice platnou.
|Přětěběběěřětěěětt

Úaskénáhoženskrí
NapsalJiří Sahula.

Vyšlo jako II. a 12. čis.
„Časových Úvah“ -gm
fo redakcíTb. Dra. Fr. Reyla.

Obsažný tento spis rozdělen na tyto
—— Bapitoly:

I Smíli si každý národ vybrati které
koliv náboženství.

II. Které náboženství jest jedině pravé a
pro všecky národy závazné.

III. Pravé náboženství a bible.
IV. Adamité,
V. Táboři.
VI. Zbědovanost národních církvi husit

ských.
VII. Čeští bratří a víra lutherská.
VIII. Přehled.

Přítomvý spis čítá 72 atran a prodává 80
pouze po 16 haléřích. Při hromadných ob
jednávkách poskytuje se sleva až 509,

Objednávky vyřídí obratem

administr. „Časov. Úvah“ v Hradei Král.

Biskupská. knihtiskárna v Hradci Král

(Malý tateodismy

V tm
o, VELKÝKalEGDISTS

katolického náboženství.
Cena I výtiska vázaného 90 h.

Katechismy jsou schváleny na valné schůzí biskupů ro
kouských ve Vídní dne 9 dubnu 1894.

Prodej pro knihkapce jako z ©. k. školního kniho
kladu s 160/, slevou proti botovému zaplacení.

Rozdílení výsků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež po jednom vlepeny jsou a přislušným vy
světlením do kuždého výtisku — vydají se 3 výtiskypří

adného drubu katechismu pre chudé Dle poměru, v jakém
katechismů pro tu kterou školu sakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školuzdarma pro chudé.

Instrukce o katechismu a Oltáři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 h.

záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story), záclony

0

Oltář
poučná i modlilební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Druhé vydání — 368 stran 8"
v plochých arších při odebírce nejméně 50 kusů frankosa90K,100kusůzs40K

cena knihkopecká
brošovaný
vázanýv poloplátně. . . . ... 2.. 58h
vázanýv celoplátně . . . . . .. -2 68 h
vázaný v celoplátně se zlaceným křížkem . . 74h
Oltář, vydání na velinovém papíře vázaný celý

v koši se zlaceným křížkem a ořízkou . . K 180

Biskupská knihtiskárna.

Kanonické tabulky
pro oltáře, v provedení velice
vkusném, dvoubarevném, sob
rubou dvoubarevnou, nabízí

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové.—

KARR
„První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spule
čenst a „Vzájemnost“v Hronově.Téžlze
obdržetípartie zboží30 mt, obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za M 12-—, vyplaceně od koran 20:— výše.

Vzorky a cenník zdarmaa franco.

E| 2
R ZZ

HX ZX

Z L
KHE

ZHEZPEX
CAZA

něž

SHPZHEX

HEX

7 PA

1Yaep naez0

ezodmigfgn1a

faaode1dmuo9

pom

č "0x009$a0mPIYoč „|GTEMOJÁPOAPZORTOA$UIogPO>

nydomvuzía

M8u091afTAId3B14 jofnaogkau

EZ

"9[xSPTNGIEMOJdABJSNÁy00190
1noposruduNg0jsOg 2PZBYva0MmYJH3RUN

Rak -Uher.

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 Paolovského,
v Týnlšti =, 0., na Záplotí čís. 108.



$ W- a
álové. .

knihkupectví. -wa

Telefon č. 17.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 at., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže 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
Sice6 se čelesnými rámy, sí

těmi vsasením.

Veákeré rozpočty, skizsy i odborná
k rada bezplatně, vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PRD“Nesčetná veřejná i písemná pochvalné uznání.“ji

Založeno roku 1836.

Za příčinou přestěhování ma
jitele prodá se

WS“dům "Uprávovarní
v Fradoi Králové

třípatrový, se třemi krámy na
výhodném místě v býv. Pražské
ulici, (Všecky místnosti obydleny.)

Podmínky koupě velice vý
hodné! — Bližší sdělí admini
strace t. I,

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšení cen na každou
stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.
proti hotela „Merkur“ čís. 808.

Boží hroby* "kaieree

K dODÉ yžnvý cestyP
Šení“, svchy, oltáře a veškerá ko

velikonoční stelní zařízení doporučujeuctivě

umělecký závod sochařský a řes

Josefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 613-VII Sklad Karlova ul. č. 40,
— Hlustrované cenníky, nákresy a rozpočty franko. —

©=5" Výhodné platební podmínky. "aa

o0G
K blížícímu se období

prvního
k svatého přijímání 3

KAREL ŠIMEK v Č. BUDĚJOVICÍCH

upozorňuje firma

na svůj

hojně zásobený sklad.
Upomínky od 4—24 h,

s českým neb německým textem,
jen v uměleckém provedení.

VZORKY na požádáníkdisposisí.

M

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

| přesnědle předpisů církevních vkašdém sloku
l odporučuje firma

| Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

, v Sychrově (Čechy), založena roku 1851,
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zaáleme.

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

a

Merkurem.

Sklad všeho druhu jemné obuvi
Zvláště pro nastávající masopustní saisonu

plesová a svatební obuv
pro pány i dámy.

Obuv zhotovuje se též i z přinešených látek.
Zakázky z venkova

jakož i opravy které se ve vlastní dílně zho
tovují, vyřídí se obratem pošty.

Vhodnépříležitostnédárky. ij

"s

První královéhradecká
parostrojní

truhlárna
ANT. MANYCHA

doporučujesvé výrobky původních
vzorů v jednoduchém | přepychovém

provedení.

Zařizování bytů, hotelů, vil atd.
Stavební práce vmoder. slezích.
Na pošádání předloší se původní vsory

a rospočty.

Přijímajíse veškerépráce obráběcí
pro pp. trahláře — a prodávají se hotové
obráběné výrobky a fornyry.

ORP Vzorkovýsklad látek."m
Čalounické výrobky a dekorace.

Sklady:
Hradec Král., Pospižilova třída č. 320.
Pardubice, Sladkovského ulice č. 338

ve vlastním domě,

ws- Pronájem
restaurace Adalbertina

v Hradci Králové.
Politické družstvo tiskové v Hradc

Králové vypisuje timto ofertní řízení

na pronájem
RESTAURACE
ADALBERTINA

č. p. 300. v Hradci Králové
počínajíc 1. dubnem 1904 dle podmínek
vyložených v administraci tohoto listu
, © Oferty buďteš podány nejdéle do 29.

února 1904 jednateli družstva v Hradciové.

Z politického družstva tiskového
v Hradci Králové, 30. prosince 1803.

V. Uhlíř, Dr. Fr. Reyl,
předseda, jednatel.

Včely.
15—20 silných, dobře zazimovaných včel

stev „krajinek a mišenců“ prodá

zámecký kaplan v Žehušících.

Víno “4g;
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoři
odporučené, dostati lze 1 litr od 86 kr.u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.

RADIO a PL “ a

Ve,

k. dvorní dodavatel

——



NOVOTINY

a
Jan Horák,

soukoník v Bychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.

OaP*Též velejemnéjj

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného 'uchovenstva svědčí o poctivé 0b

sluze mého křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Př hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

Eradleny!
Perte prádlo ==

NAFTOLEM
Ušetříte času, ruce
i pr dlo. Vyperete
lehce, brzy a bílit
prádlo nikdy ne
budete. —————-=--——-———=

Na skladě mají firmy: Fr. Chrudimský,
E. Řezáč, Krestová, Ippem, Vachek a
Schejbal, vesměs otchodníci v Hradci Král.

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Kar. Světlé,dan Olaněk, „zesrs,
Konviktské ul., ý pasíř spo
eielné na kostelní náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčíní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

mpy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen © ohni zintá a stříbří. Nu požádání hotové

práce na ukáxku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému vahléduutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Zádnépresované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

Praha-l, ul.

d——————————,,

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci obdrží: dva mladší obuvníci v Orlici

u Kyšperka, obuvník na šitou práci v Rychnově n. K
Přijme se učeň na kočárnictví v Hradci Králové a
učeň na holičství a pekařatví v Třebechovicích. —
Práci bledají: 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 přijímáJosef
Polák, tajemník Všeodborovébosdružení křesťan.
dělnictva v Hradci Králové, Adalbertinum.

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 u stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
A j. v aejmoderačjším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným vdsilky na výběr též 1 na splátky
bes svýšení cen. — Zulošeno r. 1843

6 / ...

» Znáte již ?
novou železnou univer
salní studniční pumpu!

Nezamrzne, nere:uví,
je způsobilá ku hoaní vody do vzdálených a výšo
položenýchmíst, puvtřikování zahrad a
hřbitovů, dává úploě Čístou vedu a bez pří

chuti, polámání térnéř nemožné.
Jednoduchá, avšak trvanlivá stavba, neobyčejně
levná cena. — Za málo peněz muoho pohodlí a

velká úspora Času.

VÁCLAV STRNAD,
otrojírna V LIBICI NAD CIDL., výroba pump,

vodovodů a větrných motorů.

Předplatné na voškoré

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. 1805).

Donáška do domn se neplatí.

výrobal"0

Nábytek,

Následkem spojení dvou
skladů nábytkových prodávám
za ceny výrobní

jen ——
na Malém náměstí

č. (07 w Hradci Král.

ME-Tal úplné
zařízení do pokojů,atd

Nábytek

NÁBYTEK

vNádherná dílapřírodopisná.
Atlas rostlin 9“ tebnlí ve skrostnémprovedenís textem profegsora J. Johna. Velmi '

skvostné dílo. Vázané 14 ul.

fy 50 tabulí ve skrostném provedení.
Atlas motýlů (M-týl,kukla,housenka-írostlina)

s textem prof. J. Johna. Cena váz 14 zl.

Atlas brouků 5“ nádhernýchbarrotisk. tabulí8 1300 obrazy 8 textem professora
Klapálka. — Atlas (tabule o Bobě) 48 tab. váz. Cena
9 zl. S textem ve 2 svaz. akvostně váz. 20 al.

Atlas ptactva + prostnýchtata, bervodukvých s textem profesora J. Jandy.
Cena 10 zl., váz. 13 zl.

' Zajímavé líčení života nvířat. S více
Malý Brehm. než1400vyobrazenímiabarrotisky.

I. Seavwel. Váz. zl. 2-90. II. Ptáci. Vázané zl. 2v0.
III.Plazi, obojživelníci, ryby, měkkýši, čle
novci a menší živočichové. Vázané zl. 3:30.
IV. Rosetlinopls. Váz. zl. 3:30.

Kuthkupectví E. IL. KOBER v Praze,
Vodičkova ulice.

Továrnarr
na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

U Jos. Tomáše
ve Vysokém Mýtě,

dříve sívod na sušitkování ovoce, salošený 3 8
r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách |

—- nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a Punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
naloí),vína sladkáa víno Šumivé (šampaňské). |
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
elivovlcl, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roků
1891 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medatllí
státní a diplomem zlaté medaille, a mnohýmiji
nými diplomy s“právem rašení rlaté medaile.

Vzorky zdarma a franko,

- 9 s
Kočáaryasáně

nejnovějších vzorů
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENĚK BUBEN,
kočárnik 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 8 právem ražení zlaté medaile 8 korunou.

|

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,|

praporů a kovového náčlní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku [

se na požádání franko zašlou. i



První výroba

věžních

hodin
v Čáslavi

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,

PIVA
PANI

aHUANONA
JM ších

KESKnote! levně,

též na splátky avýměnunabízí továrna

AL. HEUGOTLWwLHOTA,
HRADEC KHÁLOVÉ.

$ Sklad Ellščíno nábřeží proti lab- i
skému mostu.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny

Adolf Novotný,
továrna veškerého nábytku a ko

beroové zboži

—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 dirany).
. Záclony, draperie, portiery a rolety.
. Pokrývky, denní na postele a stoly.
. Přikrývky, lůžkové noční a cestovníce
. Hůně hospodářské,
. Převěsy na divany.
. Látky na potažení nábytku.
. Přadené 2krátprané žíně.
. Žíněnky, senníky, alamafky,
. Pérové a drát. vložky pod žíněnky do lůžek.
. Dětské vozíky a trojkolky.
. Nábytek čalounovaný.

. Nábytek řeněný:. Zařizování celých bytů, hotelů a Jetohrádků.

DO00-200BíbWw>

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatníh a pasířvChrudimi

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra. bronsu a ji
ných kovů

vše oliněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
Levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzjácení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené 8e stvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může
se vykázati četnými pochval
n přípisy P. T. uákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě chů,

« monstrancí, ciborií, relikvií
E ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp. luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cigkálů, schránek na Nejevětější, patenek atd. co nejvíce.

Op“FilalkavHradciKrálové.Jy

obe
Dovolují sl vo známost uvésti, že za příčinou pře

vzetí závodu

pw-odprodáváma
veškerépřevsatézboží o 30 procent

= *. o .

levněji ;./£2b!jemsti temdsbotín
humpolecká, brněnské, krňovská, v nejSukna iii jakosec:

Manžestryfinan“ s
Látky pro dámy modníchvzorů,jiš

i jiné látky prací, zaručeně stálo
Barchent barevné,odních vzorůjiž od

20 kr. za 1 m. počínajíc.

Kanafasy přeznéi bavlněné,ručnětkané,od

Plátna ;** drakI ld i bavlněné,jakož1 ruční práv ors

Damaškygrádle,Zi
RučníkyZořňsty,tresynatědan

, W* Uplné :
výbavy pro nevěsty.

Sklad látek hedvábných
šatových, blůzových1 ozdobných posledních novinek.

Velkolepý výběr koberců,záclon, svuprav vlněných a bavlněných.

Prádlo bus prodámya pány.

Zboží trikové, "ikavicepteteně“
glotové zástěry, sukně, Šněrovačky nejno
vějšíchtvarů, deštníky a kravaty a'd, za ceny
velice levné.

ppeciel, sklad klatovského prádla
átk hedvábné,atlasové, cachemírové,vlněnéseNÍ žinilkou kus pouse 45 kr., převěsné všeho

drahu kus již sl. 18b.

Šály a šátky vlněné,pletené, plyšové,žinilkové.

Oblečky trikotovédětskéod 32kr počínajíc.
Gloty **"74* barevné,jakoži různé podšívk

y pro pp. krejčí a dámské modní síně v cenáczvláště levných.

© Zbytky za poloviční ceny. (j
Prosím, by velevášené obecenstvo o pravdě shora

uvedeného se přesvěděiti ráčilo, neboť jest stále sna ou
mou, bych při skrovném zisku velkého odbytu docílil a
takto levně svoje P. T. odběratele obsloužil a zásadou touto
i na dále mně věnovanou přízeň zi zechoval.

Y hluboké úctě frma

Karel Ed. Krupka
v Hradci Králové, Ysiké náměstí6.137

— Výhodný vánočnínákup. ——
Podporujte nový, ryze český a křesťanský

závod.
Nejlevnější pevné ceny. — Vzorná obsluha.DOJ

velký
acetylenový
aparat 2

vání, je za polovičku výrobní ceny

Zárukalletá.ND“ ma prodej.
Spoleblivým poskytuou se i splátky. — Bližší

sdělí administrace t 1.

O0000000000000
Umělecký zárod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"i

W“ Božíhroby,"Ji
M“ křížovécesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

kostelní
olovoskové "BB

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 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, 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.

Malínský
© křen! ©
Ochrannou známkou opatřený.

vlky

5 kg. 15 kořenů -. „K650
6 kg. 20 kořenů. . .K450
6 kg. 30 kořenů . „K950
Vyplacený na každou pošt. stanici zasílá

F, Cís v Malíněu Kutné Hory.

Nádherné

we- DARY!
Moderní umělecké obrazy skvostně za
rámcované, zrcadla a rámce všech druhů
vlastní výroby, stojánky na fotografie,
toaletní a ruční zrcadla, nástěnné plastiky,
sochy a nejrůznější umělecké výrobky.

Veškeré potřeby psací a kreslicí, novinky

dopis. papiru v kagsetách, alba, poesie,modlitební knížky, obchodní knihy, kala
máře, těžítka atd. atd. vše ve velkém vý
běru a cenách levných z vlastního skladu

doporučuje

Jos. Kieslich,
závod umělecky a papirnický

v Hradci Králové.'
Obrovský výběrnejnovějšíchdopisnic

vánočních, novoročních atd.

Brusinky velmi jemně s cukrem zavařené,chuti výtečné
B kg láhev poštou franko sa K 640. — Malinovou

šťávu pravou přírodní, jemně s cukrem zavařenou5 keláhev za 7K Zavařeniny marmelady,kplučníkobližek,
buchtičekatd.malinovou, jahodovou, merunkovou,
revizovou a Šípkovou, 1 elegantníplechovýkbelíček
obsahující 4 kg. čisté váhy za 7 K, aneb 1 bednička ob
sabující všech 6 druhů, neb druhy dle přání za 7 K.
Mixed pickles, zeleniny A ovoce v octě, pikantní

fikrm ku každému masu se hodící. 6 kg. bedničku 6 K.
oštou vše vyplacené zasílá na dobírku aneb po saslání

obnosu předem

BOHUMIL BENEŠ
oukrář w Polici n. Met.

Ve velkém ceny dle dohodnutí.
——————m

Levné 8byty
v II. posch. Adalbertina

Ise slmedpronajati.
Pro menší rodiny výhodné.

Též i byt pro svobodného pána.
Bližší adělí administrace t. I.



Čísl 8 Předplatnéma čtvrtroku 2 k so A
, 0 0. , na půl roku s A — h

Německá usilování.
(8) Myšlénka celního spolku našim i za

braničným Němcům dostavuje se vždy nalé
havěji. Plán tento líbí se Všeněmcům rakou
ským, protože v jeho provedení vidí počátek
kýžené změny politických hránic ve prospěch

elkoněmecka, a Němcům říšským zamlouvá
se tím, že politická a hospodářská moc Ně.
mecka byla by založena na Širším základě.
Z počátku viděli jsme v návrha tom jen vy
bájený přelod obraznosti, kteráž, jak ze zku
Šenosti víme, jest obzvlášť u Všeněmců velmi
plodivé síly, ale pozdější neustálé opakování
jeho poučilo nás a poučuje, že míněn jest až
příliš vážně. Uvedeme-li totiž návrh tento ve
spojení s hospodářskými a politickými zájmy
říše Německé, poznáme, že jest pro Němce
veliké důležitosti praktické. Z té příčiny u
nejpřednějšího našeho aktivního politika dra,
Kramáře myšlénka celního spolku dochází vý
razu v obavách a varováních, jež tlamočil sně
movně poslancův i delegacím. Obavy a pro
testy proti možnému uskntečnění musí přiro
zeně ozývati se zejména v českém rozamu a
v české duši, neboť celní spolek byl by jen
prozatímnou formou anekce (připojení) českých
zemí k říši německé. Odtud takési vysvětlaji,
proč,dr. Kramářjiž dříve hájil obchodní a celní
spojení s Ubrari, ač, jak se pamatoji, vzbu
dilo to v Čechách na mnohých rufsteohúžas a
němou otázku. Dr. Kramář prozíravě pozoruje,
že oddělením Cislajtanie od Uher sesílily by
se okolnosti a rozvrhy, jež snad tomato cel
nímu svuzka jsou příznivy; vždyť stálé po
dléhání Vídně politickému tlaka Německa ne
musí se teprve dokazovati.

Opakuji znovu, že oávrby celního spolku
ztrácejí veškeru romantikua jsou formolovány
zcela určitě u prospěchově. Uvědomití si jest,
že v poslední době v Německu přáno průmysla
a obchod vývozní že dosáhl velikého rozvoje.
Proto bohatství Německa závisí ua odbytu jeho
v Cizině. Po velikém rozpjetí však dostavuje
se ochrnutí tím, že tři důležitá tržiště ně
mečkému cbchodu počívají se uzavírati, V An
glii brzy porozuměli, že obchod jejich bujnoo
obchodní politikou Vilémovou mohl by býti
uebezpečně ohrožen a proto na územích brit
ských rozšiřají ochranné prostředky. Cham
berlain, jak známo, snaží se dosáhnouti vel
kého sdružení hospodářského všech kolonií 80
zemí mateřskou. Trh americký se také ně
meckému dovozu uzavírá a Rusko blíží se
onoma stapní hospodářské a obchodní samo
statnosti, kde bude krýti svojí výrobou do
mácí spotřebu, což nepřímo dosvědčeno jest
skutečností, že vláda rnslá zavedla již sazbu
ochrannou, kterouž trpí zejména vývoz ně
mecký. V nesnázích, které nadcházejí, může
si Německo pomoci získáním nového tržiště,
xe kterémuž cíli směřojí všechny politické
akce vlády německé. Oním odbytovým místem
mají býti území, pojatá do celního svazku středo
evropského: Nizozemsko, Belgie, Švýcarsko a
Rakousko-Uhersko. Zejm“na nejbližším terče
těchto celních zámyslů jest Rakousko, v kte
rémžto ohledu snahy velkoněmecké kryjí se
8 potřebami hospodářskými. Jakmile prý rol
nické země rakouské bndou připojeny k říši
německé, nerbude tak závislou ve spotřebě na
cizině a pak průmyslové výrobky německé
budou moci volně prouditi po rozsáhlých ú
zemíchcelního svazku. Tooto ochranářskou
poxitikou chce Německo přitahovat samostatná
státní lělesa téže národní příbaznosti. A ježto
za hospodářskou závislostí pravidelně násle
doje odvislost politická, rozšíření dosavadního
svazku celního týká se především Rakooska,
což právě přiléhá ke hlavní části všeněmec
kého asilování.

Hlasatelé všeněmeckého programu obledně
Rakouskataké již vybízejí německo diplomacii
aby bránila násilnému rozřešení, Francouzům
prý se může postoapiti francouzská část Bel
gie, a budou uspokojení. Rovněž tak třeba
zaříditi se vůči Rusům. Cařihrad bade jim

V Hradci Králové, dne 15. ledna 1904.

vítaný a přítomnost jejich v Cařibradě nebude
nebezpečnou, ježto Balkán bude podroben moci
německé. Vůbec prý Rakousko určeno jest
k tomu, aby se stalo kolonisačním státem Né
mecka, které musí stoj co stoj dostati se
k moři Adriatickému.

„Brutální doznání“ praví Cháradame,
„choutek tak nezřízených zarazí ua prvý ráz,
a mimoděk tážeme se sami sAbe, zdaž snad ne
jsou vyvolány megalomanií (vášeň ve zvětšování).
Leč stav smýšlení, který ukazuje od nějaké
doby veřejnost německá, rozptyluje, bohužel,
tato domněnku a dosvědčuje, že naopak třeba
přikládati váhui nejvýstřednějšímprojevům
všeněmeckým, poněvadž jsou přijímány za Rý
nem jako plány zcela přirozené.“

Všechny současné zjevy dokazají, že ofi
cielní i neoficielní Německo tyto myšlénky má
a horlivě věstuje. Spousty pojednání, novinář
ských článků a brošur u nás i za hranicemi
mlaví také dosti jasně. Nezdrželivé publiko
vání plánů těch slovem i tiskem jsou přiro
zeně dokladem pravidelnosti, vyskytojící se
v životě národů, že veliké změny a kritické
události jsou vždy připravovány. Přípravnou
práci uorčoje též německá říšská politika a
neméně jednání císaře Viléma samého. V ohledu
tomto jest si dobře všímati navazování přá
telských styků s Francií, zejtnéna s Waldek
Roussesnem, designovaným presidentem repo
bliky. Všecky ty pozdravy, neunavné a opěto
vané pozornosti mají působiti na oslabení my
Šlénky odvety a dosáhnouti neutrality ze strany
Francie v daném okamžiku. Úsilná pak snaha
duržeti povolné přátelství carovo jde až k ta
kovým skutečnostem, které povážlivě zakalují
císařský majestát. V této příčině vzpomeňme
zase, kterak Vilém nežádán zajel si do pohra
ničního města ruského, aby tam na jarmarce
rozdával carovy kopejky ohněm postiženým.
Že by v kritické době vyzkušována byla po
litika kompensační (vyrovnávací), rozamí se
samo sebou.

V příštích událostech, posud temnotou
zahalených, bude ovšem rozhodným, jak se
zachová Rasko, totiž držitelé státní moci. Na
národ raský spoléhati se nemůžeme, protože
o nás ani neví a jedinci ze vzdělanců nemají
směrodatné síly. Všechno tedy záviseti bude
na tom, jak ruští státníci pochopí a jak budou
vykládati evropskou rovnováhu. Rakousko samo
však může již nyní předcházeti nepříznivému
luštění naprostým přátelstvím s Ruskem a
státní formou federa istickou. Zejména zemé
koruny České, samostatností opatřené, byly by
mohutnou baštou dynastie a celého státu.
Nolze popříti, že obnovení bistoricko-politických
individualit s nejpřísnější spravedlností v jejich
správě a zákonodárství zamezilo by národnostní
spory a otevřelo volnou cestu k přirozenému
poslání Rakouska, jakožto státu, zajišťujícího
svobodné bytí spojených národů.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 13. ledna.

(Zdravotní novinky v Prase. —- Úvahy 0 finanč
ním stavu přítomné doby. — Im memoriam Jo

seja Dumka a Josefa Tomše.)

Kdo se začal domnívati, že se vtip a dů
mysl ze sboro obecních starších našeho král.
bl. města vystěhovaly, byl v poslední době
velice příjemně překvapen a přesvědčen, jak
velice se mýlí. Když totiž na všech stranách
začalo se jeviti ndivení a mrzení, že naše al.
obecot správa nejenom že žádný „komunální
program“ nesestavuje, ale že zavádí jako sy
stem v tom, jak by se na uznaně potřebné
pražské obecní důležitosti zapomínalo, byla
pražská veřejnost náhle postavana před dvě
— novinky. Než-li se novinky ty po pražských
hospodách příslašně prodebatují a rozváží,
bude míti obecní správa od nespokojenců ve
příčině odstavených záležitostí svatý pokoj. A

Inserty se počítají levně,
Obnova vychásí v pdlek v poledne. Ročník X.

v tom leží ten její důmysl a vtip, jímž si
tento svatý pokoj na hodně dlouhý čas opatřila.

V Praze jest totiž v nejnovější době za
kázáno plívati po ulicích, v hospodách, v ka
várnách a v kostelích na zem! Člověk by ne
věřil, že zákaz ten může někoho překvapovati
a on v Praze překvapuje. To se však inusí
chváliti, že byl vydán, neboť nejenom že
ve pražských pivnicích stoly ve slinách pla
valy, ale i kostely poskytovaly také v tomto
ohledu zbusta velmi žalostný pohled. Nechceme
se o hnusu tom Šířiti. Každý zajisté vítá, že
se konečně přikročuje k jeho odstranění a
owmezení. Toho všeobecného plivání musí býti
u nás jednou konec, Teď by bylo časové, zalo
žiti akciovou společnost na velkovýrobu pli
vátek, neboť veřejné plivání bude zakázáno
zajisté v celém království.

Dále žabloudila pražská obecní hygiena
také do holičských salonů, aby je drobet zre
formovala. Tu třeba předeslati, že z Prahy a
její předměstí v posledních letech holiči mizí
a Da místě nich asazaje se obyčejně „coifeur“.
Ale vrchní městský fysik p. dr. Záhoř safra
portsky ty pařížské „coifeury“ v Praze ocenil.
Prádlo i nástroje, místnosti a sedadla jim zvi
sitíroval a sice tak, že naši výborní čeští ho
ličové jsou tomu-rádi a 3 celou řadou jeho
opatření v salonech „coifeurů“ souhlasí. Zej
ména obecně se chválí, asi s takovou radostí,
jako kdyby Prahoo plynoucí Vltava byla ko
nečně pro lodě sesplavněna, že jest zakázáno
daiší užívání kulatého kartáče „ježka“, jimž
Ncojfeuři“ v Praze svým klientům po střihání
vlasů hlavy drhli.

O tom dvém se nyní v Praze všeobecně
uvažuje a mluví, tak že to namnoze i zájemo
rusko-japanský casus belli zatlačaje v pozadí.

pražské zbavila kritiky, která již již začala se
ohlížeti, proč to, proč ono se neprovádí. My
také zrovna dnes jsme chtěli na těchto místech
všetečně uvažovati, proč matička Praha draze
koupila a zbourala Krenhaus a proč ze Staro
městského náměstí staví širokou třídu, když
se ní dále nebude moci dojíti než li leda na
František k řece a poněvadž zde přes tu řeku
není žádného mostu, bude se museti odtud
zase zpátky na Staroměstské náměstí. Proto
jsme chtěli dnes psáti o potřebě toho mostu.
Když však na místě o ten most postarala se
obecní správa o zákaz plivání na zem a když
zaporučila „coifeurům“ uživání „ježka“, musíme
s mostem počkati a věnovati pozornost
svou těmto důležitým závodům, které měly
býti v Praze zavedeny již ostatně před dva
cíti lety.

Ale v Praze před dvacíti lety po hroz
ných kalamitách zaváděná zdravotní a bezpeč
nostní opatření se za naší doby vlastně jako
bezdůvodné zbytečnosti raší. Tak do r. 1877
běhali v Praze psi bez náhubku. Pořád se tehdy
volalo a napomínalo, aby se to netrpělo, avšak
marně. Konečně roku toho pes žurnalisty Jana
Skrejšovského pokousal v Praze celou řadu
osob, z nichž portýr Bim následkem toho ve
strašných bolestech v nemocnici zemřel a
ostatní pokousauí ztěžka vyléčani. To mělo
hned za následek, že vydáno přísné nařízení,
aby v Praze běhající psi nosili příště náhubek.
Poněvadž v důsledku nosení tohoto nábubku
za více než li čtvrtstolotí neudál se žádný nový
případ, aby pominnlý pes v Praze opětně
asi dvacet lidí pokousal a ohromnou kalamitu
způsobil, nemohli to pánové, kteří „bumanitu“
na zvířatech provozují, déle vydržeti, aby se
na psy 8 náhubky na mordách dívali. Proto
ze stanoviska této své „humanity“, která jest
ovšem opakem svého pojmu a ohrožuje kde
koho, zakročili a dokázali, že v Praze opětně
žijeme před nějakou katastrofou, jakou zde r.
1877 způsobil pes páně Skrejšovského. Pa
jako telata velicí běhají zde opět bez náhubků,
čímž nechceme řící docela nic jiného, než-lí
že dokazujeme, jak se v Praze důvodně své
doby zde zavedená zdravotní a bezpečnostní
opatření sase z důvodu „humanity“ raší.P. -,.*



Politikové pokud totiš politiky jsou aliticky myslí, nes po celém Českém krá
ovství se sepjatýma rukama v klíně přemý

šlejí, kam jeme to vlastně s politikou u m
došli.

Ku přemýšlení tomu pudí každého soud
rovského deficitu,ného maže konstatování o

jejž dnes finanční hospodářství v Českém kráovství vykazuje. A proti přemýšlení tomu
nelze ničeho namítati, neboť jest skutečně ča
sovým a potřebným. Naše nynější politika ve
všech směrech je vlastně životem na úvěr nebo
na dlub.

Když uvážíme, jaké výše dostoapil dluh
státní, když si předložíme, jak ohromný jest
dloh zemský a když se rozhlédneme, jak málo
jest v Čechách obcí, které by netonuly ve
dluzích obecních, tu musí býti každému jasno,
že po nás synům a vnakům zbude jako dě
dictví výsledků naší politiky — placení těchto
dluhů, jež my nejsme 8 to zaplatiti.

Ten blahobyt, ta opatření, to pohodlí, jež
naši synové a vnuci po nás zdědí, nejsou
v žádném přiměřeném poměru k těm dluhům,
jež za nás musí zaplatiti.

Zde přemýšlení a úvaby jsou skutečně na
místě a dokonce povinností.

A komu pak vlastně jsme ty miliardy
dložni? To jest také otázka, která za zodpo
vědění stojí. Proto musí každého upřímné a
srdečně těšiti, že se opětně mluví o dalším
zasedání sněmu království Českého, v němž
zajisté že konečně dojde ku pronikavé debatě
o finančním stavu, v němž naše veřejné po
měry vězí a do něhož je nynější způsob poli
tisování přivedl. Široce a dlouze se o tom roz
pisovati netřeba, neboť jest to jasné, že ny
nějším způsobem 8e u nás dalších nových deset
let politisovati nedá.

Dnes u nás následkem poplatkových bře
men, jež každého tíží, majetek, výdělek, služné,
kapitál, umění, věda, zkrátka všecko jde ve
výnosu t. j. v ceně dolů. Co pak je to platné
přidati úředníku kupř. 400 K, když následkem
toho zvýšeny jsou různé berně tak, že jemu
opět z důvodu toho domácí na byt ročněpři
razí 100 K, krejčí a šveo 100 K, dodavatel po
travin 250 K, tak že úředník, jemuž bylo při:
dáno 400 K, potom o 460 K dráže žije, než-li
žil před přídavkem.

Proto nemůže býti dalekou doba, kdy
politika z povrchních sfer ideálního poví.
dání o záležitostech, jež si každý dle vlastní
své potřeby a dle vlastního svého vkusu
uspořádá sám, musí sestoupiti na tvr
dou půdu faktického ovažování o otázkách ho
spodářských, jejichž vyřízení se déle odklá
dati nedá, aby u nás práce u majetek nepo
zbyly docela ceny, jíž následkem dnes již ne
zniknatelných břemen a poplatků pozbývají,
čímž rok od roku -kvadraticky množí se ctitelé
zásad, že jest lepší nedělati a nemíti ničeho
a býti živ z veřejných opatření pro chudé a
pro taláky — — o

$

V posledních dnech minulého a v prvních
dnech počínajícího roku v řadách v české ve
řejoosti známých a činných osob smrt svou
kosou přímo zahasákovala. Zemřeli v Praze
oblíbený kapelník Národního divadia Adalf
Čech, zemský hospodářský učitel inspektor
Josef Dumek, redaktor „Hlasu Národa“ také
——ě————FEUILLETON

Královéhradecké vzpomínky.
Píše Dr. Václav Řezníček.

IL

Já na studie nebyl předem určen, do učení
nebyl jsem nucen, ani k nemu přidržován,a když
jsem opustil chystanou pro mne rodnou chalupu
s kovárnou a náležející k ní pole, která hy mně
vždycky za své opstrování kus potřebného chleba
poskytla, učinil jsem tak jako chlapec ze své vůle,
vlastním rozhodnutím, v čemž mně také nebylo
bráněno.Kdyžjsemse natomustanovilzdomova
odejíti, pokládal to rodiče za mvu záležitost,
jejíž důsledky si ve své budoucnosti vyřídím již
sám. Řekli mně: budeš dostávat z domova šatstvo,
pradlo, na knihy a 15 zlatek mesíčné a dale si
delej, jak rozumíš. Jak si usteleš, tak si lehneš.
Že by tato moje výprava do světa mobla skončiti
špatně, to jim patrné ani nenapadlo. A mně to
také nenapadlo.

Když nyní po třiceti letech uvažuju, zdaž
bych mutatis mutandis u nás ve Skaličce nebyl
jako soused Bfastnější, než li jsem dnes, dascházím
k závěru, že bych tam byl nepoznal tvlik zlých
lidí, s kolika jsem měl ve světě doposud co činit
a zápasit, ale tské bych tam nenalezl tolik osob
šlechetnýcha přátelvzácných,s nimiz jsemběhem
let přišel do rozmanitých milých styků © Dnes je
můj nejlepší přítel z chlapeckých let Hynek Svro
vátka ve Skaličce obecním starostou. Tím jsem
mohl býti nyní já, poněvadž jsem míval nad ním
vždycky převahu, ale tuto slávu konečně oželím.
Místo se Zájezdskými, s nimiž Skalička tvoří

druhdy v Hradci Králové působivší šurnalista
Aleis Hepřík, v Plaňanech umřel slovutný hi
storik Bernard Bernau a v posledním týdnu
v Chrudimi ráhle skonal redaktor „Českého
Východu“ Josef Tomě.

Když pražské listy smrt Bernanovu regi
strovaly, tu bylo ve mnohých z ních trapno

patřiti na tu jgnoranci, již projovýy: Nevědělytotiž, kdo to vlastně umřel, co Bernuu u nás
znamená a jak veliký význam jeho literární
působení pro českou vlastivědo obsahuje. Je
až stydno o tom paáti.

Smrt pana inspektora -Damka, který byl
jednou z nejpopolárnějšíchosobností,v české
veřejnosti, zajisté že obecně překvapila. Pan
Domek před nedávnem ještě kvetoucí muž
sešel tak rychle, že emrt jeho vzbudila všade
údiv. Působení páně Damkovo bylo v Čechách
obrovské a počet jeho hospodářských před
nášek, jež po českých městech a dědinách
mnohdy 8 největším sebezapřením pronesl, jde
do tisíců a počet jeho populárních hospodář
ských spisků, jež sebou vozil a v celých hal
dách rozšiřoval, je na půl sta.

Dumek začal své hospodářské kazatelství
v dobách, kdy pro pokrok u nás nebyla ještě
půda tak jímavá a zkypřena, jako je dnes.
Jeho, řekli bychom zemědělské apoštolování
připravilo po Čechách zájem také pro poslou
chání výkladů politických. Pan Domek před
nášel vždycky horlivě, neunavně, ochotně a
vlídně a nedal se nikdy strhnoati k rozmrzení,
když se jeho snaze oproti stavěla netečnost
nebo dokonce zlomyslnost, která je v českých
osadách domovem. Ty Dumek porážel přímo
obdivuhodnou trpělivostí a shovívavosti. Rádi
vzpomínáme jednoho případu. Pomábali jsme
více nežli před dvacíti lety ua jeho přednášku
v jisté osadě na královéhradecku shánéti F. T.
poblikum, aby nepřednášel v „pokročilé“ obci
prázdné místnosti. Podařilo se nám sbubnovati
četnější posluchačstvo, jemuš pan Damek pak
vykládal řadu praktických pokynů a uděloval
ta rady, jež mohl každý ze přítomných hospo
dářů vděčně vyslechnonti. A když se popřed
nášce dle svého obyčeje ptal, má-li někdo ně
jaký dotaz, ta přihlásil se jistý zlomyslný vej
škliba, který si tak dlouho dělal ze všeho a
z každého blázny, až starostí tou přišel o
grant a octl se v podraží, a pana Damka 8e
tázal: „Když tak krásně o tom hospodářství
mlavíte, jestli pak umíte udělat povříslo?“

Při otázce této smíšků nescházelo a proto
moe ulekalo, co pan Dumek nyní řekne. Avšak
ou dělal, jakoby ostna té otázky necítil, nýbrž
rozhovořil se ochotně o důležitosti dělání a
přípravě povřísel a navrhl, aby přednáška
byla skončena návštěvou usedlosti páně taza
telovy, který zajisté že má dokonalá povřísla
k nedaleké nadcházející žni již ve přístodolku
připravená, aby je tedy vážené společnosti jako
vzor ukázal a děkoval mo, že docela včasně
tuto otázkn na denní pořádek přivedl. Tazatel
bledl i červenal při tom, neboť ani povřísla
hotová a ani slámu na ně neměl. Sousedé se
mu proto začali blasitě smáti, tak že zlostně
u zahanben ze schůze utekl. Pan Damek při
celé té afórce ani brvou nehnul, ač zůstal ví
tězem nad daremnou ziomyslností.

DovHradce a na Hradecko jezdíval Du
mek obzvlašté rád, neboť biskupové Haie i
Brynych byli mu upřímně naklonění a jeho
působení vždy záslužně cenili.

(po
jednu obec a kteří vedou proti ní stálou oposici,
tahám se s lidmi jmými. O-tatné dnes o tom uva
žovati jest msrné. Co jsem ztratil, je pryč, d+
čeho jsem vlezl, v tom vezím. S tím jsem se tedy
smiřil, že alespoň na nějského obecního starostu
to v životě svém již nedotáhnu, o čehož možnost
jsem se připravil sám, že jsem rodnou ves konce
září r. 1873 opustil a na studie odešel.

Ale do zomilovaného svého Hradce Kralevé
jsem nešel Odebral jsem se s bratrem Janem,
který po oktávě vstoupil na filosofickou fakultu,
do Prahy, kole jsem navštěvoval primu na staro
městském akademickém gymnasiu. Vzpomínky na
to nenaleží v ramec mých vzpomínek kralovéhra
deckých, jež počín«jí rokem na to. V Praze se
mně také líbiio, mnoho jsem zde viděl aveznal, co
otevřené oči a uši majícího chlapce zajímá, četná
přst.Iství a známosti mezi studenty jsem zde na
vázal, ale do přírody, do polí a lesů měl jsem
daleko, tak že se mně zde někdy velice stýskalo
a když jsem se chtel stesku tohoto «bavit 8 za
stojící tehdy ješte brány vyběhl, wobl jsem se
utoulat; proto. jsem toužil ve studiích pokra
čovati v milém Hradci Králové, uprostřed zlatého
prutu, blízko lesům, polím, lukém — -

Zase mne v tom nebylo bráněno, třeba že
jsem se tím rady a pomoci bratrovy při učení do
brovolné zbavoval.

Když jsem si na konci prázdnin r. 1874 do
polejne toho dne před svým odjezdem do Hradce
do sekundy doma v sadě česal šálová jablka pře
kvapil nás svou návštěvou bratranec můj Josef
Nyklíček, vulgo »Pernikáře, majitel botelu v Úpici
a muž o pokrok a zvelebení města tobo vy
soce zasloužilý, jenž se těší na celém našem Pod
krkonoší všeobecné vážnosti. Vedle něho klusal

Jako překvapila jeho smrt, tak setejně
překvapilonáblé úmrtí chrudimského redaktora
p. Tomše. Pisatel těchto řádků míval s ním
veřejné i tiché boje, ale bylo by nepoctivostí,
kdyby nepřiznal, že si jeho působnosti celkem
vážil. Pan redaktor Tomě hlásil se ke straně
konservativní a byl smýšlení rozhodně kato
lického, při čemž si však zachoval své ná
bledy o Hosovia o významu sokolské myšlénky
v našem národě. Tomš, tušíme, že náležel
mezi prvoí poutníky z Čechdo Kostnice a
jako sokol vystupoval v kroji. Ovšem že tu a
tam stal se jako každý u nás předmětem vtip
kování všelijakých pokušitelů, jež při vážností,
s jekou svůj novinářský stav pojímal, k jich
radosti dosti klidně neodbýval. Proto octl se
často iv komickém konfliktu, což se může
přihoditi každému, kdo nedovede nezbednost
příslašně paralysovat nebo ignorovat. Jako
krajinský novinář, při kterómžto málo závidění
hodném postavení až do své smrti vytrval,
vždy horlivě se staral o povznesení avého po
volání.

Pisatel těchto řádků již r. 1886 s ním,
s poslanci Euglem a Spindlerem a s Pavlem
Albierim zasazoval se o postavení krajinského
novinářstva na příslušnou mu posici a proto
bez ohledu na barvy svolali jsme na den 8.
prosince 1886 sjezd krajinských novinářů do
Prahy, který byl navštívon více než dvacíti
redaktory a celou českou veřejností sledován
s účastenstvím neobyčejným. Proč sjezd ten
peměl žádoucího ovoce, nelze nám zde šíře
vykládati, ale v Tomšovi sesnali jsme tehdy
kollegu vlídného, muže vážného a dělného,
který měl skutečný zájem o veřejný pokrok a
opravdovou lásku ke svéma povolání. Snadse
mu potom přirozeně v letech devadesátých
jako šedesátiletému muži již nedostávalo pruž
nosti, jaké za dnešních dnů povolání novinář
ské vyžadoje, ale přes to máme za to, že
nechybujeme, když charakterisujeme jeho ši:
votní filoscfii a snahu tím, že bylo jeho zá
sadou: „Nam dobře a nikomu zle.“

Tomě, pokud mohl a dovedl, hleděl pra
covati v rámci svého programu vždy pro Širší
veřejnost platně, vlastenec byl upřímný a měl-li
své vlastní náhledy, to ho právě zdobilo. No
vinář, který nemá svých vlastních náhledů,
jest ubožák.

Tomš dovedl se ozvati i proti vlastní

dáků, když se jednalo o vytknutí zaslabající
věc. V tom ohledu byl neúprosný a nešetřil
nic a nikoho. Zvláštní doklad tobo, kdy by
každý spíše mlčel, podalr. 1888. Toho roku
pořádán byl tehdy ještě v Čechách všemohoucí
stranou staročeskou na oslavu sedmdesátých
narozenin Dra Frant. L. Riegra na Žofině salat
nostní bunket, k němuž couvert stál 5 zlatých.
Menu vykazovalo mezi jiným také bažanty a
tu vedle jiných nedostatků místo bažantů do
stalo se dolejší části stolovníků, mezi nimiž
nacházel se také věrný Staročech redaktor
Tumě, obyčejných kapounů a ještě nedobrých
a málo Tv Tomše tak urazilo, že v příštím
čtsle svého lista případu tomu věnoval po
svém způsobu pernou kapitolu a pražské pány
jak náleží za jejich pětizlatové menu zvochlo
val bez ohledu, že byla z toho nesmírná ostuda
u smích.

Tomšův život byl nekonečný boj až do
posledního vydechnutí a každý bude 8 námi

o,
svock jeho Frantík, nyni maj.tel lékárny su zlatého
orla“ v Praze, který tehdy před prázdninami na
němecsém gymnasiu v Hostinném odbyl sekundu.

Po vzájemném pocelová:( a uvítaní Cázilse
bratr můj »Permikáře«, kam vlastně s Frantíkem
jde.

»Jedeme, bratránku do Hradcel« zněla od
po ěď Franc chce na české školy. Proto jsem
se stavil u tebe pro radu.s

Rady té se mu dostalo a já se těšil, že budu
míti v Hradci ve Frastíkovi ibned doorého ka
maráda, Jako bratrinec jeho otce jsem vlastně
potažmo jeho strýc, čehož váhy jsem mu nedal
do dneška nikdy cítiti, jsa k němu vždy daleko
více upřímným přítelem a kamaradem, než-li ne
vlídným strýcem, hlavně proto, ponévadž on je
o rok starší, než li já kterážto zajímavá sbříčka
přírody« vznikla tím, že otec jeho se narodil 1.
1838 a já teprve až r. 18601. jako nejmladší
dítě nejmladšího b.stra Frantikovy babičky.

Po načerpání potřehných rad a pokynů od
jeli Nyklíčkové odpoledne do Hradce, kde mne na
zítří ráno Frentík již toužebně čekal jsko můj
spolubydlící u Ticbých. u nichž bratr můj po
celé vvěší gymnasium zůstával.

Bydhil: jsme v tehdejším Skálově domě na
Velkém náměstí ve druhém patře a z oken dívali
jsme se přes noměstí zrovna na gymnasium a na
hlevní straž, jejíž hlídk: tenkráte jelté každé na
stoupení do zbraně svolavale hlučným prorolso:m
skverause, jež se dvacetkráte denně po Velkém
náměstí rosléhalo. Pokaždé, kdyk -liv šel kolem
nějaký štábní důstojník, kteréžto nastupování do
zbraně ráno, v poledne a večer v 9 hodin pro
vázelo bubnování nebo troubení k modlitbě,

Pan Tichý s paní Tichou mne srdečné uví



souhlasiti, když pomněnka na něho končíme
přáním, aby jeho odpůrci a nepřátelé neměli
do svých šedesáti let tolik zlých protivníků,
jako měl on, jehož i smrtelné lůžko vystláno
bylo trním.

Naše oáhledy s míněním Tomšovým se
mamnoze rozcházely, před dvacíti lety jsme
se často i v novinách servali, ale nad hrobem
jeho musíme památce jeho zasalntovat.

Obrana.
Elegantní, realistický a humanní

referát. Židovský„Čas“ píše pod titulem:
„pNezapřelsvé jméno“ tento duchaplný vtip:

Římský papež pan Sarto-Krejčí zaslal
portagalskéma vyslanci, pověřenéma u Vati
káno, jeně jest nejstarším z diplomatického
sboru při kurii, aby dámy diplomatů při vítání
ve Vatikánu neobjevovaly se dekoletované.
Papež Pius X. reformuje tedy nejen církevní
umění, ale i dámské toilety. Přítelem žen, hlav
ního to sloupu své církve, se právě neukázal.
Odstranil ženy z pěveckých sborů kostelních
a po té předepsal „reformní oblek". Zda sklidí
sa to pochvalu dam, třeba vyčkati.“

Je vidět,že se „Čas“ od „Červánků“ hodně
mnobo přiučil; a přinčovatse musí, jinak by
mu žid dal výpověď a bylo by po abonentech.
Ten časopis, který úzkostlivě spíná ruce a ho
manitářsky kárá, kdykoli se jen o šida málo
zavadí, činí si nyní paškvil z toho, co by byl
jistě každý starý český evapgelík (které „Čas“
tolik miluje) schválil. Nedaří-li se židovskému
tiska pomlovačné útoky, spokojí se aspoň jís
livým pošklebkem. — A nejlepší přitom je,
že celá zpráva „0 dekolettovaných damách“
jeet židovskou smyšlénkou. Dekoletované ženy
vůbec nikdy k audienci papežské nechodily
ani nechodí; nebylo tedy potřebí žádného
svláštního rozkazu Pia X. A kdyby takový
rozkaz vyšel, zaslonžil by nejmóně posměcha.

Nedávno židovští zpravodajové objevili ve
Vatikáně několik ledabyle ukrytých milionů,
pak sesadili v Římě náble arcibiskupa Kohna,
teď zas reformují dámské toilety. — Skoro by
bylo lip, aby si více všímaly židovské listy
přehmatů maďarských pokrevencův a aby aspoň

ee pokárali maďarsko-židoveké prodavačevek.

Politický přehled,
Vláda prý si přeje dohodnutí s českými

poslanci před svoláním říšské rady, jež snad v po
lovici února se sejde a jest i ochotna k ústup
kům a k rychlému vyjednávání. Jen. jestli
Němci budou chtíti.

Na ubražení schodku zemského rozpočtu
v království Českém bylo by nutno zvýšiti dosavadní
55%/,ní přirážku zemskou na 72"/,, což ovšem by
vyvolalo všeobecné rozhořčení. Proto zemský výbor
zvolilzvláštní odbor, aby se uradil o prostředcích ku
amenšení téměř dvanáctimilionového schodku a
aby vypátral nový zdroj zemských příjmů. Odbor
tento, nazvaný Zemský úsporný komitét, radil se
zvláště o tom, neměla-li býti zavedena zemská
daň z příjmů, obmezující se pouze na soukromé
úředníky; daň taková dle výpočtu činila by asi———-—-———-----2
tali, vykázali mně hned u okna krásné místo pro
postel, kde druhdy spával můj bratr, s nímž jsem
napotom šel do gymnasia k zápisu.

Budovu královébradeckého gymnasia jsem
z venku znal a zařízení jebo uvnitf mne nepře
kvapovalo, neboť pražské Klementinum, kde bylo
za mé doby akademické gymnasium umístěno,
jest zrovna tak bývalá jesuitská kolej, jako jest
bývalou jesuitskou kolejí budova, v níž se do
posud tísoí gymnasium královéhradecké.

Bratr můj na chodbách zastavoval se s pro
fesory a známými staršími studenty, až konečně
zavedl mne do řiditelny, která byla přeplněna vel
kými i malými syny Mus a kandidáty existence,
jež ponejvíce doprovázeli rodiče obého pohlaví.

Pan řiditel Jan Květoslav Klumpar studenty
pilně zapisoval. Jednání jeho bylo stručnéa vážné,
Když jsem zraky svými potěkal po všech v ři
diteloě nacházejících s předmětech, obrátil jsem
svou pozornost jenom na něho.

Pan řiditel Klumpar byltebdy poměrně ještě
mladý muž, nacházející se ve čtyřicétém osmém
roce svého věku. Avšak pečlivě učesené vlasy měl
již sivé, pod nosem tměl se mu mohutný knír a
a pod skly, bez komických zlatých obručí, leskly
se mu živé oči. Tu a tam něco prohodil. Zaznělo
to vždycky přísně, ale ihned se mně zdálo, že každé
jeho slovo má v zápětí jako nanejvýš milou a jaksi
srdečnou ozvěnu. Chvílemi se rozblédi po publiku,
jež v řiditelně čekalo.

Když při jednom takovém mrknutí do obe
censtva shlédl mého bratra, bývalého svého žáka,
ihned naň vlídně kývl.

»Na zdar Řezníčku! Vítám Vás«, volal. »Co
pak studujete ?« zajímal se.

Vyslechnuv odpovědi bratrovy a napotomní

60%/, státní osobní daně z příjmů. Zavedení au
tonomního zemského kolku na podání u obce,
okresu s zemského výboru a dané přepychové
bylo však hned zamítnuto. Zem. výboru bylo ko
mitétem navrženo, aby vězcky položky výdajové
v rozpočtu na rok 1904 byly znova důkladně
problédnuty, aby se zjistilo, nedají-li se snížiti,
nebo úplně škrtaouti, anebo zda by pro některé
částky nemohl býti dosažen odklad placení, Navr
ženo také, aby do rozpočtu na rok 1905 nebylo
pojato nic, čeho není nevyhnutelné zapotřebí. —
Dále podnikatelství různých staveb, jimž přislíbena
zemská podpora, mají si opatřiti potřebný kapitál
zápůjčkami, za něž zem. fond převzal by placení
příslušných úroků a kvot amortisačních. Návrhy
tyto byly zem. výborem schváleny.

J. E. kardinál a kníže arcibiskup Pražský
svob. pán Skrbenský přijat byl v sobotu v novém
paláci v Postupimi v slyšení německým císařem,
v neděli byl v Berlíně, v pondělí pak se vrátil
do Prahy. O příčiné návštěvy nic se neví.

Rozpočtový výbor rakouské delegace jednsl
minulý týden orozpočtu ministerstva zahraničních
záležitostí a minister. války, Jednotliví řečníci zabý
vali se otázkou belkánskou, trojspolkem, právem
veta, obchodními smlouvami atd. Zvlášť dr. Kra
mář odbyv nadšené chvalozpěvy br. Goluchbov
skébo o trojspolku a j., problásil, že bude hlaso
vati proti rozpočtu.

Otázka veta jest v Římě rozhodnuta. Právo
veta se neuznává; aa kardinála, který by příště
veto podal, stanoven bude církevní trest.

Uherský sněm dosud jedná o rekrutech na
rok 1903.

Poměry mezi Ruskem a Japonskem jsou ne
změněny; Rusko neodporuje sice obsazení pří
stavů jihokorejských vojskem japonským, nicméně
ryská odpověď na japonské návrhy neuspokojuje.
Japonsko žádá, aby Čína pro případ války cho
Vala se neutrálné.

Dědictví Maličkých
„Věstník katolického | duchoveustva“

v čísle 8. t. r. str. 122 tato správa: ©
„Dědictví Maličkých“, Veřejné listy přinesly

jakési zoepokojující zprávy o Špatném hospodářství a
finančních | nesprávnostech © „Dědictví Maličkých.“
V zájmu upokojení mysle bylo by třeba, aby 86
úředně nařídila revise veškerých účtů a jměul a pak
se konstatovalo, co jest na věci pravdy.“

Poněvadž „Dědictví Maličkých“ je ústavem
naší diecáse, dovoluji si k objasnění, po případě po
souzení této zprávy avésti toto:

Již vletech devadesátých stěžoval ei v podíleců
+ kanovník Jos, A. Šrůtek, který „Dědictví Ma
ličkých“ salošil a celou jeho správu eš do roku 1901
vedl, že „D. M.“ pracaje s deficitem. O příčinách
tobo nelse se šíře rozepisovati. Hlavní jsou: ubývání
členů netečnosti ve vlastním táboře, emýšleví ačitel
stva a množící se literatura Školní.

Roku 1901 převzal nynější pokladník kmenové
jmění „D. M.“« milosrdenství k Dědictví a z lásky
k dobrévěci. Za celý ten čas nepřijal uni
baléře sa vedení pokladny, aby Dědictví
bylo zachováno.

Kmenové to jmění spravaje až dosud; ač ne
přízeň doby ještě více vzrostls, nemusel přece až
dosud šádné státní papíry obětovat potřebám Dě
dictví.

Aby i veřejnosti svědectví o tom se dostalo,
jé

jeho žádost o můj zápis, podíval se na mne přes
brejle a ku bratrovi prohodil: »To má pantáta
s vámi hodně starostí.«

Rycble mne zapsal a bratr, aby nemeškal,
ihned se poroučel.

eServus, servus!« srdečně volal pan řiditel,
Já ho již dříve znal. Pan řiditel Klumpar

býval počátkem let/ sedmdesátých minulého století

přinesl

Metují a tu také jednou zavítal na inspekci do
skalické školy, jejíž nejvyšší tehdy třetí třídu jsem
již navštěvoval, Dal si při té inspekci přečíst od
žákyně z čítanky článek, žák ho musil svými slovy
opakovat, vyvolal žákyní k tabuli, diktoval jí dvě
věty, v nichž napáchané pravopisné chyby musil
žák opravit. Potom tázal se na něco ze zemépisu,
z přírodopisu, dal si zazpívat píseň »My jsme
hoši jedné země« a potom dával příklady z počtů.

Všichni jsme odpovídali k jeho největší spo
kojenosti. Pana řiditele to patrné těšilo a proto
konečně dal Vidličkovi příklad: »Na stromě sedí
dvacet vrabců, hospodář do nich střelí, čtyřisrazí,
kolik jich pak na stromě zůstane sedět!« ptal se.

Vidličkaudatně odpověděl: »Šestnáctel«
Pan říditel mlčky záporně zavrtěl hlavou,

poklonil se panu učiteli Koliskovi, od něhož se
dal ze třídy vyprovoditi pryč, což my provázeli

ovstáním a jednohlasnou gratulací: »Zprovázej
án Bůhla

Když se pan učitelKolisko zase vrátil do
třídy, opráskl nad Vidličkou ruce, zakýval lítostivě
hlavou a pak mu vykládal: »Když na stromě sedí
dvacet vrabců a někdo do nich střelí a čtyři srazí,
tak na stromě sedět nezůstane žádný, protože ti
zdraví uletějí. Pamatuj si tol“ dodal mrzutě.

a Věstník nabyl spoleblívé informace, zvu pana před
sedu jednoty, aby s některým členem jejím co nejdříve
do Hradce přišel a o pravdě toho se přesvědčil,

„Dědictví Maličkých“ zápasí s velikými obtís
emi; zvláště německé oddělení musí být podporo
váno. Doufáme však v Boha, že je přece zachováme.

Pakli ale bule nepříznivými poměry donuceno
ústeti v působení svém, učiní tak a vědomím, že vy
konalo poctivý kus práce své na roli církvei národa.
Svou povinoost vykonalo; vytvořilo literatura pro
školní mládež začavši v době, kdy nová česká kulba
byla téměř ještě událostí v Čechách.

Mladší sestry přejmou výsledek klopotná práce
jeho; apravilo jim cesta v dobách ncjborších|

Ale aechť rozkkvete v nové síle své, aneb jestli
sanikne vykonavší «kol svůj: oa uynější epráva jeho
nesmí padnoot ani stín podezření, že neobětovala
všecko, aby je održela, tím ménó výtka „o Špatném
bospodářství a finančních nesprávnostech.“

Neposlouží se duchovenstva, jestliže bezdůvod
ným podezříváním znemožněno bude působení v církvi
mažům, kteří nezištoě pracují po celou řadu let a
nikdy nebledali prospěchu svého.

V Hradci Králové, dne 11. ledna 1904.

Frant. Kerner,
pokladník D. M.

Z činnosti katol. spolků.
Z Kroumé. Dne 3. t. m. naplnil 8e spol

kový sál na faře do posledního místečka. Přišlo
i na patnáct členů z bratrské jednoty z Proseče,
Přednášel zde za napjaté pozornosti vp. Jiří Sa
hula, kdy náš národ se těšil největšímu blabu a
slávě. Dík horlivosti dp. faráře i uvědomělých
katolíků zdejších jednota stále sílí a vzrůstá. No
vých členů přihlásilo se tehdy sedm.

Z Černilova. Katol. národníJednotapořádá
v neděli 17. ledna o 2'/, hod. odp. v hostinci p. V.
Jindry spolkovou schůzi s přednáškou dp. Fr. Řikta,
katechety z Hradce Kr., o otázce rolnické,

Z Třebeochovie. Dne 6. ledna r. 1904pořá
dala naše katolická Jednota v sále pí. Kateřiny Jar
kovské zábavu spojenou s přednáškou „o cestě do
Lard“. Přednáška tu z ochoty převzal dp. katecheta
J. Světelský, jenž účastnil se výpravy roka minulého
pořádané do posvátného místa mariánského Lard.
Velmi krásně, nadšeně.a zajímavě popsal nám p.
řečník cesta ta a vše, co zašil na oné cestě do po
svátoého místa Lard. Přednáška trvající přes */, hod.
byla vyslechnuta ode všech s pozorností napjatou a

. řečník odměněn potleskem dlouho trvajícím. Naše
ednota vzdává zde p. řečníkovi srdečné díky. Potom

sehrána jednoaktovka „Královna Natálie“, na to BO
lové výstupy, jež velmi pěkněbyly provedenya všichni
účinkující své role bráli nadšeně, za což poděkovati
jest p. režisérovi J. Tláskalovi, jenž postaral se 0 to,
aby obecentvo naše bylo pobaveno. Všichniza pozdní
doby večerní opouštěli místnost epolkovou s tím přá
ním, by naše Jednota dále vzkvótala a zase naše cténé
obecenstvo co nejdříve pobavila i vzdělala. Další čin
nosti Zdař Bůh!

Z Vamberka. Křesť. kat. vzděl. spolek
„Svornost“ ve Vamberku pořádal v neděli 8. ledna
1904 valnou bromadu. Ze správy o činnosti spolkové
vyjímáme. Spolek pořádal 6 schůzí výborových, 8
spolkových s přednáškami: Papežství — Křesťanský
socialismus — Rodina, základ společnosti lidské —
Sv. Jan Nepomucký — Sv. Cyrill a Methoděj — Doba
Karla IV. — První česká poať do Lůrd —Zidovatvo
nástrojem Prozřetelnosti. Dále účastuil se spolek prů
rodu theoforických, přistoupil ke sv. svátostem snažil———ě—————2, ÚP

Později, jako královéhradeckému gymna
sistovi, mné pan učitel Kolisko častěji tuto pří
hodu připomínal a velice při panu řiditeli Klum
parovi velebil jenu moudré paedagogické zásady,
aby byl u žáka včasně pěstován vtip a samostatný
úsudek pro praktický život,

Starý skalický pan učitel Kolisko pana ři
ditele Klumpara v ohledu tom skutečně správné
vystihl, neboť v tom byl tento mistr, aby žáci
jeho vedení svěření co nejdříve osvojili si po mož
nosti největší míru soudné mladistvé inteligence.

Neznám z celých set bývalých žáků gymnasia
královéhradeckého jediného, kdo by na pana řidi
tele Klumpara rád a srdečně nevzpomínal, kdo
by o něm jsko zralý muž s největší vážností ne
mluvil, což nyní v Hradci Králové konané sjezdy
tamních gymnasijních abiturientů nejvelkolepěji
manifestují. Stařičkému ctihodnému panu řiditeli
prokazovány jsou při sjezdech těch od šedivých
pánů přímo synovské ovace, které ho povznášejí
vysoko nad takové paedagogy, jež do smrti po
směch, kletby a pohrdání jejich bývalých svěřenců
provázejí.

Pan řiditel Klumpar, jehož vzácného jednání
a pedagogicky mistrného taktu budu míti ještě
vícekráte příležitost vřele a důvodné vzpomenouti,
žije v Hradci Králové od roku 1867 a jeho půso
bení jako paedagoga i jako občana bude míti
v bistorii Hradce Králové svůj zasloužený zlatý
list. Pan řiditel Klumpar mně nebude zazlívati, že
poznav tisíce osob vždycky naň rád vzpomínám
jsko na vzácného mezi nejvzácnějšími, když uvá=
žím, v jakých dobéch a jak vzácně působil.-0



se užitečnou čatbou rozšířiti náboženské uvědomění,
pro děti uspořádal vánoční atromek. Z časopisů odbí
rány ČasovéÚvahy, Česká šena, Lid. Listy, Moč, Kat.
Listy, Obnova, Selské Hlasy a j. Členů má spolek 61.
Během roku zemřeli 2, na něž pamatoráno mší av.
Přízni těšil se opolek jako v minulých letech, o Ččemě

důkaz podávaly poptávky bezpečnostníchorgánů, vyvolané denanciacemi. — Výbor zvolen s malými smě
nami jako roku předchozího. Po volbě mluvil vlp.
Řezníček o svém výletě do Českého ráje a Morav

ského Švýcarska, načež po vyčerpání programu učiněna byla sbírka na Ústř. Matici škol., jež vynesla
9'40 K. Tím valná hromada akončena.

Z Červeného Kostelce. Zábavnýkrou
"šek zdejší katol. Jednoty aehrál o vánocích ve spol
kových místnostech čusovou a zajímavou hru „Za
chycen proudem“ od dra. Fr. Hermane. Provedení
bylo zdařilé. Hlavní úloby a pravým pochopeními
dovedností sehráli p. Chráske berního kontrolora
Tučka, sl. Vlčkovajebo paní, p. Linbarta sl. Pinka
vova jejich děti. Hráno bylo ze četné účasti ve pro
spěch „Ústřední Matice Školské.“ — Před svátky byla
pořádána též „Mikulášská zábava“ při etolech. Ná
vštěva byla veliká. Program byl pestrý a zábavný,
ku konci rozdávány dárky. — V poslední schůzi mě
síční 1. t. m. přednášel dp. předseda Fr. Prudič o
thematu „Bilance národa českého“ po stránce ná
boženské, vlastenecké, národobospodářeké a suciální
vůbec. Přednáška byla zajímavá a poučná. Jedině
v pevnějším se přimknutí ku Kristu jest naděje ve ví
tězetví proti nepřátelům vnějším i vnitřním. Pak bude
svornost ve stranách, a skácejí se modly egoistů a
monopoly liberálů. Ku konci přečtena dojemná po
vídka „Za syna“ od J. Š. Baara z Nov. Života. Kóž
členové jen vždy v hojném počtu se účastní svých
schůzí měsíčních, by zde ee poznali, poučili, uvědo
movali k další činnosti. A tomu srdečné: Zdař Bůh!

, o 0 o

Zprávy místní a z kraje,
Návštěva. Nejd. p. biskupdr. Josef Donbrava

navštívil včera odpoledne v průvodu svého sekretáře
dp. H. Doskočila biskupskou tiskárnu. S velikým záj
mem věnoval zde pozornost jednotlivostem i práci
v sazárně i ve strojovně. Promlaviv s každým z pra

cajícíchněkoliklaskavýchslova dotknnvsesrdečnýmzpůsobem důležitosti práce jejich a významu tisku,
udělil pracujícím své požehnání.

Vybírání přirážek. Dle usneseníměst.
zastupitelstva v Hradci Král. ze dne 18, prosince
1903 nebudou dnem 1 ledna 1904 počínajíc obecní
a školní přirážky vybírány městským důchodenským
úřadem, nýbrž c. k. hlav. berním úřadem v HradcýKr,

© činnosti veřejné čítárny a kní
hovny průmyslového musea v Hradel
Králové v uplynulém roce 1903svědčí následající
čísla. Celková návětěva činila v r 1903 na 6695 osob.
Největší návštěva byla v měsícíchříjnu a listopada a
sice v říjnu 891 návštěvníků,v listopadu pak dokonce
964. Nejslabší návštěva jevila se v dubna a květnu,
kdy návštěvníků nebylo ani 400. Celkem stoupla
návštěva oproti roku lonskémn o 1636 osob. Průměrná
návštěvav 107 večerech činila 53 osob, loni v 72 večerech
42 osob. Většinu návštěvníkůčinili studující středních
ústavů 519, žáci odborné školy 26%,, ostatní procento
patřilo náší intelligenci a femeslníkům | Potěšitelnou
jest stoupající návštěva osob ženského pohlaví, která
se proti lonsku téměřzdvojnásobila(186dam)—Ná
sledkem zvýšené návštěvy stoupl značnou měrou i
počet výpůjček domů. Zapůjčeno během r. 1903 domů
2501 osobám na 10.935 jednotlivých předloh neb odb.
knih. Do okolí za tatéž dobu 72 osobám 1132 předl.
děl neb odb. knih. Mimo blízké okolí našeho města
zapůjčeny předloby do Dvora Králové, Holic, Hořic,
Chlumce n. Cid., Král. Městce, Kolína, Terezína, Ná
choda, Hronova, Žamberka, Kyšperka, Třebechovic,
Nechanic, Jaroměře a j. míst. — Od měsíce listopadu
zjišťován počet použitých předloh neb knih odb.v čí
tárně samé a vydáno bylo v této době na 2368 žádá
nek přes 7057 předl. neb knib, nehledíc ku časopisům,
které jsou každému k disposici a knihám v příruční
knihovně se nalózajícím. — Žel, že nedostatečné míst
nosti nedovolují i většího stoupnutí návštěvy, což jest
věci samé jen na škodu. Nezbytným jeví se zřízení
čítárny prům. musea, čímž by se knihovně značně
ulevilo, a ještě nutnějším jeví se potřeba zřízení účel
ných stálých místností pro občasné kursy. Podaří-li
se kuratoriu vbodně tyto pro rozvoj musejní [činnosti
tak důležité otázky rozlaštiti, učiní toto čím dále
tím více porozumění vširších kruzích nalezající zřízení
vzdělůvací značný krok ku dalšímu svému rozvoji.
K tomu mu přejeme Zdař Bůh!

Kurs pro moření dřeva a dokon
čující práce nábytkové vůbee. Koratorinm
průmyslového musea pro severovýchodní část král.
Českého v Hradci Králové pořádá ve dnech 18.,19.a
20. ledna t. r. kurs pro moření dřeva a dokončující
práce nábytkové vůbec. Vyučování v kursa bude celo
denní a sice od 8—12 hod. dop. a od 2—5 hod. odp.
s následujícím programem. Den prvý: Vysvětlení prací
předběžných a různých pomůcek. Den druhý: Napou
štění dřev mořidly na různé moderní zbarvení. Den
třetí: Práce dokončující. Kurs, který jest úplně bez
platný, provede p. Ferd. Ressel, odb. učitel c. k. odb.
školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí,
Veškeří přihlášení účastníci kursu dostavtež ae určitě
v pondělí dne 18. ledna 1904 o 8. hod. ranní do čí
tárny průmyslového muses v budově c. k. odborné
školy v přízemí dvéře č. 11 a přinestež s sebou
prkénka z různých druhů dřev ve velikosti asi 15X
85 cm.

Gremium obchodníků vHradci Král.
koná v neděli 17. ledna t. r. o 2. hod. odpol. mimo
řádnou valnou hromadu v místnostech zasedací síně
„Zálošny“. Pořad jednání: 1.Volba starosty. 2, Schvá
lení stanov gremiální nemocenské pokladny pomoc
nické, 8. Žádost hromady pomocnické při obchodním

gremin Da zavedení nedělního kiidu od 11. hodinyopoledne v obchodech zdejších.

C. k. zkuščebná komisse pre školy
obecné a měšťanské v Hradci Králové
přijímá opovědí ke zkouškám způsobilosti učitelské
pro období květnové 1904, opatřené náležitými doklady
do dne 10. dabna t. r. Žádosti sa dispens podán
buďte nejdéle do konce února. — Žádosti privatis
ke. zkoušce dospělosti učitelské přijímá ředitelství
c. k. učit. ústava v Hradci Králové do 15. břemna a
ádosti ke zkouškám ze šenských ručních prací do
dne 1. května t. r.

Vysmamenání. Dp. D. Orel,profesor,hor
livý pracovník v reformaci církevní hudby, který
složil též s výborným prospěchem státní zkoušku
ze zpěvu i z varhan, obdržel od Jeho Biekupské
Milosti farní synodalie. Redakce t. 1. srdečně
gratuluje k zaslouženému uznání.

Zemská inspekce. Odpondělkadlív Hradci
Král. oa inspekci obecných, měšťan.škol a učitelského
ústavu p. zem. školdozorce J. Kaňka,

Poslední léč. Přátelé myslivostiz Hradce
Králové a okolí pořádají v neděli dne 831.ledna t. r.
ve dvoraně Adalbertina v Hradci Králové zábavu
„Poslední léč“, jež, jak známo, dosud všdycky byla
stkvělou. I tentokráte vynasnaží se pořadatelé, aby
návštěvníkům vzešlo uspokojení všestranné. Nejdříve
bude koncert budby c. a k. pěš. plaku č. 42., jehož
program jest pečlivě nastudován. Snad tance chtiví
dopřejí sešlým se známým trochu klidného pohovoru
a požitku ze stkvělého koucertu. Ostatně pořadatelé
se přičiní, aby tance chtiví v potěšení svém nebyli
zkrácení.

Koneert čes. pěveckého kvarteta,
pořádaný 10. t. m. v Klicperově divadle v Hradci
Králové, měl stkvělý průběh po stránce uměleckéi re
presentační. Výbor spolku pro podporu chudých sta
dajících připadl na výbornou myšlénka, umožnit po
zváním al. kvarteta umění milovnému —obecenstva
zdejšímu požitek tak řídké ceny a anaže ce tím plniti
pokladnu fondu © jednotlivých výkonech českého
kvarteta těžko psáti něco nového. V plné míře potvr
dili členové jeho slavné své jméno, jež z Ameriky
přelétlo do jejich vlasti, jemuž na zvuku přidali ne
dávnou cestou uměleckou po krajích Slovanů jižních
a jež utvrzeno mnoha koncerty doma. Členové kvarteta,
všichni ze řad nčitelatva pražského, vládnou po nále
žité erudici pěvecké 8 naprostou jistotou svými lahod
nými hlasy a překvapují detailní sezpívaností. Na

prostá jejich secvičenost vyvrcholila v těžkém Saintaensově sboru „Chant d'amour“ a v Malátově: „Máje“.
Jímavě © přednesli ©Méndlsohnovu | „Tichou moc“
a vždy vděčný Schumanův sbor „Na horách“ a „Ná
rodní písně“. V srdce posluchačů vezpíval se tenorista
p. Mikoláš arif Wertbera a pan Svojsík mile poškádlil
zaokrouhleným basem a lehce tvořeným| předne
sem © Bendlova © „Šťastný manžel“ P. Norákův
baryton zvláště ve vyšších polohách zněl jak cymbál
zvučící, stkvě] se plným nádherným koloritem kovo
vým a plynnou sytosti, když přednášel z dueta Sme
tanovy „Hubičky“ Tomšův part a když reprodukoval
„Plsně Libické“. Jeho vystonpení nezklame nikdy,
jak zajisté sám ai jeat toho vědom,a proto jame se divili
když popularisoval své veliké umění zvláště v při
daných písních produkty méně vhodnéhotextu. P. T.
obecenstvo bylo si vědomo své povinnosti a naplnilo
divadlo do posledního místa. Tím aspoň morálně od
měněno ochotné č. kvarteto. Koncertu mezř jinými
hodnostáři zdejšími byl přítomen umění milovný
J. B. M. njdp. dr. Jos. Doubrava. Šťastný výsiedek i
finanční povzbudí zajisté sl. výbor fondu pro podporu
chudých stadajících, aby aranžoval Častěji podobné
umělecké večery.

Nákana zánětu příušních člaz vyskytla so na
Novém Hradci Kzál., ve Střebši a Roudničce. Upusor
ňujeme rodiče, aby hleděli zabrániti stýkání se dětí
svých s dětmi ze jmenovaných obcí.

Maškarmí ples pořádádne 7. února o 7.
hodině večer spolek železničních uřízeuců „Dobroalav“
v Hradci Král, ve dvoraně „Adalbertina“, Vstupné:
člen a maska 1 K, nečlen 2 K. Legitimace mask
vydávají páni: Vondráček a Bém na nádraží, p. Ka
dečka v Adalbertinu.

Ze Všood.sdružení křesí. dělnictva.
Schůze uššího výbora dne 9. ledna. Přítomní: Urban,
dp. Jakl, Pochmon, Karásek a Polák. Podpory nemoc.
uděleny: Oberreitrové A. v Hlinska 3 K, Štyrskéma
J. v Hlinsku 6 K, M. Rendlovi v Sušici 6 K, Kaaffmu
novi J. v Ústí 460 K, Škarkovi Al. v Ústí 3 K, A.
Šolcovi v Úpici 7:07 K, Fr. Jelínkovi v Týništi 6 K,
Fr. Divišovi v Klatovech 6 K, mimořádná podpora J.
Žoudlíkovi v Třebechovicích 5 K. Přijato 8 členů. Upo
zorňujeseopět, by rabrika prolékařebylavšeckavypl
něna, jinak zůstane podpora nepovšimnuta.— Řádná
valná hromadakoná se vnedělidne 31.ledna 1904
o 10.hod. dop. v Hradci Kr. (Adalbertinum).Program:
1. Zahájení schůze. 2. Čtení protokolu I. řádné valné hro
mady. 8. Schválení zprávy výroční a pokladní. 4. Pro
jednání a echválení praktických změn spolkového řádu
od ústředního výboru navržených a uspořádaných dle
návrhů odboček. 5. Volba starosty. 6. Doplňovací
volba 8 členů vyboru a 4 náhradníků. 7. Volba 5 členů
dozorčí rady. 8. Volné návrby. Návrh ústř. výboru
Ds vydání agitační brožury.

Veřejné voličské schůze svoláváhr.
V. V. Sternberk dnes v pátek 1Ď. ledna na 7. hod.
večer do hostince p. Staňka v Třebechovicích, v 60
botu dne 16. ledna do Všestar na 7 hod, večer,
v neděli dne 17. ledna do Smiřic na půl 3. hod.
odpol., a Da půl 7. hod. večer téhož dne do Čer
nilova do hostince p. Jindry.

Hradec Králové svému učitolstvu.
Známo jest, že 1. lednem letošního roku zrušen byl
dosavadní samostatný školní okres města Hradce Krá
lové a spojen byl s okresem venkovským. Tím ubylo
Hradci Králové vyplácení učitelských platů, které byl

značným břemenem proměsto. S platy řádnými všaučitelstva zmizel i dobrovolný přídavek, který město
mu dávalo, aby tím dalo jakousi náhradu sa nepři

měřenou drabotu bytů a životních poměrů vůbec.
Považujeme tudíž žádost učitelstva o navrácení býva
Jého přídavkudrabotního za úplně oprávněnou a spra
vedlívou, neboť jiná města, kde byty a životní poměry
jsou mnobem lacinější a kde učítelstvo má slušné i
s aktivním zemským přídavkem buď stejné nebo do
cela vyšší než v Hradci Králové, dávají učitelstva
svémn dobrovolné přídavky. Aby patrno bylo, jaké
přídavky jednotlivá města učiteletva svému dávají,
uveřejňojeme náeledající tabela:5
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Z tohoto přehledu patrno, že žádost učitelstva
hradeckého o 15%,ní nebo 10%,ní přídavek městský,
který by v celka činil asi 3009 K, není nemístnou a
doufáme, že obec | zastupitelstvo vyjde učitelatvu
ochotně vatříc a žádosti jeho vyhoví.

Hrabě V. V. Stermberk předvoliči.
Schůze, která byla svolána na 10. leden hrabětem
Vojtěchem Sternberkem do hotelu Cbicago na Praž
ském Předměstí u Hradce Králové, byla pře
četné navátívena — hlava na hlavě. Ačkoliv tato
schůze byla určena pouze pro voliče do venkovských
obcí, dostavil se veliký počet socialistických dělníků,
radikálních atadentů a mladíků z města Hradce Krá
lové a okolí. Počátek schůze byl natanoven na 3. hod.,
ale z krabů voličstva vyšel návrh, aby pro přeplnění
sála započalo se dříve. Za předsedu určen a také
zvolen dr. Klumpar z Hradce Králové. Dr. Klampar
zahájil schůzi slovy, že bude jednati přísně parlamen
tárně, načež udělil slovo hraběti Sternberkovi. — Hr.
Sternberk povstal a vyslovil protest proti dosavadnímu
průběhu, poněvadě volba předsedy byla úplně ne
správnou. Na otázku, zda předseda jest voličem ven
kovských obcí a tím také oprávněn předsedati schůzi,
odpověděl dr. Klumpar dvakrát: Ano, ačkoliv se po
zději dokázalo, že voličem ve venkovských obcích není.
Na to začal hrabě Sternberk avoji řeč, která téměř
neustále byla provázena všeobecným souhlasem apo
tleskem. V této řeči uvedl hrabě Sternberk důvody,
které jej vedly k tomu, aby kandidoval; še jsou to
tradice jeho rodu a jeho snažení platí nejen národu,
nýbrž i jeho jménu, neboť rozkvět českého národa
značí nový slavný list v historii jeho rodu. Na to
dovodil kandidát, proč česká politika byla tak ne

lodnou a proč český klub tu stojí tak bezmocně.
Vyovětloval že tím nejsou vinni mladočeští poslanci,
neboťtito jsou pouhými poddanými „Národních Listů“,
které děkují za svoji existenci kapitálu = ineerátů
německých židů, německých bank a vlády. Té okol
nosti, že „Národní Listy“ provozají politiku inserá
tovou a nikoliv čistě národní, že následkem této in
serátové politiky musejí míti ohledy, kterých oppo
siční list míti nemá, té ojolnosti můžeme děkovati
za to, že naše opposice jest tak bezúrodná. Poslanec
Fořt se pokusil vzepříti se diktatuře šida a císařského
rady Penížka jinak Můnze, který ustanovaje politický
směr jmenovaného listu, ale jak brzy byl umlčení
Despotismus „Národních Listů“ bují proto, še ji
ného většího politického listu v Praze nestává. Není
tu orgánu, v kterém by člověk vylošil své náhledy,
odporají-li nábledům „Národních Listů“. A tak naše
poměry dospěly tak daleko, že český národ a nejsvě
tější statky českého národa jsou závisly na vůli in
serujícího německého velkokapitálu. Úkolem tisku jest
psáti pravdu. „Národní Listy“ však zamlčají vše, co
by mohlo býti vládě na škodu a v prolbanosti činí
pravé zázraky. Dále kritisoval kandidát spojenectví
posl. Srdínky a dra Hajna (?) a vysvětluje, že zemský

posl.agrárník p. Srdínko zradil své zásady již před
volbou. Na to přechází řečník na pole národní orga
nisace a činí pro přijetí své kandidatory podmínku,



aby byl ustaven s voličstva výbor, se kterým by se '
v 6 době o srém jednání na říšské radě mobl
raditi a který by byl voličstvu sa podniknutékroky
:spolasodpovědným, sby ma nemohl první od vlády
podplacený radikál vpadnouti do zad. Po delším ro
zebírání potřeby vižení bospodářského života a
nutnosti, aby každá domácnost jeddotlivce byla pový
Šena, skonči) kandidát svoji řeč s tou nadějí, še bude
mu možno vlastní síly tomu věnovati, aby český
národ byl před evětem ctěn, doma šťasten a v ra
konské monarchii učiněn nepřemožitelným. — Po té
udělil předseda slovo dru Hajnoví. Tento polemisoval
proti hraběti a tvrdil, že hrabě Sternberk podplatil

Národní Politika“, „Ratibora“, „Obnovu“ a „Lidové
isty“. Vyčítal předřečníkovi,že pracaje jen pro velko
kapitál, de má smysl jen pro hospodářeký život a
šlspe nohama inteligenci. Mluvil dále, že kandidatora
braběte Sternberka nemá nijakého oprávnění, poněvadě
prý týč není voličům ani znám. Mají ne voliti jen
takoví lidé, které známe od let. | Vyslovil dále do
mněnku, že kandidatura hraběte Steraberka má ten
účel, aby sloužila některým jeho sobeckým zájmům.
On sám (dr. Hajo) že jest muž z lidu, otec jeho že
-Čech, poctivý trablář. A tak jest oprávněn kandido
vati. Dále vyvozoval, že ovládá úplně českou řeč,
kdešto jeho protikandidát brabě Sternberk to o sobě
říci nemůže. Nyní přešel řečník na theme možné
směny v osobě panovníka a vysvětloval, že nynější
panovník proto je o mnobo lepší pro český národ
než nastávající, poněvadž českému národa učinil eliby,
kdežto o budoucím se nic neví. Odvolává se na svoji
15Jetou národní práci a na její bezpříkladné úepěchy
a dovozoval, že pouze on jest schopen zastupovati
venkovské obce okresu královéhradeckého. Pak přešel
řečník“na státní právo, na jeho výhody, aniž by však
jediným slovem se zmínil, jak si dosažení státního
práva představuje. — Po ukončení kandidátní řečí
dra Hajna ujal se brabě Sternberk opět slova a vy
světloval, že dr. Hajn jako redaktor časopisu musí
věděti, jak to v různých redakcích chodí. On však
může přísabati, že ani „Národní Politíce“, ani „Ob
nově“, ani „Ratiboru“ nedal krejcaru a také nepod
platil jediného redaktora. „Kdo za pecí sedá, jiného
tam bledá“ Tato slova přijata byla bouřlivým po
tleskem. Hrabě Sternberk polemisoval pak od bodu
k bodu proti dru Hajnovi a pravil mezí jiným, že
všechny jeho vývody jest možno čísti denně v různých
časopisech, že celá jebo (Hajnova) řeč byla dlonbým
kvílením, aniž by z ní vyčníval jediný cíl, jediná
cesta, jak bychom na příklad jen dosáhli státního
práva. Pěstovati politiku neznamená žalovati na atá
vající poměry, nýbrž je |zlepšovati. A na to etůně
česká politika, poněvadž není ničím jiným, než planým
klábosením. — Po té odpovědi dostal slovo sociální
demokrat Sirůček, jenž měl dlouhou řeč, v níž všechny
otřepané socialistické „šlágry“ poznovu obříval. Obe
censtvo přijalo tuto řeč s nelibostí. — Na to ujal se
slovafp. Habka z Prahy a eděloval, že dr. Hajn jest
po řeči své velice unaven a še se za něho chápe
slova. Vyčítal hraběti Sternberkovi, že ve své řeči
řekl, že přinesl českému národu velikou obět tím,
když se naučil česky. — Hrabě Sternberk energicky
protestoval proti tomuto překroacenému tvrzení a
jestliže tento výrok byl učiněn, byl to jen lapsus
lioguse, neboť nepřinesl oběť tím, že seučil Česky,
nýbrž veliká oběť času to byla, že se za rok nančil
česky, takže dnes zcela plyaně mluví. Tento přídavek
„časn“ předřečník vynechal a tím dal smyslu věci
zcela jiný ráz. Oficiál Hobka nadával přímo hraběti
Sternberkovi, mluvi) o pohlavcích a užil výrazů, které
od většiny řádných poslachačů byly nejostřeji odsou
zeny. Když hrabě Sternberk vyřkl slova „podplacený
radikál“, nastal veliký hluk. Ale nyní začel také mla
viti předseda dr. Klampar, který z počátku pravil, že
bude jednání říditi parlamentně, tak že u řečnického
utolku stáli dra řečníci a přetramfl ještě „útočnost“
Hubkova napadaje hraběte Steraberka politování
hodným způsobem. Hrabě Sternberk stál uprostřed
sálu | mezi řvoucí - masou. dělníků a hochů a
vola) na řečníka: To není pravda! To je lež! Pak
veal hrabě svůj klobouk a odešel. Jej následovali
většinou všichni rolníci, takže zůstali v sále jen 80
cialisté a mladíci z Hradce Králové, kteří přijelisvoji
resolucí. Nato se rozprchli a vrátili ae do RradceKrá
lové. — Schůze tato je ukázkou, že dosad obvyklý
slušný ton ve veřejných schůzích upadá v zapomenutí
a místo důvodů badou as rozhodovati pěstě.Tam jsme
dospěli za vůdčího vedení pokrokových vlastenců.

Z Nového Hradce Králové. (Schůze
volíčská.) V neděli dne 10. t. m. konala se tu večer
„u Vejvodů“ voličská schůze, na níž přítomno bylo
asi 130 oaob, většinou sociálních demokratů. Schůzi
zahájil dr. Klampar a za předsedu zvolen sociální
demokrat Sirůček. Slovo uděleno kandidáta posl. dru
Hajnovi, redaktoru „Samostatnosti“ r Praze. Dlouhá
řeč jebo byla takřka kopif řeči z Chicaga. Po té dr.
Klumpar doporučovaldra Hajna jakožto muže zaslou
žilého. Další řečník pan adjunkt Benda vytýkal dra
Klamparovi, že přichází proto, aby svým vlivem získal

přítomné pro dra Hajna, ač se zařekl, že na Novýradec k nemocnému nepojede. Dr. Klampar se hájil
s na ospravedlnění své vyprávěl jednu anekdotu,
kterou nejen p. adjunkta Bendu, ale i přítomné urazil.

-Pan dr. Klampar připomínal, že nemůže mluviti proti
hraběti Sternberkovi, poněvadž není přítomen, ale

řece naň útočil. — P. adjonkt Benda bájil vřele hr.
ternberka dlouhou řečí. Nakonec přečetl dr. Klumpar

resolucí a poněvadě byla uznána několika účastníky
za nasprávnou, nebyla ani schválena ani zamítnuta,
Výsledek schůze nebyl žádný. Nepodařilo se jim ani
sískati dra Hajna, ani zamítnouti br. Sternberka.

Úmartí. P. Blažej Krunert, farář velimský,
sesnu] tiše v Pánu po delší nemoci a zaopatřen
sv. svátostmi v neděli dne 10. ledna t. r. v 58.
roce věku svého. Pohřeb konal se ve středu dne
13. t. m. na břbitově velimském. R. i. p. — Paní Marie
Konárovská, vdova po lékaři na Pražském Před
městí, zemřela zaopatřena svátostmi umírajících
po dlouhé, trapné nemoci v neděli dne 10. ledna

tt. r. v 68. roce věku svého. Pohřeb konal se ve
-středu dne 13. ledna na břbitově kuklenském,

Medakter Jes. Tomé +. Ve čtvrtek
7. ledna o 6. hod. odpolední rozběhla se městem
smutná zvěst, še p.Josef Tomě, majitel, vyda
vatel a redaktor „Českého Východu“ náhle skonal
raněn byv mrtvicí. Ač několik dní byl poután
k ložku následkem srdeční vady, přece zpráva
tato překvapila všeobecně, neb se týkala jedné
2 nejpopulárnějších osob chrudimských a přišla
tak náhle. V neděli nato dne 10. ledna o půl 4.
bod. odpol. konal se pohřeb za ohromného úča
stenství obecenstva všech stavů a vrstev. Ku
pohřbu se dostavilo téměr všecko obecenstvo
místní, ba i £ okolí. Obředy v domě vykonal vdp.
Jan Vlach, děkan z Luže; mrtvola zesnulého byla
vynesena z redakční místnosti, kde redaktor
Tomš ztrávil moohé chvíle věnované pracím ros
čilojícím, napívavým, obětovav svému žurnalisti
ckému povolání veškeré síly své. Obřady ve
chrámu sv. Salvátora a u hrobu vykonal vdp.
arciděkap cbrudimský dr. Jos. Mrátík; týž sloužil
pak zádašní slažby Boží za zesnulého v pondělí
11. ledna. Neobyčejné účastenství při pohřbu,
jské vidáme jen při řídkých příležitostech a ve
liký zájem, který každý jevil nad úmrtím tototo
muže, svědčí, jaký význam měl redaktor Tomě
nejen pro Chrudim, ale pro celý český východ.
Bylť vynikajícím krajinským novinářem českým,
neunavným pracovníkem, který své přesvědčení ka
tolické nikdy nezradil a ve svém listě vždy ne
zištně zastával, byť i ho očekávala za to nepří
zeň, pronásledování a škoda hmotná. Svým zá
sadám zůstal do smrti věren a zemřel téměř s pé
rem v ruce, když byl ještě uzavřel poslední své
čislo Českého Východu, kterému zasvětil 26 let
svého činného a záslužného života ve službách
strany konservativní, pro kterou bojoval až do
konce, V 64. roce věku svého zemřel tento muž
ryzího 4 neobroženého charakteru uprostřed života
literárně plodného. Ztrácíme v něm velice mnoho.
Budiž nehynoucí čest jeho památce! Pokoj jeho
popelu! R. i. p.

Z Chlen m Kostelce m. Orl. Minalý
týden náležel našemu milému předsedovi. K oslavě
jebo 70tých narozenin a na památka ?6letého trvání
katolicko-bospodářsko-politického spolku „Lípa“ pořá
dáno 8. ledna divadelní představení: „Pasačka z Lard“,
jež se v Laždém ohledu skvěle vydařilo. Dne 6. ledna
byl p. předsedovi Janu Šabatoví, rolníku ve Vrbici,
slavnostním způsobem přípjat zásl. kříž „pro Ecclesia
et Pontifice“, při kteréžto příležitosti kázal slovutný
kazatel a bývalý farář Chlenský vldp. děkan Kaška.
Mocná jeho slova jakož i dojemné a pokorné poděko
vání p. Šibaty snad každého pobnuly k pláči. Ve
čtvrtek „Pasačka Lordská“ opakována. — V neděli
konala se slavnostní echůze katol.-hosp.-pol. spolku
„Lípa“, kterouž zahájil křesťanským pozdravem a pak
upřímným proslovem pan místopředseda R. Klóckler,
Přesvědčivoa řečí poukázel na veliké zásluhy p. Ša
baty, bývalého zemského poslance za dob Riegrových,
okr. i ob. starosty, zakladatele a člena přemnobých
důležitých korporací jak náboženských, tak světských
a vyzval valnou schůzi, aby jmenovala pana Šabata
čestným členem, což se s nadšením stalo. Když pak
p. Šabata uveden byl do schůze, tu jménem celého
spolku pan místopředseda tlamočil díky panapředee
dovi za všecky obětavé práce jak na poli národním,
tak ve prospěch rolníků a všech občanů ve farnosti,
tak i v oboru života náboženského, Potom jednatel
četl řeč p. řed. Půhonného z Kostslce n. Orl, jenž
Bohužel telegramem odvolán byl na pohřeb blízkého
příbuzného, „Život spolkový se zřetelem k jabilen
kat.-bosp.-pol. spolku „Lípa“. — Na to p. předseda
ujímá se slovs, činí zmínka o zemřelých čestných
členech našeho apolka J. Ex. p. Bedřichu hraběti Kin
ském a jeho bratra Františku, o p. řed. Jos. Dam
kovi, nedávno zesnulém, dále o spoluzakladateli „Lípy“
vdp. děk. Syrovém a největším dobrodinci vldp. Jos.
Fischerovi, děkanu Volyňském. Vzpomenuv i jiných
zasloužilých zemřelých členů, promluvil nadšenon řeč
k nynějším členům, zvláště k omladině, Vybízel všecky
ku sdražování v katolickém spolku. Ač celá řeč byla
překráuná, přec místo, kde vybízel rolnictvo k oprav
dovému a bezvýjimečnému uvěcení dnů svátečních,
bylo úchvatné. Mluvilť stařec 70letý, přebohatý a vý
mluvný. Kéž nám bo Pán Bůh zachová ještě dloahá
léta v čele spolku! Po řeči p. předsedy učinil jednatel
návrh, abychom dnes eplnili dávné přání p. předsedovo
a pološili základ k fondu pro podporování a odměňo
vání hodné čeledi. Sebráno k tomu účelu 25 kor.
— Konec slavnosti byl v Borovnici v sálep. Petráňka,
kde pořádán jubil. věneček, který se také pěkně vy
dařil. — Do nového čtvrtatoletí vetupujeme pod svým
starým, osvědčeným vůdcem, nadšeni pro vše dobré,
svorní a hotovi k boji pro Církev a vlast. — Kato
lickým Jednotám a všem jednotlivcům, kteří nám bla
hopřáli k jubileu, vzdáváme upřímný, bratrský dík!

Výsledek volebního zápasu ma Ně.
meckobrodsku. Dne 7. t. m. konány v Němec
kém Brodě volby do zemského sněmu na uprázdněný
mandát po + Brzorádovi. Zvítězil bývalý ministr dr.
Rezek proti Klofáčovi. V N. Brodě dostalo se dr.
Rezkovi 883 hlasů, v Humpolci 214 a v Polné 66,
dohromady 603; Klofáč obdržel v N. Brodě 80 hlasů,
v Hampolci 78, v Polné 124, celkem 282 hlasů.

Z Kněšlec u Král. Městee. Obětavýdp.
farář Vincenc Němeček daroval křesťansko-sociálnímu
divadelnímu odboru cennou oponu s pestrým národ.
odsnakem, začež mn vyslovujeme veřejně vřelé díky.
— Spolek tento sohrál na den avatého Štěpána diva
delní představení „Kulatý svět“ za velikého účastenství
obyvatelstva, řízením našeho mílého [a přičinlivého
kaplana pana Josefa Mencla. Ochotníci hráli vesměs
nad očekávání velice krásně, při čem hlavně poba
vili společnost sl. Kristina Formanova, p. Jos. Jansa
a jako komik p. Karel Rohlíček. Divadlo bylo ukon
čeno Ea všeobecné pochvaly obecenstva,

Z Cáslavě. Křestansko-socislní vzdělavací
spolek pro Čáslav a okolí pořádá v neděli dne 24.
ledna o 7. hod. večer ples v místnostech „u Lišků“.
Vstapné 2 K. Hudba Jednoty Čáslavaké.

Letní hospodyňská škola v Opočně
zahájí letošní 5ti K bah vyučovacídne6.dabna
t. r. — 8 ústavem spojen je vzorně a účelně zařízený
internát, kde ubytované chovanky jsou pod stálým
dozorem odborné učitelky. Ústav má malou mlékárna

s malé školní hospodářatvíspojené s chovem dojnic,vepřů a drůbeže. Zaopatření v internátě platí se mě
síčně 28 K. — Školné činí za 6 měsíců 20 K. On

chovanky, které by se zvlášť učiti chtěly kreslení střihů
a čití šatů, zaplatí za 5 měsíců :0 K. Přihlášky mobon
se ústně neb písemně kdykoliv učiniti. Hlavní záznam
koná se dne 6. a 13. března t. r. Bližší sdělí řiditel
ství školy v Opočně na st. dr. proapekty, jež na po
žádání zdarma a franko zašle.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
K účeli téže kromě sbírek kostelních v době od 8.
prosince 1903 do 5. Jedna 1904 odvedli: 80 K: pp.
manželé J. a A. Vítovi v Dolní Radechové. 50 K: p.
O. Můller a chotí, továrník v Náchodě, 16 K 40 b:
Tertiáři; po 10 K: pp. J. Fiedler, měšťan, J. Hernych,
městský nadlesní, sl. M, Třeštíková, vesměs v Náchodě
a sl. obecDolní Radechov; 5 K: dp. V. Rudolf, kaplan
v Broumové; po 4 K: pí. M.Nývltova v Čenké Čermné
a p. S. Řehák, řídící učitel v Náchodě; po 2 K: dp.
Pankrác Jan Drechsel, farář v Šenově, p. J. Duben,
rolník v Lipí, p. V. Kulštrank, m. revisorv Náchodě,
p. J. Kysal, rolník ve Vysokově, sl. obec Lipí, p. J.
Maršík, rolník v České Čermné,p. V. Maršík, rolník
v Starém Městě n. M., al. F. Máslová, učitelka v Ná
chodě, p. A. Špriňar v Bražci a p. K. Vítek v Lipí;
po 1 K: dp. Václav Oliva, farář v. v. v Něm. Brodě
a p. O. Ř. « Náchodě. — Veškerým šlechetným dár
cům projevují se nejvřelejší díky se snažnou prosbou
za další dobrotivé příspěvky, jež se přijímají na dě
kanství aneb zasýlati mohou též poštou. přímo na
spolek pro vystavění nového chrámu Páně sv. Vavřince
v Náchodě.

Různé zprávy,
Hrabě Stermberk a vládní tisk

Officielní vídeňský Extrablat rozepisuje se © po
rážce největšího nepřítele Vídně v Chicagu. Vy
chvaloje takt dra. Klumpara a Hubky, vytýkaje
při tom braběti Stermberkovi nedostatek parla
mentární slušnosti a malou znalost češtiny. Ku
konci vyslovuje naději, že opposiční kandidát br.
Sternberk volen nebude. Jak patrno, záleží jistým
kruhům na tom velice, aby se nepohodlný oppo

sičník do parlamentu nedostal. Spojence si jižnašly.
Zábavný komtek. „OsvětaLidu“dělá vpo

sledních číslech bezděčně značnou konkarenci „kali
snšibrovi“ Floriana Kudrukovi z „Nájemníka“. Poně
vadž vládne právě masopust, doba veselí, chceme také
jednou za čas pobaviti své čtenářstvo některými roz
umy „Osvěty Lidu“, které mobou rozeamáti víc než
referáty „Vavřince Lebedy, kritýgra přes dívadlo.“ —
V čísle z 1. ledna častuje „pokroková“ Osvěta své
čtenářstvo touto moudrostí: „Kněz nám káže věřit —
Kristas však nás nenčil víře. Nikde a nikdy! Čtěte
Písmol“ — Milý pane, napřed čtěte Vy a pak teprv
pobízejte k tomu jiné. Kdybyste čerpal avé nábožen
ské vědomosti z Písma a nikoli z židovských pomlu
vačných listů, věděl byste, že Kristus Pán dí: „Kdo
uvěřil a pokřtěn bude, spasen bude: kdož pak ne
uvěří, bude zatracen (Mat. 16, 16.). Kdo věří v Syna,
má život věčný; ale kdo jest nevěřící Synu, neuzří
života, nýbrž bněv Boží zůstává na něm.“ (Jan 3, 36.)
Podobně mloví svatí apoštolé. Tak se to má do opravdy
s tím „nikde a nikdy“. Rozumí ae ovšem samo sebou,
že mimo víra žádá Kristus dobré skutky, třebaže „po
krokový“ Lathber myslil, že víra i bez dobrých skutků
postačí. — V témže čísle „Osvěta Lido“ píše zámy
slnou lež, že Obnova „nedávno horovala fantasticky
pro brzké příští papežského etátu“. Hořejší rozamy
o Písmu jsou výronem ubohé nevědomosti, ale tahle
nepravda o Oboově jest dílem nešikovné zloby. Ob
nova papeala v č. 47. z r. 1903, že otázka panství
papežského „jest dnes již bezpředmětnou a ani |sama
strana katolická na ni nemyslí. Tak hluboko vnikla
„Sjednocená Italie a Řím nedotknutelný“ v lid, že
při dnešním bnatí národnostním narazil by každý
pokus opačný na odpor celého národa. K tomu po
znání došli i ve Vatikáně. — Dnes jsou absolutní
vládv přímo nemožností, i papež musil by dáti území
svému ústavu konstituční a kdo by mu ručíl za to,
že by v parlamentu nikdy nedosáhly většiny živly
radikání nebo i sociálně-demokratické? Jaké nové ob
tíže a boje čekaly by po případě na papeže! Mimo
to obor působnosti svaté Stolice následkem zřizování
nových diecésía patriarchátů tak ee rozšiřuje, še má
ona dost starostí se záležitostmi duchovními a poměry
jsou dnes vůbec jiné, tekže co druhdy bývalo na místě
a prospívalo křesťanství, dnes by ma snad bylo na
škodu.“ — Tak v úvodníku našem; to je to „fanta
stické horování“ pro světské panství papežské. A avoji
leš opakoje „Osvěta“ již podruhé. Ovšem dovedla-li
loni zámyelně falšovati text Obnovy, proč by (třebas
i dvakrát) nepřekrucovala smyel naší úvaby? A na
základě svého prolhaného výmysla „dokazuje“, že tedy
Obnova jest — klerikální, když stojí o avěteké panství
papežovo. — Také nám vyčítá tento humoristický list
v témže čísle „nízký antisemitismus nejhrabšího zrna“,
kterým Obnova „demoralisuje“, Není toble humor
opravdu masopastní? To bys musila, milá Osvěto,
pravdivost této pomluvy teprv dokázat; a to jest
věc obtížnější než paušální nadávání. A jestliže jsme
nešetřili Drozda ani v nejmenším, to až nám nesmíš
mít za zlé, ža se odvažujeme konstatovat aspoň ně
které případy z bromadného čachrářatví židovského.
Ty o tom ovšem psát nesmíš, poněvadě by ti abylo
přes polovic insertů a hezký početodběratelů. —Ještě
potřebí sdělit pro zasmání něco občanetvu Králové



hradeckému. „Osvěta“ totiž napsala, že ve zdejším
klášteře „neskoušené ctihodné učitelky naučí dákyni
ma 2 roky hrát na housle tak, že nenmí pak ani řádně
vzít housle do raky.“ Tohle už je přece jen silný
masopustní pepř; to nejlépe dosvědčí ti, kteří bývají
přítomni veřejným produkcím. A pak, milá Osvěto,
peradno chodit s kupou másla na Piavě na sluníčko,
Jen ty ctihodné sestry hře na housle a piano vyučují,
které z příslušného nástroje složily státní zkoušku
pro střední školy před c. k. zkušební komisí v Praze.
Za to však bys mobla spíš pověděti o jednom svém
-miláčku, še vyučuje takovým věcem v oboru hudeb
ním, z kterých zkoušku nikdy nesložil. Ale o tom
se musí mlčet, že? Tedy mu aspoň zbytečně neškoď
nešikovným přenášením jeho defektu na záda jiného.
Alo zatím už dost. Přítomné ukázky nejlépe nás chrání
proti výtkám těch, kteří nemile nesou, že bumoristické

přemety Osvěty Lida“ většinou prostě ignorujeme.ude-li Iháti tento list stejně nešikovně dál, prohléd
nou konečně i ti nejhloupější; ti rozamnější se aspoň
znamenitě takovými „chytrostmi“ pobaví.

„ČeskNaše trestuhodná nedbalost.
Lloyd“ píše: „Krajinské listy oznamují, še ve všec
větších obcích tak zv. azavíraného něm. území jest

prováděno rozsáblé protičeské obchodní spiknntí, Čeléegie něm. (říšských) agitátorů cestují po Čechách,aby
vytlačily české zboží a výrobky z veřejného trhu s
zásobují v ryze českých krajích obchody zbožím a
výrobky jen německými.“ K tomu ee z krahů výrob
ních nám píše: „Oznamuji vám, že Němci blavně na
severu Čech pořídili hotový komplot (spiknutí) proti
nám. Celá řada eekatur, jež nám německé úřady při
pravily, jsou toho důkazem. Boj proti všemu českému
je na celé čáře zahájen a vedou jej hlavně z říše ně
mecké přivandrovalí Němci, proti nimž jinde užili by
represali(, jakožto proti nepohodlným cizincům. A
u nás se neděje nic! Když laza podmokelská ničila
českou školu v kravalech r. 1897, chef firmy Jordan
4 Timaeus tomu tleskal, a podobných případů je na
sta a přece jsou „vlastenečtí“ obchodníci, kteří lidem
výrobky firem těch vnucojí a jen na rázné zakročení

Knpajících obslouží je zbožím firem českých, domácích. To děje se ve všech oborech! Tedy silná, pro
težovaná strana německá systematicky vyhazuje vše
českó a slabá strana česká za duševní lenosti dává
německému před českým přednost| Jak má pak vyví
jeti se český průmysl? Kupec Čech, který má jednoho

čmce a jednoho žida zákazníkem, nekoupí zboží
e českým označením(!) — máť zákazníky němacké
(satím je 99 procent českých), on by je tím poštval.
Za to ostentativně vede zboží Schichtovo, Stollwercka
atd. a to prosím neděje se snad v uzavřeném území,
ani v krajinách smíšených, nýbrž i v obcích nejčeš
tějších I“ — Tak stále marně naříkáme, že ei nás
Němci neváží a nás utlačují! Do světa pak pořád
hlásáme, jak slavnými byli naši předkové, na svůj
národní prapor plnými ústy připínajíce ei při tom
heslo „Svůj k svému,“ ale abychom se ukázali sku
tečně hodnými následovníky slavných předků svých,
abychom se vždy a všudeřídili heslem „Svůj k avému“,
ani se nám mnohdy neuzdá; tof jenom prach 2a větru.
Mnobý zuřivý vlastenec a leckterá něžná vlastenka
před světem za dne vlastenčí, ale v nestřežené době,
za večera zabronsí si pro leccos k firmě německo
židovské. Než by se obětoval haléř čes. obchodníku
a výrobci, jde se pro lacinější zboží k nepříteli. Tak
se máme rádi. Celé naše domácnosti čpí nátěrem ně
mecko-židovským, nám však přes to ještě znamenitě
chatná různé pečínka z nepřátelské kuchyně. Tof naše
vlastenčení! Zmohutnění českého obchodu a prů
myslu záleží pouze na nás. Žádejte vědy a všude vý
robky české a uvidíte, jak se na nás usměje slanéčko
blshobytu.

O socialní demokracii promlavilne
dávno kancléř Bůlov na sněmu proti Beblovi: Kdyby
měl býti proveden socialistický atát, bylaby na světě
veliká káznice, z níž bykaždý co nejdřívechtěl utéci.
Ve státě budoucnosti odpadlo by veškeré uznání
osobních zásluh, což by byla veliká nespravedlnost,
neboť lidé nejsou všichni dokonalí jako andělé. Celá
činnost socialní demokracie jest jen pustá kritika,
stálé dovolávání se nejnižších pudů lidských, úzko
prsý dogmatismus, samá agitace, která jako vše vy
sušující vichr fičí přes Německou zemi. Nad táborem
socislní demokracie nevlaje prapor svobody. O dikta
tuře socialně demokratické, kterou viděli jeme vlád
nouti r. 1794 a 1871 ve Francii, pravil osvícený 80
cialista Proudhon: „Raději dám nad sebou vládnoati
starým našim králům, kteří představují staletí cti a
blahobytu, nežli aby mi vládli evůdcové, kteří v erdci
svémkašlouna státa na lidi, lidu však vořejnělichotí,
aby státnímoci«sedomohli.“—Spencernapsalnedávno
před svou smrtí francouzskému svému příteli psaní,
v němž jako výsledek přesvědčení svého osmdesát let
čítajícího života stanoví, že, kdyby socialistický názor
světa měl zvítěziti, bylo by to pro lidskou kulturu
nejtěžší ranou, která ji dosud zasáhla. Kdyby
trinmfovala socislní demokracie, přišla by brsy na
její místo vojenská diktatura.“

(8) „Čas“ louče se s rokem 1903, dopouští se
anachronismu domněním, že jest již v plném reji
masopustních zábav a óprýmů. Důkaz to, čeho si vůči
svým abonentům může již dovolovati. Pan Herben
aspoň píše černé na bílém takto: „Na límci našem
stala se v října 1903 sice změna — odřezali jeme si
totiž dobrovolně hvězdičku „orgán české strany li
dové“ — ale v duchu a směru listu nenastala změna
žádná. Naopak denník náš jest realističtější, než byl
kdykoliv jindy.“ Člověku tlačí se přirozeně otázka:
Proč tedy Herben odřezal si hvězdička, když se
žádná změna nestala? Proč hraje s tou operací hvě
zdičkovou komedii? Odpovědi ovšem nečekáme žádné,
protožeby to bylaobvykléjiža„Časn“gymnastika
slov a přelévání vyčpělé aofistiky z hrnce do hrnce,
kterýmiž prostředky dokáže všechno, ale — na ne
štěstí jen sobě a těm svým pravověrným, kteří posud lo
gikou jsou nedotčeni a kteří ber protestu trpí, že
jsou zařazování do galerie dlouhonosých. Věříme
ujišťování,že „Čas“ v tomše dochu a eměrubude po
kračovati a sami bezpečně očekáváme hromadění
dalších důvodů, jak se v časopise pro inteligenci
určeném paáti nemá. Budou ta v norém nezměněném

vydání rozklady, še jeden jest „Čas“ a Herben jeho
prorok. Natvrdlí Čecháčkové budou stále přesvědšo
vání, že všecko jest hloupé a nedostatečné mimo
stranu realistickou, v níž jest jediná spása českého
lidu. Pod lesklým štítem hesel, z národních předáků
vybraných, bude se dále tradovati otapující jedno
strannost, nekulturní zaujatost proti jinému přesvěd
čení a zejména proti katolicismu větší a menší blon
posti budou vášeny z postranního zdroje sociálně-de
mokratické umravněnosti. Při tom všem „Čas“ i dále
nebude chápati, še jeho největším neštěstím jest,
bude-li čten ed pravých vzdělanců.

Bedinné demky. Laciné domky zvláště
dělnické jsou už delší čas v některých zemích před
mětem všeobecné péče. Na př. v Německu jest od r.
1900 884 spolků pro stavbu laciných domků; v Lon
dýně darovalo město 60 milionů koran na zlepšení
bytů a téměř totéž soukromé dobročinné společnosti.
Ale u nás v Rakousku v otásce stavby laciných
domků stalo se dosud pramálo. A přece svůj vlastní
domek míti, toť kus rodinného štěští, jehoš domoci
se hledí dělníci, úředníci atd., a k němaž apraviti
cestu jest i úkolem aprávy obcí našich a vlády.
Stavbu rodinných domků v Čechách provádí podni
katel staveb Jos. Hála v Satalicích u Prahy. Malý
rodinný domek, sestávající z pokoje a kuchyně, k ně
maš patří i dvorek se zahrádkou, je u jmenované
firmy asi za 1200 zl. Za studnu platí se zvlášť asi
160 zl, sa chlévky a kůlničku as 100 zl.; sa úprava
pokoje na půdě bude účet o 300 zl. větší, tak že by
celá úprava stála 1450—1500 zl., a pokojem na půdě
(jaksi v I. poschodí) o 300 zl. více. A platební pod

mínkyjeon výhodné. Na domek složí ae podnikateli'/, hned, asi 600 zl., majitel domku opatří ai pak
půjčkn 760 sl., která se splatí za 20 let v půlletních
Ibůtách po 26-26 zl., v kterémšto obnosu jsou jiš
úroky i splátka kapitálu; zbytek ceny trhové (250 zi.)
splatí se podnikatelství ve 20 půlletních lhůtách (sa
10 let) po 12-50 a 5"/, úrok z nedoplatku, ienž by
činil ročně asi 6-80 zl. Na zařízení zabrádky bylo by
třeba ještě asi 60 sl. Celkem bylo by majiteli platiti
ročně v prvních 10 letech as 848. 50 kr., k tomn
psk daň z domu ročně kolem 10 zl. Po 10 letech až
do 20 let platil by ročně jen asi 60 zl, po 20 letech
měl by domek čistý. Kdo tedy platí nájmu ročně nej
méně 100 zl., mobl by si snadno za totéž nájemné
opatřiti vlastní krb. Záhodno, aby povolaní činitelé
o otázce této pilně uvažovali a zvláště u větších
měst brzy ke skutku přikročili.

„Našimee,“ jeden z nejstarších čes. listů mo
ravských, letošním rokem nastoupil 40. rok uvépouti.
Byl vědy spolehlivým rádcem v politice, bral vždy a
na všem podíl, ať jednalo ee o jakýkoliv zájem ná
roda a jeho příslušníkův. Až do roka 1882 redigován
byl zvěčnělým Josefem Černochem, po kterém převzal
Mzení jeho nynější redaktor p. Alexander Jiříček.

Z právmí praxe. Pekařské,kovářské,brn
čířské a j. závody ohněm pracající nesmí so těsně
k domu sousedova přistavěti, leda by k tomu soused
dal zvláštní svolení. Ta pak masí býti vystavěn vy
soký komín, opatřený sítí na zachycování jisker. —
Soused může si svůj dvůr, zahradu, pastvisko atd.
ohraditi plotem, třebas tam nikdy nebýval. Plot musí
však státi při samých hranicích, vedle meze, ale na
jeho pozemku. — Je-li mezi majetkem souseda A a
B zeď nebo plot (na př. u dvora, zahrady), ta po
vinen jest ohradu ta v dobrém stavu adržovati ten,
kdo ji zřídil a neví-li ae, vyšetří se svědky (nejstar
šími lidmi, pamětníky), kdo ji zakládal nebo řídil, a

tomek tobo musí ji v dobrém stavu udržovati.
est-li ji budovali oba sousedé společně, pak je plot

společným vlastnictvím obou sousedů a tu dle S 866
všeob. zák. obč. kažďý vlastník jest povinen boď
společným nákladem ji epravovati, nebo ohradu na
své straně svým nákladem v dobrén stava adršovati.
Musí-li obradu takovou soused spravovati, může tak
činiti z jakého chce materiala. Tedy na př. cihlovou,
kamennou zeď může nabraditi plotem dřevěným. Musí
však býti ohrada taková, aby jí ani dobytek, ani
drůbež procházeti nemohla. Jinak může sonsed A ža
lovati souseda B, po případě opatří sám na jehu ná
klad nutnou opravu. — Ze dvora souseda A teče již
ode dávoa do dvora (přes dvůr, cesta) souseda B
bnojůvka, přes niž všichni domácí masf choditi. Ta
soused B není povinen ze zdravotních ohledů odtok
hnojůvky trpěti. Poněvadž trpí ve to jiš ode dávna,
může soused B žádati na sousedu A, aby sváděl hno=
jůvku krytým svodem (kanálem). Ovšem jest soused
A povinen krytý kanál vlastním nákladem poříditi.

Lidové lékařství. (Rukopis z konce 16.
století.) Kdo spáti nemůže. Rozgetřidobře hrst
bílého kadidla, nalej růžové vody na ně, též růžového
oleje, přidej k tomu drobet šafránu a omoč v tom
roašku a přilož ji na židoviny. — Item: Vezmi bí

lého kadidla jako oví ořech, bílého máku, 15zrnjalovce,t6 břeskvových jader, lžíci anýzu, kousek kafru,
zetři a rozpust a dobrým vínem a udělej dva finstry
na modré sukoo a když spat jdeš, přilož na žido
viny. — Nea závrať hlavy. Vař ve vodě starček,
černobýl, břešťan, jenž se na dřevo pne a mej tím
hlavu a zdráv budeš. — Proti nepaměti. Hořčici
a bobrový stroj stluč spolu u maž tím čelo a také
nad čelem, při tom Často jez hořčici. — Na krvavé
oči. Zařež mladé holonbě pod pravékřídlo até krve
pusť do očí a budeš zdráv z Boží pomoci. — Na
slzavé oči. Kadidlo bílé rozetřené a bílým vínem
a s bílkem vaječným a z toho flastr učiněný polož na
šidoviny. — Komu oči otékají. Vezmi psí víno,
slez, tučný mužík a peluněk, všeho rovnou míra a
vař ve vodě a zavařené stlnč s májovým máslem a
tím maž oční víčka,

K „Matici České“, sbora musejnímupro
vědecké vzdělání řeči a Jiteratnry české, nově při
stoupili za zakladatele pánové: Bořivoj Benetka, syn
c. k. profes. v Příbrami, P. Josef Famfale, farář ve
Stříbrné Skalici, Jos. Růžička, studující gymnasia
v Praze III., Jos. Poaníček, řídící učitel v Roškopově,
Václav Suchý, zatímní učitel ve Vínařicích. Sbor „M.
Č.“ eplnil žádosti = mnoha stran projevené 0 pro
dloušení lhůty přístupu nových zakladatelů s právem
na podíl sa rok loňeký. Kdo do dneška zaslal prvý

vklad 31 K, na dodivotní příspěvěk 105 K dostane

knihy na podů 20 K za rok minulý. Přihlášky nových zekladatelů přijímá a veškeré dotazy sodpoví
expedice „M Ú.“v museu král. Českého.

Hlemýždi lahůdkou. Chorblemýžďůpro
lahůdka jest prastarý. Již starým Římanům, kteří byli
velkými labažníky, upravení hlemýždi chnotnali. Pli
nine praví, že jistý Folvina Lippinusobíralse chovem
blemýžďů. Lippinus ve zvláštních místnostoch měl
hlemýždě illyrské, africké, soletanské a j. Také
zvláštní krmivo pro hlemýždě bylo Pliniovi snámo,
noboť vypravuje, že jmenovaný Lippinue připravoval
hlemýžďům krmivo ze sladkého ©vína, pšeničné
mouky a jiných součástek, čímž oni ztačněli a jemné
chuti nabyli. Dosud jsou v Italii e v jišních zemích
evropských hlemýždi důležitým pokrmem národním.
V obecných kuchyních větších měst vaří se hlemýšdi
v kotlích, a tn pak nejenom tito, alei odvárka, která
8e vyrovná silné masové polévce,e velkou chotí se sní.
Za středověku byli v Německa, ve Švýcarska a v ze
mích podunajských zvlášť hledání hlemýždi vinniční,
ponejvíce v postě. Jmenovitě ulmští blemýšdi, jichě
se ročně asi 4 miliony po Danaji do Vídně posílalo,
měli dobrou pověst. V Esslinkách platilo se r. 1891
za tisíc kusů 18 marek (marka platí 1:17 K) a v po
sledním roce jistá firma v Biela (Bělé?) zakoupilaod
130 chovatelů hlemýžďů roční chov asi 10 milionů
kusů. V Paříži spotřebovalo ce v zimě r. 1900-1901
800.000 kg hlemýžďů. Nejvíce se jich přiváží do Pa
říče z Burgandeka, kde se provádí zvláštní racioaelní
chov hlemýžďů; za tisflc platí se 8 až 9 franků
(frank jest 1 K). Zkusiti by se mohlo i u vás, a pak
starým lidem a dětem za lehkou zábavnou práci do
stalo by se i nějakého výdělku.

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, Jne 9. Jedna 1904. 1 hi

penice K 11*20—12-80, šita K 930—10 00, jsbme
De K 8:60—9-30, ovsa K 4-80 —550, prosa K 0000
—000, vikve K 9:60—10*00, hraobu K 18-00—30*00,
čočky K 26-00—28'00, jahel K 19'00— 2000, krup
K 16-00—3600, bramborů K 360-400, jetelového
semene K90-00—110:00, máka K 26:50—2860, lně
ného semene K18-00 —30'00, 100 kg. žitvých otreb
K 10-00—10*20, pšenič. otrab K 10'00—10'10, 1 kg.
másle K 1*68—2-00, 1 kg. sádla vepřového K 1*60—
170, 1 kg. tvarohu K0-24—9-28, 1 vejce K 0-06—
008,1 kopa cerele K 0:00—0:00, 1 kopa petrželejo-00—
0-00, 1 kopa kapusty K 1-40—1-80, t hl cibule K 4-00
—510, 1 kopa drob. zeleniny K 140—3260, 1 pytel
mrkve K 1:60—2-00, 1 hl. jablek 20-00—28-00, 1 hl
hrušekK 00*00—00-90.Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 9. ledna 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 494, žita 385, ječmene 548, ovsa
366, vikve 16'/,, hrachu 16'/,, jabel 16, Iněn. semene 4,
jetelového semínka 329, máku 12. *) Zeleniny: cerele 00
kop, kapusty 20 kop, cibule 81 hl, drob. seleniny
54 kop, zelí O kop, mrkve 17 pytlů, brambor 56 hi.
8) Ovoce: jablek */, bl., hrašek 0 hl. 4) Drobného
dobytka: vepřů 22 kusů, podavinčat 611 kusů.

(Zasláno.)

Panu KARLU ZÁVADILOVÍ,
slatníku a pasíři v Chrudimi.
S kalichy jsem dokonale spokojen; srdečný dík.

Přejí Vašemu zárodu mnoho zdaru.

V Habrech, dne 15. srpna 1901.
Ant. Herout, farář.

Místo K 8520 pouze K 12—
(Jen pokud stačí zásoba.)

ZLATÁ BIBLE
čiliPísmo svaté starého a nového
zákona s obrazy slavných mistrů Leonardode
Vinci, Rafaelo Santi, Tiziano Vecellio, P. P. Bu
bens, A. van Dyck, Rembrant, Murillo, Cornelius,

Kaulbach a m. j.

Písmo Sv,pouze starého zákona,
Misto 49 korua pouze 9 korem.

Cyrillo-Methodějoké knihkupectví
G. FRANCL

PRAHA, dům městské spořitelny.

Prohlášení.
V příčině roztrušování | ne

pravdivé pověsti prohlašuji, že
jsem u + paní Urbanové při po
rodu nebyla.

y Justina Šaarová,
městská porodní babička.



Firměčan Ófaněk,
pasířaciseleur

v PRAZE, ulice Karoliny Světlé č. p. 318,
dílna kostelních nádob a náčiní a umělých

prací z kovu,
dostalo se během r. 1903 následojících vyznamenání
a uznání vesměs za vlastnoručně zhotovené a na vý

stavách vystavené kostelní práce:

Záslušný kříš rytlřského řádu sv. Petra.
Na výstavách v Paříši, v Pardubicích a v Tře
dáči: čestný diplom s právem rašení slaté medaile.

Během r. 1908 dodal jsem 26 nádherných mon
strancí a 70 skvostných kalichů, mimo mnoho jedno
duchých, mnoho ciboří, věčných lamp a lustrů, a ně
kolik set svíooů všech druhů růsným al. patronátním

. jarním úřadům. Práce tyto shotoveny byly v různémslohu.

Firma tato po1iletém trvání vykázati se může
na ota doporačeními, jichž prvopisy možno si volně
prohlédnoati.

Závod můj možno kdykoliv navětíviti bez jaké
koliv zárasnosti koupě.

(Zasláno.)

PanJan Staněk,
pasíP a oiseleur,

PRAHA-I, nlíce Karoliny Světlé č.10.
Bilnakostelních nádob aumělýchprasí zkovu.

Vaše Blahorodí!

Zasílám na vyrovnání účtu povinný obnos za
dodané svícny; jsem velmi spokojen s uměleckýmpro
vedením. Všem se velmi líbí; všade Vás doporučím.
Děkuji Vám a jeem ve věl úctě

Jan Brázdil, farář.
Ve Zvoli u Zábřehu (Morava), 9. únors 1408,

Vaše Blahorodf!

Děkuji za tek brzské a dle církevních předpisů
sbotorené pacifikále. Při každé vhodné přílešitosti
zajisté neopomenu Véš závod doporučiti.

Ve vší úctě

Šarapatka Rich., kaplan.
Schlackenwerth, 11. bfezna 1908.

——

Vaše Blahorodí !

Vyslacení kalicha a paténou mne velice překva
pilo, neboť ta krásná práce, s jakou jsem se setkal,
velice se mi líbí, cena jest velmi mírná a doba mesi
zasláním a dodáním zpět byla velice krátká. Z té
příčiny masím Váš závod každému co nejvřeleji do

poračiti. 8 veškerou úctou
Fr. Pliml, farář.

Hoštice Šum. a Vimperka, 28. března 1903:

Velectěný Pane!

Jako a dřívějšími objednávkami, byl jsem i
s touto velice spokojen Řídná práce Vaše a přesnost
u vyřízení její Vás samy nejlépe doporočají.

František Kraus, děkan.
V Zlonicích, 24. března 19. 3.—

Pana JANU STAŇKOVI, pasíři v Praze,
Za obdržené právě ciborinm upřímně děkuji.

8 prací jsem * nejvyšší míře spokojen a cena jest též
mírná. Jsem jist, de dílo Vaše každému ae bade líbiti.

Ještě jednou děkoje za krásné dílo, znamenám
še v úctě nálešité oddaný

Dr. Fr. Obdržálek, farář.
Domanín, 1. dubna 1903.

Velectěný Panel

Novou, stříbrnou, silně poslacenou gotickou
monstranci 70 cm. vysokou a 2575 gr. těžkou a Vámi
zhotovenou jsem dnes obdržel. Jen upřímnou pravdu
dím, že všichni, kdož ji dosad viděli, pochvalně se
o ní vyjádřili; i já jsem s nf úplně spokojen. Pranic
nevadí, že jest těžší nežli původně ojednáno bylo a
proto i o něco dražší. Jak viděti, jest to celému pro
vedení jen k valnému prospěchu. Dílo samo chrálí
mistra svého. Kašdénmu, kdo podobné věci objednává,
moha Vás jen doporučiti

Děkoji Vám za radost způsobenou a znamenám
de 8 veškerou úctou

Frant. Benda, farář.
V Ohrozimi, 6. dubna 1008,

Velectěný Pane!
Lampy ke dvěma postranním oltářům zaslané,

vzhledemk velké lampé před hlavním oltářem, velmí
"dobře se hodí, jsou velice pěkné a všem se líbí, I cena
Jejich není velká. Badu hledět: Váš závod všemožně
-doporučiti. S veškerou úctou

Fr. Pliml, farář.
V Hošticích Šum., 13. dubna 1903.

Pan JAN STANĚK, pavíř.
Srdečné díky za krásné provedeníobjednanézá

silky. Lidé nemohou sapomenouti na ono osvětlení
-0 vzkříšení. Svícny líbí se každému, zvláště ony čtyři
Šestiavíčkové a to pro jejich provedení a diví se jejich
láci. Snad dá Pán Bůh, še buda moci saso brsy něco

-objednatí.

Alois Roudnický, kaplan.
V Chodově, 16. dubna 1908,

Ctěný Pane!
Jest mi zvláštním potěšením vadáti Vám tímto

"veřejnou pochvalu a usnání ma vkueně a v levné ceně
provedené práce, ješ jste vánoval nové naší monstranci,
«eboriu, hostiáři a paténce k nemocnýmapřeji závodu

Vašemu. aby vešel v širší známost u sl. petronátních
s farních úřadů. .

Jos. Fr. Stejskal, farář.
Farní úřad v Studaicí v Čechách, 80. dubna 1903.

Velectěný Panel
Dodal jste mi letos novou stříbrnou monstrancí

v slohu barokovém, kterou mstka má Anne Pabalová
s já jsme pořídili v oběť za drahé zesnalé členy naší
rodiny a na památku mého 25letého působení jakošto
duchovního správce ve Slabách.

Odbíraje od Vás jiš léta kostelní potřeby, obrátil
jsem se opět k Vám, těše se, še tato jubilejní mon
strance bude dílem uměleckým a přední ozdobou
sdejšího farního kostela.

Očekávání moje jste vyplnil v míře svrchované.
Jubilejní monstrance přes 2 kg. čistého stříbra vážící,
emailované obrázky — v počtu 7 — jsou překrásné
provedeny, vkusné ozdoby e tyrkysy s granáty, rační
rytiny a ruční tepání a celá práce svědčí o umělecké
dovednosti a svědomitosti Vaší.

Při generální visitaci dne 29. dubna t. r. zde

konané líbila ae monstrance Jeho Em. nejdňstojnějšímu knížeti-arcibiskapu Pražskému, líbila se i osad
níkům i duchovním spolubratřím, kteří ji s blízka
viděli.

Děkuje Vám ze srdce a doporučuje Vás všem
pro kostelní práce, trvám v úctě oddaný

Fr. Pubal, farář.
Slahy, 4. května 1908.

Velectěný Pane!
S potěšením Vám mohu sděliti, že í tato druhá

lampa se všeobecně líbila a že jsme s Vaší zásilkou
nanejvýš epokojení. Baďte ujištěn, že Vášzávod při
každé příležitosti co nejlépe doporučím a při objed
návání podobných věcí se na Váš závod obrátím.

S úctou
Barbora Pavlatová.

V Drškově 10. května 1903,

Velectěný pane!
Sděluji Vám, še koronky Šťastně došly, s nimiž

spokojenost pouze vyjádřiti by nedostačovalo, neboť
to by znamenalo, že jste provedl je dle plánu svého
a mého objednání, avšak Vy jete ačinil více, nežli vy
jednáno bylo a proto zasloušíte můj srdečný dík. Ro
dička Boží e Pánem Ježíšem, jichž sousoší korunky
ty zdobí, Vára odplaftež radost, kterou jste mně a
osadníkům mým způsobil. Af budu opět něco potře
bovati, najdu si Vás zase. Doporučením ku jiným
důstojným Pánům ovšem šetřiti nebada.

Přeje Vám hojného zdara od Pána Boha jsem
oddaný

Frant. Smola, farář.
Štěpánovice u Třeboně, 23. června 1908.

Velectěný Pane!
Zasílaje výše uvedený obnos, vyjadřují Vám

tímto, že stříbrná a pozlacená gotická monstrance
z Vašeho zárodu nejen šlechetné dárkyni, nýbrž i
Inně a všem 8e velmi líbí a že jsme s ní úplně spo
kojeni. Podobně nás nspokojuje stříbrné s pozlacené
ciborium,

Znamenám se ve vší úctě oddaný

Ant. Vrána, prof. uáb. v. v.
Prostějov na Moravě, 30. července 1903,

VašeBlaborodí|
Viděl jsem v dobé exercicií v Olomouci některé

Vaňe výrobky; tyto a mnon u Vás objednané práce
mne přesvědčily, že svědvmité pracujete ku cti a slávě
Boží Zvláště obdivoval jsem se a povděkem monstranci
ve Skalici, kterou jsem Vám byl k opravě zaalal a
vyalovoji Vám své oznání 1 dík.

Vašnosti v úctě oddaný

Josef Skalka, katecheta.
V Mor Ostravě, 17. erpna 1908.

Blahorodéma Pánu, p. Janu Staňkovi, pasíři v Praze.
Sděloji tímto a Vemi, že kalich u Vás opra

vený a v ohni vyzlacený mne velice mile překvapil.
jak svým provedením, tak i lácí, že nemobu jinak,
než Vám avé povinné díky vzdáti a každému správci
dachovnímu Vaa co nejvřeleji odporačiti.

V dokonalé úctě
Jan Šule, farář.

V Schónbachu, dne 1. září 1905.

Vysocevážený Panel
Lampu jsem obdržel úplně v pořádku. Jest ve

lice krásná. Děkoji nrdečně sa krásné její vyhotovení.
Znamenám se v blaboké úvtě

Jan Vojta, farář.
Těchnice u Sedlčan, 2. září 1904.

Cténý Panel
Kalich zakoupený pro kapli Žernovekou u Vaší

ct. firmy v ceně K 150, jest vkusné proveden A vše
obecně se líbí. Můžeme Vaši ct. firmu pro solidnost
jsk v provedení práce, tak v mírné ceně každému
vřele doporučiti.

Josef Fr. Steskal, Fr. Rýdl,
farář. starosta obce Žernova.

V Studnici v Čechách, 26. září 1903.

Velaoténý Panel
Sirény objednané pro farní chrám Páně v Ba

dimi u Jičína došly v Čas a jsem s nimi spokojen,
rovněš i osadníkům aselíbí, Pro barokový chrám hodí
se úplně, provedení veskrze pečlivé.

V úoté dokonalé

Janh Groh, farář.
V Radimi, 6. října 1803.

P. T.

Sděluji, še svícny přišly neporušeny a še
i mým farníkům velmi líbí. 7 VOporodenyA o se mně

8 velkooa úctouill Mašíček, farář.
Ve Vys. Studnicích na výhěený 8. říjnan—

Pan Jan Staněk, pasíř v Praze,

Kříž k průvodům přišel neporušen. Jsem úplně
spokojen s provedením i cenou a děkuji Vám srdečně
za vzorně provedenou práci.

S úctou

Bojisl. .
Ve Vlkánči, 14, října 190o av Flum, farář

——

Ctěný Pane Staněk!
8 kaditelnicí v gotickém slohu zhotovenou a

v obni pozlacenou, kterou jste pro náš farní chrám
Páně dodal, jsem úplně spokojen,

3 veškerou úctou

Jan Mrázek, kons. rada a farář.
V Třešti na Moravě, 9. listopadu 1908,

P. T.

, S kostelními nádobami, jež jste nám dodal,
Jeme úplné spokojeni. Vaše firma zasluhuje opravda
nejvydatnější podpory se strany voledůstojného du
chovenstva a nejhorlivějšího doporučování, kterého si
v plné míře zaslouží.

Ve vší úctě

Václav Tvrdý, farář.
Michaelsberg, 16. listopadu 1908.

Velectěný Panel
Stvrzuji příjem došlých svícnů, dovoluji si dáti

výras uznání jak co do ceny, tak co do guality a
formy. Doufám, že i s trvanlivostí budu spokojen.

V úctě

Joset Vomočil, farář.
V Nové Pace, 17. listopadu 1908.

Volectěný Pane Staněk!
Zásilku věcí bohoslužebných jeme obdrželi a

všechny nám úplně vyhovojí, pročež Vám vyjadřujeme

úplnou spokojenost a firma Vaší co nejlépe odporaujeme.

Z obecního úřadu Nov. Města n. C., dne 18. pro
since 1908,

P.T
Děkoji za laskavé zaslání věčné lampy s sděluji

zdvořile, že došla v úplném pořádku a že jsem jak
s provedením jejím, tak i s cenou nanejvýš spokojen.

V dokonalé úctě

Josef Kovář, farář.
Ve Velké Jesenici, 28. listopadu 1903.

Velectěný Panel
Monstrance přišla neporašená, krásná a líbí se

mi i všem, kteří ji již viděli. Brzo pošlu k pozlacení
kalich. Srdečný dík za krásné a rychlé vyhotovení.

S veškerou úctou oddaný

Jan Blažej, farář.
Na Rusavě (Morava), 3. prosince 1903.

Velectěný Panel

S dodanou novou kropenkou a s příslušnou
opravou starého kropáče a mírnou cenou všeho jsem
úplně spokojen.

AŽ zase měcozapotřebí bude, milerád sa ne Vás
obrátím.

Jan Havran, farář.
Vejšovice, 16. prosince 1903.

Velectěný Panel

Byl jsem splnomocněn, bych Vám vyslovil dík
a epokojenost nad výrobky z Vaší dilny. Nevím, jak
bych Vám dal to nejlepší vysvědčení

Veškeré předměty, jež jsem od Vaší firmy ob
jednal, všeobecně se líbí. Obzvláštá věčná lampa,
lustr, kaditelnice, svícny i kalich a znovu pozlacená
a pečlivěopravená monstrance svojí důkladností, přes
ností slohu a co zvláštní: velice mírnon cenou Vás
co nejlépe doporačají. Zasluhojeť Veše firma nejvy
datuější podpory a dóporačení, což při nejbližší příle
šitosti učiniti neopemenu.

S přátelským pozdravem zůstávám

Jan Adamec, kooperator.
Ždánice, 15. prosince 1908,

P.T
Pozlacený v ohni kalich a obě kaditelnice po

niklované jako nové! Jaem úplné epokojen s provede
ním i cenou. Kdo Vaší firmy solidnost již jednou
zkusil, již se Vás pro vždy přidrží. Zdař Bůh!

Vám v úctě cddaný

Augustin Franěk, farář.
Ve Starči na Moravě, 16. prosince 1908.

Vaše Blaborodí!

Kasich s patónon řádně došel. Vaše Blahorodí
obezpečoji o úplné spokojenosti. Provedení jest velmi
dopornčení hodné.

V dokonalé úctě

Josef Sochůrek, administratorfary,
V Bechlíně, 17. prosince 1903.—

—

Voleotěný Pán, p. Jan Staněk,
Sděluji s Vámi, še lustr pro farní kostel v Kou

nově u Vaší firmy objednaný, dík velmi pečlivému
saobalení, přišel úplně neporošený. Práce sama vy



dává nejlepší svědectví o dovednosti a aolidnosti Vaší
firmy. Lustr líbí se všeobecně. I cena jest mírná,
Doporačuji proto Vaši velectěnou firmu nejlépe.

Ve vší úctě T SníJosef Šplechtna, farář.
Farní úřad v Kounově, 17. prosince 1908.

Velevážený Panol
Lustr došel bez nejmenšího poškození — k ú

plnému uspokojení. Srdečné díky za rychlé a náležité
obolonžení. S veškerou úctou

Václav Zach, kaplan.
V Kaplici, 21. prosince 1903.

Ctěný Panel
Vaše zásilka objednaných kostelních věcí došla

dnes v pořádku. Překrávná lampa a veškeré jak ol
tářní tak i nástěnné svícny vkusnou slohorou úpra
von uspokojují plnou měrou a mámza jisté, že budou
Vaší ctěné firmě dobrým doporučením.

V dokonalé úctě
Fr. Schiller, řídící učitel.

V Sezemicích, 6. prosince 1403

Velectěný Panel
Objednané dvoje svícny, jedny bladké leštěné

ze žlutého bronzu a drahé bronzové zlacené se mně
1 dobrodircům, kteří je kostelu věnovali, líbí, a jsme
s nimi úplně spokojeni.

Ant. Vávra, prof. náb. v. v.
V Prostějově, 24. prosince 1903.

Velectěný Pana!
Nyní jest teprve stříbrná gotická monstrance

úplně doma. Kanonické tabulky ozdobné tvoří krásný
harmonický celek. I zde platí naše přísloví: „Dobré
dílo samo se chválí“. Když přišla inteligence sou
kromě prohlížeti, vyslovila Vašaosti uznání. Mám za
to, že není třeba blouditi po cizině a vybledávati
firmy národa našemu nepřátelské, hmotně síliti ne
přátele vlasti naší a pak: žebrati, že nemáme vý
tečníků. S úctou

Jan Svoboda, rolník.

(Závěr).
Různá individua oabízí slavným patronátním a

farroím úřadům pod rouškou „výrobce kostelního ná
činí“ bez jakéhokoliv označení řemeslného, výrobky
bezcenné, církevnímu slobu nevyhovující.

Proto dovoluji si upozorniti' velndůst. dacho
venstvo, aby své velectěné objednávky kostelních věcí
čicilo jen u odborníků,pasířů, stříbrníků a zlatníků,
kteří práci té ekutečně vynčeni jsou a jí rozamí, a
nedalo se klamsti výrobky tlačenými (presovanými).

V nejhlabší úctě
Jan Staněk, vyučenýpasířa ciseleur.

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou
stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 303.

-»————————>

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)

odbornýuměleckýzávod
pr

malbu okenkostolnih
PRAHA-I,

8. 145 st., Malá Karlova ul. čís. :9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměrtí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
sice 1 se čelesnými rámy, sí

těmi vsazením.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, vší závaznosti

ku definitivníobjednávce.

„- Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."jjj

Založeno roku 1836.

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
veliký

acetylenový
apa rat úplnězachovalý,pouze 2 leta v uží

vání, je za polovičku výrobní ceny

Zárukalletá.ND“ na prodej.
Spoleblivým poskytnou se i splátky. — Bližší

sdělí administrace t l.

Oltář
poučnái modllební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Druhé vydání —368 stram 8"
v plochých arších při odebírce nejméně 50 kusů franko

za 20 K, 100kusů za 40 K =
cena knihkupecká

brožovaný - -< -< 42 o 43
vázanýv poloplátně. . . ......... 58h
vázanývceloplátně. . . .. ..... 2.. 68h
vázaný v celoplátně so zlaceným křížkem . . 74h

Oltář, pšání na velinovémpapíře vázaný celýv kůži se zlaceným křížkem a ořízkou ©. . K 1:80

Biskupská knihtiskárna.

Dosud na skladě máme

kalendář „ATÍT“
na rok 1904.

Kalendář náš jest ozdoben zdařilou pudo
biznoumefdp. biskupa Dra. Josefa Deu
bravy, Sv.Otce PlaX, V. V. Tomka,
JUDra Fr. Hlegra, oměleckýmiilustracemi
akademické ma ířky Zd. Vorlové a K. L. Thumy,
panoramatem města Hořic.

Z bobatého obsabu kalendáře uvádíme články
nejvýzvačnější:
Sestra Benigna. Plie * ,*
Proč stréček Nes zloblle se na folčara

a na páne s rohatéma klobékama | Vypraraje
Filip Jan Konečný.

Aprilová pohádka. Hamoreskaod K. Satorýna.
Za svobodu. Napsal Vladimír Hornov.
Ze zvyků a pověr z okolí Chrasti a na Chru

dimeku. Napsal V. Paulus.
Kdy matka vlast nejtrpčí slzy ronila. Napeal

František Jiří Koštál.
Hospodářská besídka. Pokyny Josefa Dumka,ze

mědělského heCe má každý Čecho husitství vědět. Sděluje
Jiří Sahula.

I ostatní kratší články jsou zdařilé. Doufá me,
že při záplavě nepřátelakého tisku kašdý katolík
aůležitost našeho kalendáře pochopí.

Nyní pouze “W
We-po 50 hal.

Zakázky přijímá a obratem vyřídí
Bisk. knihtiskárna v Hradci Král.

pp“ a knihkupectví. ga

Telefon č. (7. Peací stroj.

Merkurem.

Sklad všeho druhu jemné obuví
Zvláště pro nastávající masopustní saisonu

plesová a svatební obuv
pro pány I dámy.

Obuv zhotovuje se též i z přinešených látek.
Zakázky z venkova

jakož i opravy které se ve vlastní dílně zho
tovují, vyřídí se obratem pošty.

Vhodnépříležitostnédárky. “i

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských apánskýchlátek jest u Tkalcov. výrobmíhe spole
čemsta „Vzájemnost“ v Hromové. Téžlze
obdržetipartie sboží 30mt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kenafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20 — výše,

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Včely.
15—20 silných, dobře zazimovaných včel

stev „krajinek a mišenců“ prodá

zámecký kaplan v Žehušicich.

VB

W mm

k. dvorní dodavatel



Příloha
LVulteratura.a

Bak ladeje V. Kotrby v Prase. Sebranéspisy Boh. Brodského. Sv. II. Vesnické obrázky.
Seš. 18.—16. po 30h. — Charles Dickens: Život a
příběby Mik. Nickbelyho. Z anglického přeložila M.
Charboská. Seš. 13.—14. po 80b. — Zábavy večerní.
Roč. XXIV., číe. 6/Bez Boha. Román Alf. de Bessn
ceneta. Z franc. přelošila K. Černá. Za 80 h. — Se
brané spisy zábavné Jos. Ehrenberka, Sv. VII, 'sešit
79.—82., čímž ukončeno jest vydání velmi sejímavých
sebraných episů Ehrenbergrových. Cena“1 K 10b. —
Český Jinoch. Časopis pro dospělejšífmládeš. 1Řídí
prof. V. Můller. Ročník VIII., čís. 8.—10. a roč.JIX,,
čís. 1. © 2. Roční předpl. 1 K. — Rajská sahrádka.

Časopis pro mládež. Řídí V Špaček, Roč. XIII, 0.4.Boč. předpl. 3 K60 b. — Rádcedachovní. Časopis
kněžstva českos lovanského. Bedaktor Fr. Vaněček.
Ročník XI., čís. 1. a £. Předplatné na rok 8 K. —
České Květy. Rodinná obrázková revue pro zábavu a
poučení. Pořádá dr. A. Podlaha. Č. Kv. obsahují řadu
sajímavých článků a množství pěkných vyobrazení.
Vycbázejí každého měsíce sa předpl. 12 K.

Nákladem J. Otty v Praze. OttovaLaciná
knihovna národní. Serie VI., seš. 3. a 8. po 30 bh.
Kresby. Napsal R. Zahálka.— Česká knibovna zábavy
a poučení. Vydává Ustř. spolek čes. professorů. Čís.
XÝL V záblescích staré chodské slávy. Píše J. Hruška:

š. 2. a 3. po 34 h. — Lidové rospravy lékařské.
a IV., č. 12. O zašívacím ústroji. Sestavil dr. K.

Weigoer. Za 1 K. — Ottův Malý slovník naučný dvou
dílný. Přírační kniha obecných vědomostí. Sešit 6.
obsahuje vyložení slov Archiblastem-Attemperator. Za
60 hal.

Nákladem J. B. Vilímka v Praze. A.

Damas: Tři Anokekýšípo dvaceti letech. Seš. 21.—24.26 h. — Mistr Jan Bus.Napsal dr. V. Flajšhans.
šit 31. za 26 bh. — Za českou slávu. Vede K.

Hipman. Dílo toto vedle působivého textu s přesnými
dějepisnými daty jakož i poznámkami geografickými
doplňuje naše vědomosti uměleckými obrazy, které
nám připomínajínaši minulou samostatnost, kultarní
vyspělost neb vůbec památky, obestřené hárem české
slávy. V seš. 6., 6. a 7. nachází se na př. vyobrazení:
Kresčak, podobizny Čes. vladařů, Pisa, Arles, basiliky
av. Klimenta v Římě a sv. Ambrože v Miláně, Lukka
v Italii, Basilej, chrám Matky Boší a sr. Václava
v Normberce, Perno v Sasku, Mohuč, Řezno, Královská
brána v Královci, Hnězdno, atd. Sešit sa 60 h a
v kašdém je 13 obrazů.

Družstvo Máj v Praze. Méj, beletristický
týdenník. Řídí Fr. Herites. Roč.II., seš. 16. Čtvrtletní
předplatné 2:50 K. — Našich klenotů seš. 3. Národní
báchorky a pověsti od Boženy Němcové. Za 1.40 K.

Nákladem „Unie“ v Praze. Spisy Julia
Zeyera. XIII. Stratonika a jiné povídky. Seš.1.—8.
po 40 b. — Sofie Podlipské spisy. XIII. Anežka Pře
myslovna. Seš. 1.—4. po 80 bh.— Přírnění mluvnice

jazyka českéhopro učitele a studium soukromé. Napsal dr. Jan Gebaner. Vydání 2.. opravené —Vychásí
v sešitech po 50 h. Seš. 1. a 8.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F.
Vaněk. Roč. II., čís. 2. a 3. Předplatné K 660 ročně,
Nákladem R. Rappa v Pelhřimově.

Katol. podaný katechismusod Fr. Spiraga. Přeložil Fr. Kalvoda. Část I. Věrouka. Cena 3
K. Sohráleno nejd. ordinariatem v Olomouci. Cena
celého díla v předplacení do 1. března 1904 K 6, po
vydání 6 K. Nakladatel R. Promberger v Olomouci.

niha odporučení hodna.

Náš domov, nejlacinějšíorekový měn“zábavně pončný pro lid. Řídí J. Vévoda. Roč.XIII,
čís. 1. S bobatým obsahem. Administracev Olomouci.
Boční předplatné 4 K.

Kapesní kalendář Sdružení českýchzemě
děloů na rok 1904. Roč. 1., cena 1 K. Obsahuje ně
kolik důlešitých rad pro rolníky. Objednávky vyřizuje
administrace „Obrany Zemědělců“ v Praze.
65" Jedna sa mnohé. Zdenníko dívky. Cena 2
K. — Jeden za mnohé. Cena 80 h. — Jedna matka '
za mnohé. Cena 80 b. — Úvahy tyto jakými mají
býti mladí mužové a dívky, obsahují sice částečně
trpkou pravdu,s než jinak vnitřní cene jich je pra
malá NáklademJ. Báhma v Norém Městěn. M.

PIAVÁ

PIANINA

a HARNONIA
ších

seasturově levně,

též na splátky avýměnunabízí továrna
AL. HUGO UUWwUHOTA,
HRADEC KIitÁLOVÉ.

$ Sklad Ellščino nábřeží proti lab- f
skému mostu

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná usnání od

v Ďáslavi

KARLA ADAMCE,
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,

áky kud
voskové i polovoskové "UMG

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
za podmínek nejvýhodnějších

parní bělidlo vosku

Josef Pilnáček v Hradci Král,
G. G 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. Nejjemnější druh ©
kadidla, svíčky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky smámé, bepvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.
Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

o00G

K blížícímu se období

prvního
k svatého přijímání A

KAREL ŠEK v Č PoDŘLOnÍC
na svůj

hojně zásoboný sklad.
Upomínky od 4—24 h,

s českým neb německým textem,
jen v uměleckém provedení.

WZORKY na požádáníkdisposici.

i

!

|

|

Levné 8byty
v II. posch. Adalbertina

Ise thneď pronajati.
Pro menší rodiny výhodné.

Téži byt pro svobodnéhopána.
Bližší sdělí administrace t. I.

Harmonium
krásného hlasu, (Sohiedmayer, Stuttgart,
3'/, hry, 18 reg., expression, porkusse,
Grand-Jeu, 2 kolen. páky, klávesnice ze

slonoviny)prodá
Král. Vinohrady, Karlova třída č. $.

předních českých umělců. První výstavní ceny. zámecký kaplan v Žehušicích.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Zava

zlatníkma pasíř v Chrudimi
svůj hojně zásobenýsklad náčiní

bohoslužebného
se stříbra, broneu a ji

ných kovů
věeoliněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platití
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlscení a stříbření star
ších věcí vykoné se rychle a

zašlou se jh svěcené se styrsením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj může
te vykázati četnými pochval

nými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za

koupení a opravě lichů,© monstrancí, ciborií, relikvi
úřů, nádobek na sv. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciňkálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Op“ Fillalka v Hradci Králové. B

Skupiny

SVATEBNÍ,
Přijmutí v úborech

plesových
kostymních

odporučuje

J. F. LANGHANS,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové
Adalbertinum.

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 Sychrově (Ďechy), založena roku 1851.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k ma

hlédnatí franko zasleme.

Nejlepší odporučení! Plány a rospočty se neúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

slohem kostelů
souhlasné

v reliefu řesa
Boží hroby “

KřÍŽOVÉ OBSTY;74 neb i"
šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě

umělecký sávod sochařský a řez

K době

velikonoční

Josefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 012-VIITSklad Karlově nl. č. 80.
— Nlustrované cenníky, nákresy a rospočty franko. —

65" Výhodné platební podmínky. "Mg



NOVOTÍNY

a
Jan Horák,

soukoník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.:

S* Též velejemné il

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 eplátky bez zvýšení cen!

Pradleny !
Perte prádlo ==

NAFTOLEM!
Ušetříte Času, ruce
i prádlo. Vyperete
lehce, brzy a bílit
prádlo nikdy ne
budete. ——uuuuummmm==—m

Na skladě mají firmy: Fr. Chradimský,
E. , Krestová, Ippemn, Vachek a
Schejbal, vesměs obchodníci v Hradci Král.

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Praha-l, ul.
Jan Staněk Kar.Světlé,

J čís.19 n., roh
Konviktské ul., ený paslř spe
eielné na kostelné náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patonky, nádobky a t d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen © ohní slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

Za veškeréJvýrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chndším kostelům úle
va vjplacení. Více usnání po race. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

Brusinky velmi jemně s cukrem zavařené,chuti výtečné
5 kg. láhev poštou franko za K 640. — Mlalinovou
šťávu pravou přírodní, jemně 8 cukrem zavařenou6 kg.
láhev za 7 K.Zavařeniny marmelady,k plněníkobližek,
buchtičekatd.malinovou, jahodovou, morunkovou,
revizovou a Šípkovou, 1 elegantní plechovýkbelíček
obsahující 4 kg. čisté váhy za 7 K, aneb 1 bednička ob
sahující všech 5 druhů, neb druhy dle přání sa 7K.

Mixed plckles, zeleniny a ovoce v octě,„pikantníříkrm ku kašdému masu se hodící. o kg. bedníčku 6 K.
oštou vše vyplacené zasílá na dobírka aneb po zaslání

obnosu předem

BOHUMIL BENEĎŽ
oukrář w Polioi n. Met.

Ve velkém cenyZdle dohodnutí.

JAN KALIS,
hodiuář 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, prstony, náramky, jehly
u j. v oejmodernějším provedení

s úplnou zárukou /

Solidní obsluha pří mírnýeh
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným udsilky na výběr téš 1 na splátky
bes svýšení cen. — Založeno r. 1849.

Ó / oo,

» Znáte již ?
novou železnou univer
salní studniční pumpu?

Nezamrzne, nerozaví,
je způsobilá ku hnaní vody do vzdálených a výše
položenýchmíst, postřikovámí zahrad a
hřbitovů, dává úplně čistou vodu a bez pří

chuti, polámání téměř nemožné.
Jednoduchá, avšak trvanlivá stavba, neobyčejně
levná cena. — Za málo peněz mnoha pobodlí a

velká úspora Času.

VÁCLAV STRNAD,
strojírna V LIBICI NAD CIDL., výroba pump,

vodovodů a větrných motorů.

Předplatné na voškoré

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. 1808).

Donáška do domu se neplatí.

Zn cemy Následkem spojení dvou
výrobní. "m sk'adů nábytkovýchprodávám

' za ceny výrobní

NADYČEK,2 nez
ara o sál

Za ceny * v Hradci Král.n výrobní úplné
zařízení do pokojů,at d

Nábytek" František Matějček.

Vzork 
dánízašlonžá

OOOO00000000000
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

OB“ Božíhroby,"i
PRE“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pocbvulných přípisů vyloženo

k nahlédnatí.

pálenka koňaku avýrobalikérů

JM Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

bd dříve sívsd na sušitkování ovoce, salošený 4 |

Ea r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $
- nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punče, likéry, sladké ovocné
víno, bíléi červené,vino borivkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské). |

Upozorňujeme zvlášťna ojhný a při takovéjakostivelmi levný koňak a výbornou
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jab. výstavě v Praze stříbrnou medasllí
státní a děplomem slaté medatlle, a mnohými ji
nými diplomy e*právem rašení „slaté me .

Vzorky zdarma a tranko,

: VŽ,
Na WKočáry a

nejí.ovějších vzorů
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENĚM 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 8 právem ražení zlaté medaile s korunou,

064 Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma) Hi

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E
(bratr P, J. Neškadiy, faráře ve Výprachtielch)

doporučuje P. T. veoledůstojn. duchovenstvo
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všec: kostelních paramentů, ji

praporů a Lovo'ého nnňělní. |
Cenniky, vzorky i roucha hotová ua ukázka již

se na požádání franko zašlou.

měněndupa

TOTOTTTDTCCTZOTAC MOTOTTZUT K

NÁBYTEK



Číslo4. | P PE akezkeh |

Politická práce
(14) „Národní Listy“ měly u nás celou

řadu let privilej na veřejné mfnění; ov stálo
v nich, nestálo v písmě a naopak. V době
puaktac a mladočeského vítězství dostoapily
ovšem svého vrcbolo, ale pak počala hvězda
jejich blednouti. I ony zakacily na sobě, co je
to lidský nevděk, pobněvavše si dva činitele,
jimž tak nápadně sloužily, jimž však z důvod
ných příčinnadále sloužiti nemohly. Vyslova
jice vůči požadavkůmstavu učitelského velmi
opatrně obavy,jež byly ostatně v Čechách ve
řejným afačním, kam totiž se zemským hospo
dářetvím.apějeme, rozlily si ocet s učitelstvem;
přesvědčivše se pak, jakého rázu je vlaste
neotví českých protestantů, že jim totiž až na
řídké výminky mažů, od pastorského klari
kalismu nezávislých, v první řadě běží o víra
a pak kdo ví kdy teprv o českou vlast a za
křiknuvše, jak se patřilo a slušelo, pastory,
zaměstnané ve hnutí „pryč od Říma“, naposled
pak u příležitosti slavnosti Husovy, staly ee
takřka přesnoc římskými klecikály, na nichž
nenechali bývalí klienti zdravé nitě.

To obé nebylo by nic zlého a N. L. ce
musilo by to tak tuze mrzeti, že přestaly býti
orgánem včitelstva a, protestantů, kdyby si své
staré chyby ještě dnes oemusily vyčítati, pře

svědčivše se, že lidská příroň je jako polnítráva a že se nadržování jednotlivým stavům
nevyplácí, jakož i že český národ, ve většině
katolický, je těžko obraceti na nějakou ná
rodní víra, naopak že vážný český list, jenž
chce býti k tomu všemu orgánem strany ve
doncí, nesmí urážeti city 90, katolíků. K tomu
posnání N. L. došly a smožno, že by se i na

ravily, kdyby — mohly; takto však je těžko
iberální vlajka pojednou strhnouti a proto

masí ní točiti dle větra, pilně proklepávati
kožich protestantům, realistům u radikálům,
při tom však současně, aby cepřišly v poda
zření zrady na liberalismu, nezapomínati na
klerikály a konservativce a to i tenkrát, když
české poselstvo ve Vídni aznává za vhod
nější, vcházeti v styk a živly konservativními
všech národů.

Dvě věci si Však ze všech svých politic
kých proměn zachovaly — zůslaly si věrny
svým frázím a jejich: „lide Český“, „hněv čes

kého lidu smete“ atd.posud paradají na předním místě, i kdyš „české zemanstvo“ a „český
učitel“ odtud zmizeli; dále pak, že nesnesou
kritiky dnes, jako v době slávy, zvláště pak
takové,jakou je vyčastovalhr. Sternberk.Třeba
této kandidatoře nepřály, něco mohly si vůči
tomuto muži a pokrckářům zachovati —spra
vedlnost. Ze své dlouholeté žarnalistické zku
Šenosti mohly vycítiti, že tam, kde ku konci
mluví dva i tři řečníci najednou, byl asi prů
běh zcela jiný, než jak jej vylíčil pokrokářský
dopisovatel jejich mluvě o útěku a p. Přivšem,
co 0 nich řekl Sternberk, je on jim a českému
národu méně nebezpečným, než čeští pokrokáři,
kteří jsou politickou stranou, kdežto on stojí
v řadé samostatných agrárníků sám jediný.

Že by brožury p. hraběte byly slátaninou
bez ladu a skladu, to českémo čtenářstvu N. L.
nenamlaví, neboť doby, kdy vše bylo pravda,
co stálo v N. L, patří již minulosti. P. hrabě
vyslovil o N. L. pravda a tím spáchal hřích,
který se v marianské ulici neodpouští ani za
života, ani po smrti.

[ nám zdá se osobní nelibost k některým
členům vysoké vídeňské společnosti vystupo
vati do popředí v zmíněných tiskopisech, ale
to spisovateli rádi odpouštíme, protože tako
vých kavalírů našlo by se iv jiných národech
více, kdyby se nebáli a aměli to tak podati
jako hrabě V. Sternberg. My Češi nejvíce
cítímo tíhu toho byrokratického centraliema,
pro jehož vysoké zástapce vynašel p. hrábě
názov „kamarilly“, i my bojujeme padesát let
proti ní a to skoro bez výsledku, ježto je ona
tím zvířetem v báji, jemaž, oťal-li rytíř hlavu,
narůstá ihned jiná. V tomto boji musí nám
býti vítaným každý a je-li to kavalír, jehož

si ve Vídni více všimoou, protože na toho
druhu lidi nejsou zvyklí, nemůže nám to roz
hodně škoditi. Tak důrazně nepověděl to o nás
posud nikdo, co měl na erdci a p. brabě ukázal,
Že pravdu nejen zná, ale že se ji nebojí vy
sloviti. Naříkáme oa svou šlechtu, vyčítáme
jí, že mlčí, kdy by nejúčinněji mohla ve věci
národa hlas svůj na váhu položiti, stěžujeme
si, že nehraje první úloha v uárodě, jaho
šlechta polská neb uherská, že se lidu a jeho

korporacím vyhýbá a j. v. a když člen oprav
dovské české šlechty do schůze lidu přijde a
promloví, nemáme tolik slušnosti, abychom jej
vyslechli a nelíbí-li 8e nám řeč jeho, slušně

jenž jednostranně zbarvený referát o schůzi
otiskoje a nenachází slova odsouzení pro ty,
kdo slibují parlamentární jednání, jsou však
první, kdo jednání to pokřikováním, chlapeckým
vyčítáním imminulých věcí, do nichž nikoma
ničehonení, bai zjevnou nepravdou porošovati
dovolí u i sami porušují.

Nemáme pražádné příčiny lámati kopí pro
hr. Steraberga, jenž dle svých brožur nepatří
do našeho tábora, ale to nám nestačí, abychom
8e uaů vrhali, jako pokrokáři; ovšemnezpražil
planý radikalismus v našem národě nikdo tak,
Jako on. —Na zmíněné schůzi v „Cbicaga“ před
stavil se kandidát všech uprázdněných rnandátů
v Čechách, z té příčiny za nedlouho jubilovaný
pokrokář Hajn, pro něhož byl, je a bude každý,
kdo z jakékoli příčiny bojuje proti katolické
církvi, ať je to protestant nebo pokrokář,
sociální demokrat nebo dachař, nebo konečně
učitel a proti němuž vždy a všade stál utav
selský, jenž Hajnovu figarku nemohl uikdy
dobřesloačiti s poslaneckým mandátem. Bade-li
zvolen br. Sternberg, nevíme; že by to mohl
však býti v okrese výhradně rolnickém a tak
pokročilém, jakým je volební okres hradecký,
Hajo, o tom více než pochybujeme. O tom
rozhodnou voliči, kteří mají ostatně ještě dra
hého kandidáta. Že by si chtěl hr. Steraberg
mandátem pomoci, je směšné; diet uepotřebuje
a stane li se jako poslanec při docela jiném
systému v Rakoasku ministrem, budiž mu to
přáno; na škoda českého národa to nebude.
Ukáže-li se jiným jako poslanec, než jakým se
jevil jako poslanectví kandidát, inůže býti ke
uložení mandáta vyzván, což platí stejnou měrou
o něm, o Hajnovi a o každém jiném. Takovými
demokraty my Češi již jsme; na šlechtu hu
bujeme, že nic nedělá a hlásí-li se k národní

ráci, podezříváme ji, že si chce pomoci.oilátoat|

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 21. ledna.

(České literární „ — K mošnému veřejnému
vystoupení Drosdově v MladéBoleslavě. — Politické
harakiri věhlasu pana dra Antonína Hajna, chefa
a ředitele paběrků © bývalého| pokrokářství

v Čechách.) <

Kdo ae po pětadvacet let pohybuje v li
terárních a žurnalistických poměrech českých
a kdo je stále pilně sledaje, když nemá nervy
jako drátěné provazy, dostává z toho závrat,
srovná-li českou literární a žarnalistickou „vý“
robu“ r. 1880s českou literární a žurnalistickou
výrobou dnů dnešních, kdy tato zabíhá do ne
popíratelné byperprodukce. Celé náklady knih
a celé spousty novin nenacházejí v poslední
době kupců. Že tvrdíme skatečnon pravdu, to
každý vidí, neboť knihy již za rok po svém
vyjití nabízeny jsou za poloviční výši dříve
určené jejich ceny a konečně putují sa babku
do skladů antikvařů, kteří konečně již ani o
podobné obchody nestojí. Většina pak novin
těžce zápasí o svon existenci nejrůznějším způ
sobem a zejména po českém veokově není
žarnalisty, který by měl ve své příruční bibli
otece také několik spořitelních knížek, zně
jicích na samy, jež by mu pokojné stáří za

bezpečovaly jako žurnalismem vydělaná od
měna za jeho plahočivé a vysilojící novinářské
přičinění. Na českou knihu a na české noviny
není dnes takové poptávky, která by vyčer
pávala nabídka a výrobu.

Ale přes to nabídky a výroby té
stále přibývá,tak že literatara jesto nássnad
nejhorlivěji pěstovaným odvětvím obchodním
a stala se počeských zemích průmyslem. Při
tom jest velicezajímavým zjevem, že ten papír,
na němě český národ nejrozmanitějšímn způ
sobem udatně a nadšeně bojuje a tiskařskou
čerň prolévá za svá práva, dodáván jest těmto
bojovolkům, když uedíme všeobecně, tedy mů
žeme říci, že alespoň volkým dílem z tábora
ponejvíce našich více méně velkých nepřátel.

V ohledu tom, abychom uměli také spo
třebě papíru odpovídající počet českých vlaste=
neckých papíren, zůstáváme dodnes pozadu,
tak že lze skoro říci, že z prosaické stránky
našich žoraalistických a literárních snah do
stává se také velice slušné pomazávky našim
odpůrcům. Tím ovšem není řečeno, že máme
noviny a literatura přestati vyráběti proto,
aby se této pomazánky našim odpůrcům ne
mohlo dostávati. Stálo by však za uváženou,
proč se nemůže, vlastně netmoblo uěkolik
českých křesťanských papíren v našich zemích
udržeti. Faktom to másvé vážné důvody, je
jichž podklad jest nepochybně dlůžděn dvacíti
korunami — —

V Praze v posledních letech etublovalo
se několik nakladatelství, jejichž rozvoj vzbu
zuje skutečný obdiv. Česká kniha v posledních
dvacíti letech postoupila ze svého skromnič
kébo vzhledu k nejnádhernější úpravé a pro
dává se v Praze namnoze v závodech nejele
gantněji zařízených, tak že za sto Jet ačiněn
byl v Praze v ohledu českého knihkupčení
obrovský, netušený pokrok, srovnáme li popis
idylické Krameriovy „české expedice“ se dneš“
oími blučnými výpravnami a nádbernými krámy
celého tuctu českých nakladatelství a redakcí.

Knižní a novinářský roční finanční obrat
jde u nás za ayaější doby do vysokých mili
onů, jejich výše, v číslici uvedena, zajisté že
by všeobecně překvapovala. Přehlížíme-li zdejší
denní listy v jejich insertní agendě,shledáváme,
že nabídka a oznamování výroby knih převy
Šuje nabídka a oznamování výroby všech 0
statních odvětví českého průmyslu, jímž se
svou měrou literatara u nás namnoze stala.

A vedle obchodu 8 knihami, jejichž vý
roba žene se do závratné výše, začíná se hlá
siti o svůj podíl nabídka velice slušných ori
ginálních obrazů a soch. Za přítomné doby
pilně, úspěšně a Šťastně pracuje celá řada
českých mistrů malířů a sochsřů, jejichž práce
pro svou skatečnou cenu zasluhají všeobecné
pozornosti. Proto stává se modou, že začíná
náležeti k dobrému tonu, aby v každé domá
cnosti viselo na stěnách několik originálů
maleb českých mistrů, což slaší schvalovati
proto, poněvadž touto cestou bude vymýtěn a
nás zabnízděný zlozvyk, který naplňoval české
příbytky v každém ohledu bezcennými tištěnými
obrazovými nesmysly, jimiž zahraniční upeku
lace země naše zaplavovala a zaplavuje a mi
liony peněz za ten brak z naší společnosti ssála.

První přítrž tomu hleděla ačiniti „Umě
lecká Beseda“, která umělecký smysl českého
lidu pro dobré a krásné obrazy začala před
30 lety pěstovati vydáváním zdařilých repro
dakcí děl obzvláště vynikajících českých mistrů,
čímž šťastně docílila svého úmysla. Záplavě
cizích masanin učiněna tím skatečně částečně
přítrž a smysl české veřejnosti obrácen a vy
chován byl k pozornosti k domácím dílům,

po jejichž originálech každý dle náplně svéapsy -začíná toužiti.
Po knize se však dnes a nás tak dychtivě

netouží. Zejmena v mladších vrstvách naší in
teligence nejeví se v obledu tom žádná valná
koupěchtivost a to asi z té příčiny, že každý
hledí sí pro svou domácí potřebu uapsati a
vydati knih dostatek sám anebo spokojuje se
domojším, že by to dovedl a proto cisích



isůnekopuje.Toovšemže zase brzypřejde
ták rychlá jsko rychle stalo se.to zvykem.

Avšak vytkpouti dlušno, še přes všechen
pokrok v literatuře, jenž se dnes u nás jeví,
předce jenom panuje možnost, že 6e u nás vy
dávají pořád nové a nové knihy, jež jsou směš
ným obsahovým přežitkem, který působí ko

micky. A tato Depřípusknosézasluhovala usvou vlastní příslušnou zvláštní kapitolu další..
-„ 6.

Máme za vhodné připraviti své čtenářstvo
na stávající možnost, aby nebylo jejím usku
tečněním překvapeno. Jedná 6e totiš o ne
šťastného kněze Drozda, který již půldrahého
roku stojí na nejpalčivějším výsluní všeobecné
smutné, veřejné pozornosti a stín jeho osoby
těžce padá na tisíce nevinných. Nešťastný kněz
Drozd stal se hrdinou naší doby. Když se za
ním nedávno těžká, železná vrata pankrácké
trestnice zavřela, některé listy psaly, žeto byl
snad předposlední výstup posledního jednání
dramatu jeho života. Avšak jak se ze spolehli
vého pramene dovídáme, má prý nešťastný ten
kněz podviknouti v měsíci února cestu do
Mladé Boleslavi, k čemuž asi dojde.

Poněvadž pochopitelně způsobí opětné
objevení se jeho ve veřejném životě neobyčejný
rozruch v naší veřejnosti, jehož ostré a břitké
hroty budou dle stávajících zkušeností uamí
řeny opětně proti všema katolickému ducho
venstvu a proti všem katolickým institucím,
máme za potřebné předem o možnosti toho
své čtenářstvo zpraviti.

Nešťastný kněz Drozd bude totiž v února
nepochybně volán za svědka do Mladé Bole
slavi ku krajskému a porotnímo soudu. Jedná
se totiž o následovní věc. Známý boleslavský
továrník mýdla a svíček p. František Sezem
ský vešel v jisté obchodní poměry se „Živno
stenskou bankou“ v Praze a potom vydal r.

o otevřený list české veřejnostipod titalemN„Zivnostenskábanka, její činnost a český prů
mysl.“ Tato ve Mladé Boleslavi tištěná puobli
kacebyla na žádostintresentůzabavenaa její
spisovatel p. František Sezemský jest někte
rými dotčenými v ní osobami nebo jejich pří
buznými stibán a budese mu proto v února
před mladoboleslavakvu porotou zódpovídati.
A tu se dovídáme, že jako jeden svědek v zá
lešitosti této veden bude bývalý člen řiditel
stva „Živnostenské Banky“ nešťastný kněz
Drozd, který bade asi za tou příčinou dopra
ven k líčení do Mladé Boleslavi.

Proto, aby to nikoho nepřekvapilo, pak-li
k tomu skotečně dojde a aby zejmena katoli
oké krahy byly připraveny na nové projevy
zvláštní pozornosti, jíž se na jejich účet ve
řejné vystupování Drozdovo v naší veřejnosti
těší, zaznamenáváme to' předem bez každé
další pozuámky. Záležitost, o níž se bude před
boleslavskou porotou jednati, jest naprosto bez

anna osti náboženské, což předem sluší vynouti.
* *

+

Politická nesnášelivost a nezpůsobilost

ze prám rozvlněných volebních poměrů naKrálovéhradecku známého kandidáta poslane
otví do říšské rady redaktora „Samostatnosti“,
pana dra. Antonína Hujoa jest právě veškerým

FEUILLETON.
Ze studentského plesu.

Píše J. S—a. eI
Už se dobrávala »coda«; basista smýkal po

strunách při každém taktu nejméně třikrát, trombon
praskal v divokých kodencích; křídlovka povyko
vala fortissimo; muzikant se na ni při své námaze
šklebi), jako by jedl kyselé jablko. Najednou všecky
divé tóny se glily ve dva úsečné akkordy, zavzněl
ještě jeden akkord dlouze — a bylo po tanečku,
Studenti si utírali bílými šátky Čela, slečinky tře
potaly vějíři; ale již se ozval potlesk, tleskání
mladých dlaní mohutnělo a na pokyn kapelníkův
znovu rozvířen vzduch zvuky valčíku. Na třetí
tleskání neodpověděli budebníci už ani písknutím,
musili obsloužiti taky sebe; dva plechové dvou
litry kolovaly hezkou chvíli, aby hrdla dloubým
foukáním vyprablá nabyla normalní a po případě
i nadnormální vlhkosti,

Za cbvilku sebrána polka; teď Frantíkovy
obtěžkané šosy dováděly ještě víc k veliké zábavě
několika velice pozorných gardedam; pořád jim
hlavou vrtalo, co to ten student v šosech má.

Za obecnéhotanečního reje seděl v koutku
sálu Toník Hůlek nehybně, ve filosofickém zadu
mání. Ani mu nenapadlo hledati radost v tanečku;
ani se tomu nikdy neučil, jen na vytrvalé nutkání
spolužáků dostavil se do stánku Terpsichory, Pan
professor Křivánek přistoupil k chladnému mudrci,
pobízel ho, aby se taky trochu roztočil. «To já
budu, Vašnosti, tancovat, až budou hrát šotyš
nebo čardáš. Bavím se víc díváním.« A filosofoval
dále v taji duše své; Co ti hoši na tom tanci
mají? Tanec je tu záminkou pro randíčka s hez

tak zvaným pokrokovým taktem Přímodroens

a oopování- „o m„„„V.ráti, jiš:aj z volebního bojiště, kde ho:

rotikandidát pad hrabě Sternberk slavněBoosí, do Prahy přivezl, proslovilp. dr. Bajo
zde v Praze onebdy v jakémsi shromáždění
slavnostní řeč, jejíž obsah zcela právem zej
mena tak zvaný pokrokový tisk, najmě „Čas“
a „Právo lidu“ nejrozhodnějším a velice věc
ným způsobem odsuzují, tak že se p. dr. Hejn
ako žornaliste a politik stal v Praze pře
itkem. —

Nechceme se o páně Hajnově siláckém
výkonu, jejž -v Praze v pomatené deklamaci
vykonal, pouštěti do kritiky. Silorád Patrčka

podivnějších nesmyslů ve své „Mícbanici“ do- ,romady nesehnal. Proč pak také bychom0.

jm plácání psali, neboť bychom mosilí ledaen opakovati vytištěný již pardus, ale upo
zorňujeme veškeré pokrokové šivly ve východ
ních Čechách na věcnéa výborná články „Času“
a „Práva lidu“, jež tyto listy působení a po
litice p. dra Hajna věnují. Co- jednání pána
toho vyčítají, přes to, še 8 nimi ve mnohém
Jindy nesouhlasíme, musíme potvrditi jako
oprávněnost. Něco takového se v našem ve
řejném životě ještě nevyskytlo, aby se chef
pokrokové prý politické strany a kandidát po
slaneckého mandátu sám zoátečnickou slavnost
ní řečí tak slavnostně odpravil.

Všichni stoupenci pokrokových směrů,
kteří se nedávno proti pražským výstřelkům
tohoto smýšlení opřeli, měli úplaou pravda
a jest-li dnes za pana dra. Hajna bude někdo
z nich z milosrdenství a staré známosti lámati
při volebních agitacích kopí, pak slaší rach
jejich pokládati nikoliv za politiku, ale nutno
o označiti jako ze 'eoustrasti poskytovanou

almožna — —
Čekali jsme mnoho platného od toho hnutí,

ješ před jedenácti lety pod pokrokovou firmou
u nás vystoupilo. Donfali jeue, že se hnutí to
svým časem vykvasí a usadí v dobré, zdravé
víno, ale ono zatím zkysalo v politické patoky.
Šikovní, věení, obětaví a skutečně pokrokoví
lidé jsou již dávno v jiných šicích nebo na
cestě do nich a zbytky starého pokrokářského
renomé byly právě v Praze p. drem. Hajaem
vlastnoračně všeho úvěru zbaveny, tak žegran

diosní odmítnutí ně Hajnovy poslaneckékandidatory na Královéhradecku bude umí
ráčkem bývalé pokrokářské politické slávy.

" Bodří stoupenci etrany té, až trochou ži
votních zkušeností projdvu, budou vždycky
v pozdějších letech bolestně vspomínati, jak
se dali v mladosti své vésti nikoli do boje za
práva a pokrok národa, ale za — nos a budou
želeti, proč nejkrásnější leta svého života uži
tečněji neproidealisovali, než-li jak učinili,
když se bláhově domnívali, že pan dr. Hajn
bude jako politik na národa roli dědičné na
místě poctivých bramborů vyorávati — po
meranče. Pánové ti budou litovati, že se kdy
dali zapřáhati jako tento před jeho politické
hračky. :

Ubrana.
(2) Příznívec dobré věel. NašePoliti

cké družstvo tiskové za desítiletého svého trvání
-===

kými, nastrojenými dívkami. Kdyby se tible mladí
blázní podívali Jíp na maminky těch holek, s nimiž
tenčí, možná, že by trochu zmoudřeli. Každá ta
bolka bude jednou vyhlížet jako její maminka
Bordedáma zde přítomná; a byly ty staré paničky
jednou zrovna tak hezké, jako jsou nyní jejich
dcerušky. — Právě kolem tilosofa se šustla na
strojená Fanda Roubilová, kterou jsho kamarádi
v přestávkách obskakovali, jako by to byla Venuše.
— Hm — rozumoval stoický filosof; tohle je
nejlepší exemplař pro poučenou. Holčička jako růže;
má jen na tváři maličkou bradavku ; nosíček hraje
trochu abnormálně do růžova. Až bude starší,
vzrostou tvto chybičky « důkladné chyby. Na
konec se jí polije nosík tmavým karmlnem a z bra
davky se stane veliká, černá bradavice — zrovna
jsk tomu je nyní u maminky, která na protějším
sedadle nad triumtem dcerušky v ducbu jásá; ta
jistě taky neměla hneď nos tak brunátný a bra
davici tak velikou, — Im, kdyby si dal dlaně na
uši, aby neslyšel mámivou hudbu, připadalo by

Sál již bvl naplnén tak, že by noví návštěvníci
mnoho pohodlí neužili, Mládencům se jazyky roz
vazovaly víc a více; krásotinky se odvděčovaly
výmluvným galánům trochu prosaickým: +»Ale
jděte — to je — vida — tak se podívejme.« Taky
se z méně vzdělaných rtíků ozývalo sdílné:
»Stafraporte — ale, ale — na mou duši.«

Toník, k jehož sluchu tyto kusé interjekce
doléhaly, byl jen utvrzován ve své aristokratické
filosofii. Takovým husičkám by se měl klanět on,
jehož duše jest napojena poetickými bexametry
Ovida a Homéra ! Taková holka nedovede o ničem
ideálním, vyšším ani písknout a učený student se
jí má klanět jen pro tu tvářičkul A tak Toník

vážně. jako senátor seděl, mlčel — a filosofemsůstal,

na sociklní brásdě

katolického Bivota v Čechách,-Spolkový dóm,tieKárna, týdennik, spousty brožur, 3 ojesdý,
2 socjalůí kursy, nosčetný počet:přednášsk.a
sohůsí na venkově'v krátkém desítiletí zasloušší“*
zajisté uznání. Toruto dojmu nemohi 6e ubřá- *
niti ani jakýci p. Albigenský v „Bílém pra
poru“ a věnoje družstva vzácnou pozornost,':
uštědřiv mu jskož i „Obnově“-několik kriti
ckých rad a pokynů.Dobrá rada nad zlatoa 
proto jistě družstvo zpeněží tentů dar něšůí
mého příznivce na Úmor svých dlubů, neboť:
při svých ideálních snahách často- družstvo

.přehlíželo hmotný základ, donfajíc, že'se vědy
naleznou členové, kteří uznají, že ku každé
politice jako k válce je potřebí také peněs.
Podporu tuto dražstvu poskytt „Bílý prapor“
i v předcházejícím čísle, kdezlobným tone
méntoruje papežskou stolici, že poskytla sna
hám družstva vzácný dar udělením indultu,
jakémuž se těší i korutanský spolek sv. Bo
nifacia. Pan Albigenský přísnává Be ku „ka
tolické moderně“, jejíž vzrůstající prý řady ze
všech vrstev duchovenských si pochvaluje.
My ovšem v modernistech rázu Albigenského
mnohozisku pro katoliíckoa myšlénka
nevidíme. To přece není žádnou no
vinkou a jistě ne katolickou apecialitou,.
když nějský buď spravedlivě úřademcirkevním
napomenatý aneb vyznamenáním opomenutý 
klerikální nespokojenec ulevuje 6i ve své zlobé
babskými klevetami za keřem redakčního ta
jemství. Záslahy a práce skutečně intelligent
ních katolických modernistů, pokuď jsou tulo
ženy v zajímavých a instraktivních článoich,'
si ovšem vážíme,ale bývalé rozvojistické ná,
falešných milovníků o poblavních útrapách a
nynější klepařské calapatiny nerudnýeh jízlivců
nemůžeme leč s opovržením odmítati. Osobní 
sprosté narážky jsou malou chloubou přísluš
níka stavu, který má býti solí pomlouvačného
světa. Mezi bývalými frivolníkya nynějšími
klepaři není jiného rozdílu leč toho, že nynější 
„modernisté“ horlivě se ujímají dražstvů
„Vlasti“, kdežto staří rozvojisté přímo nárů-:
živě je nenáviděli, Co asi spůsobilo tento obřšt
v lásce, nelze nám dosud spolehlivě konsteto-":
vati. Tušíme však, že duchaplný pat Albigen
ský je asi pomocníkem u jistého staršího chefa,
jenž dává přednost soukromým dopisům aneb
anonymním novinářským útokům před otevře
ným možným vystoupením ve valné hromadě:
Politického družstva. Nevíme, co tomuto aoo
nymnímu vystoupení p. Albigenského říká
tvůrce modernistického programu' pan Jan
Oliva,ale velikou radost z této úchylky od
programu míti zajisté aš nebude. Přáli:
bychom si v zájmu svorné práce, aby páni
bratří nechai střílení do vlastních řad z bez
pečného úkrytu novinářských pseudonymů a
přihlásili se raději ku positivní práci. Ode
hnati dobrého spolupracovníka nějským nemo
toroým projevem lze mnohem snáze nežli jeho:
spolupůsobení dostutečně nahraditi. Tolik o
ceně pana Albigenského.

Ze spodních stek. Není to nijak věcí
příjemnou, odkrývati spodní, páchncucí babne.
Ale otravoje-li se jím čistý vzdach soustavně,
nutno přece jen na kalné bláto upozorniti a
hromady otravného ramotu odstraniti. Židov=l

Vzduch v přeplnené místnosti boustl, dout=
níkový dým obestřel pestrobarevný lesk dekorace
i toalet barvou na polo secesní. Horko stoupaloz
otevřel-li někdo dvéře sálu, vehnal se do vnitř
mrazivý vzduch z chodby, srážel u prahu nevidi
telné páry vo velice viditelnotř hustou mlbu ;“
v těch bílých oblacích častozmizela j stará Kad+
lice i s koblihami jako noční duch. Zkusila
chudinka od nezbedné mládeže dosti úšt pků.
Jeden student šeptal před jejím krámkem druhovi
do ucha: »Vidiš, tyhle koblihy jí zbyly ješté od
sokolského balu; co teď nekoupíme, přesmaží to
na hasičský ples a zbytek nejtvrdších snědí za tři
dni ševci.«

Frantík si dosud nekoupil ani skleničku piva,
Aby však přece v jeho zábavě nastala variace,
zaběhl si na galerii; chtěl vidět plesový ruch
s ptačí perspektivy. Nahoře bylo veliké vedro;
někteří hudebníci seděli jen ve vestách. Student
přišel hudebníkům vhod, »To je horko, to je horko
a jak při tom schne v krkul« poznamenával vstříc
příchozímu u dveří stojící basista s patrnou tea
dencí. Všsk již také starý kapelník blýskl okem
po opentleném studentovi a vyhrkl bez rukaviček:
»Toble takhle nic není pane vejbor; my tu skou
šíme hůř než o žních napoli. Je tu k upečení, i
ty svíčky nám borkem měknou, že je sotva mů
žeme postavit. To se musí neimlň čtvrtně přidat,
aby to hudebníci tady vydrželi při tolika troubení,
— To takble nejde, jen pořádchtít opakovat a
ničím ne budebníkové nepamatovat l« A za dalšího
fečnického výkonu ovinul na důkez tobo sahar
ského horka lojorou svíčku kolem prstu.

Tanle interpellace stála v skutkuze vážnou
úvabu; budebník má taky svá práva, — Frantik
ochotně žádost kapelníkovu podal ústně vyšší
instanci; a když po kladném vyřízenívznesl hlavu
ze sálu smérem ku galerii a viděl spokojený úsměv

"



Akýtisk ss potapakatolíkůpřináší-ležsalží,
x u násPrávo dn s Časemnejlépev tomto:
Bměru židům slouží, to uzná každý nestranný
člověk, přečte-li jen několik čísel těchto rabín
ských listů. — Obnova v čísle 52 m. r. refe
rovala o Iškovi doslovně:
řiká jest zájem rro obchodníky s „přesvědče

.ním, ale již nyní poznal, že jalové frázeplatí
+ Americe míň než vČechách.V Chicaga, kde:
„mluvil před sektou novakřtěnců čéských, byl
tělesně ztýrán; v. St. Luisu vypovězen nejdřív

-se Blovanské Besedy. pak i z města. A tak
jiš-i v té Americe dobrál“ Na to Čas 31.pro
since otiskl tuto ironickou lež: „Obnova si
Iřesťansky libuje nad nehodou bývalého faráře
starokatolického dra Išky, jenž měl být (sic)
v Chicaga za svou řeč českými novokřtěnci

sejrén. Nevíme, ale že by baptisté v Americebili náboženského protivníka, nejde nám na
mysl. Možná(I), že Obnovachtěla jednou r.nou
sabit dvě mouchy.“ — Teď nechť laskavé čte
nářstvo samo posoudí, zda z prostého našeho
referování vysvítá, sda jeme si „křesťansky
libovuli“ nad nekřesťanským odporem novo
křtěnců anebo zda jsme chtěli nespravedlivě
tapiti novokřtěnce. Uvedli jeme zde z našeho
prosincového referátu echválně slova, která
předcházejí události Chicagskéi která následají,

o byla zřejma souvislost. Úkolem našehosdělení pouze bylo dokázati, že chameleonství
Jškovo Amerika důkladně prohlédla. To uzoati
musí i každý slušný žid; jen sluha židovských
fanatiků chce zmermomocí v našem reforátě
viděti něco jiného. Jak se takovému jednání
říká? Jak?

Ale když již Čas pokrytecky se tváří, če
jeho mravní zásady jsou lepší než u nás, něco
doložíme. 16. ledna přinesl zprávu, že se bude

ti arcibiskopo dru Kohnovi v Olomouci
ti drama Otty Fischera (není to žid? pozo.

Obn.) v němž se líčí rozpory věřících s Koh
nem. A dokládá: „Při představení čekají se
demonstrace proti Kohnovi.“ Mhm ! Ale konečně
ani tento chytlavý dodatek nechceme bued

poražotn za zřetelný pokyn k randálům, nateré židé kolem Časn seskupení rozhodně
v hlonbi čjeté duše své dychtivě čekají. —
A měli bychom — jak patroo — k takovéma
obvinění větší právo,než jaké měl Čas £ obvi
nění našemu. Ale napadá nám zřetelnější doklad
k „evangelické“ humanitě Času. Když „Nár.
listy“ nekřesťansky proti realistům chtěly roz
dmychati „bouřlivé projevy“ ulice, Čas je za
to tepal. Ale když po odsouzení Drozdově ti
lidé, kteří v ožně uic ueztratili, tropili
houfně randály proti okradeným pražským
„klerikálňm“, tu se rychle humanní sastá
val „svobodvých projevů“ lidu. Souhlasil s nez
měroým Štváním Práva lidu a zdvořile se
omlouval, že jen nedostatek místa u něho za
vioil, že zůstal trochu za Právem lidu pozadu.
To už bylo ovangolicky křesťanské, že?

9. ledna sdělil „nežidovaký“ Čas, že „pražští
blapáčkové“ chtějí jmění papežovo o nějakon
tisícovka rozmnožit, jako byPiu. X. nestačilo
„devět milionů, které byly vybťárány za
knihovnou Lva XIII“ Tohle napeal „poctivý“
Óas tehdy, když se jiš obecně vědělo, že ony
vyšťárané miliony jsou smyšlenkou prolhaného
židovského tisku. Ostatně již první lživé, ten

na tváři umělecké družiny, povzdychl si v nitru:
vÁ mně samému se nikdo ani o čtvrtlitr zadarmo
nepostarále

Vzduch již pozbýval pružnosti, přenášel
s galerie tóny jaksi mdle, přitlumeně, Některá
tanečnice měle na étherické jupce v zadu stopu
ruky tanečníkovy, jiná dokonce dvě, Vadla krása
plesových úborů. Elegance v řeči a v pohybech
ustupovala sousedskému, někde i brubšímu chování.
Někteří tanečníci již stáhli rukavičky, —=S galerie
zabouřil rychlý kvapík. Frantík přiskočil k Mařce
Pánkovic a již měřil sál důkladnými skoky. Šosy
mu lítaly zrovna jako divé, div se neutrbly. —
Najednou sám poznal, že má levý šos jaksi lehčí.
Vlak už se také na jednom místě sálu seskupilo
několik lidí, kteří na cosi na podlaze se smíchem
úkazovali. Ležel tam ubobý salám dvěma podpatky
nadobro rozmačknutý. Štěstí, že to hned pikolo
odnesl; a ještě vetší štěstí, še salám vylíti z ka
bátu za takých příznivých okolností, tsk tajně, že
ani ony pozorné gardedámy ničeho nezpozorovaly,
A to byla první Frantikova citelná nehoda. Šesták
není pro studenta maličkost; ještě že se aspoň
nepřidalo k této materielní nehodě také neštěstí
morální. Kdyby takhle spoctivý nálezce< ztrace
né večeře věděl, na kterou odremsu se má
s nálezem obrátit, vyhnale by ta ostuda Frantíka
2 plesu.

Již tu byle hodina duchů a za krátko ná
sledovala půlnoční přestávka, Muzikanti chudáci
vytehovali z kapes uzlíkys »večeří«;jeden rozbalil
n s tvarohem,drubýchléb se škvarky... A přece
jedli s chutí; jen kdyf nebezpečenství žízné bylo
zažehnáno. Frantík musil chtěj nechtěj dáti staré
Kadlici šesták za koblihu, tak že mu na pivo
abýval jen desetník, (Dokonč.)+08

>

, denční pověsti o těch zastrčených milionech
byly tak nejapně sestaveny, že jim mohly vě
čit pouze listy velice bláhové, zcela neroali
stické. —Ale co čekati od bahnaspodních

stok? -—
Básník uodnářského Israele. J. S.

Machar, jehož protikatolické lži s hitavou dy
chtivostí „evangelické“ časopisy otiskovaly,
kope jako šílený do všeho křesťanského, po
topuje bibli způsobem tak nízkým a nepooti
vým, že i věřící rabín musí sprásknouti race.
V socialistickém měsíčníku „Radé Květy“
sveršoval příběh o proroku Danielovi, který
vysvobodil Sosannu z obžaloby vilných starců
— se stanoviska velice originelního. Prý Su
"anna by byla ráda líčila „tu celou starců ni
čemnost, tu svoji skálopevnou ctnost, tož Da
niel šel s ní až v dům a — smilnil s nísám.“
Tážeme se 1) má-li býti tato sprostota vtipem,
2) kde v té jarmareční veršovačce jest stopa
nějaké poesie a 3) jaký historický doklad „ve
liký básník a mravokárce“ Machar vynalezl
k ospravedlnění své jidášské potapy Božího
proroka. Z úst pražského Pepíka snad nikdy
takové sprostoty nevyšly, jaké ae šklebí na
slušného člověka z „básní“ Macharových.Na
psal na př. též, že jazyk Svatojanský dodává
na Hradčany každý rok „kýs řezník z Malé
Strany,“ napsal rouhavě o Kristu, že sliboval
svým učenníkům v nebi „havunnah a kamna
vytopená.“ Za to Nerona vychválil jako chla
píka neprávem odsuzovaného, fešáka. (Nerona
ke kratostem štvala židovská milostnice Po
paea; proč by tedy toho krvavého fešáka ze
dnářský básník nepochválil?) Tak píše nejvěr.
nější přítel humanitářského Masaryka, „kře
sfanského reformatora.“ Teď také hájí fošáka
Alkibiada, jehož za jeho nevlastenecké kousky
nepochválil ani „nejpokrokovější“ fešácký Řek.
Dobráček Machar by ani vlastně nebyl tako
vým satánkem, kdyby touba po originalitě bo
nesváděla k tomu. Ona musí za každou cena
paát něco originelního, něco, „co to ještě ne
bylo,“ aby se nezdálo, že kráčí „copařskými“
kolejemi, od jiných již vyšlapanými. A po
něvadž na originální poctivé objevy jeho malá
dušička nestačí, pomáhá si k jménu „origi
náloího a pokrokového básníka“ nejapným
falšováním historie a potapnými pošklebky.
Zednářský Israel má i z toho radosst; sluš
nější žid však takové rýmovačky odmítne,
třeba že i zavilí nepřátelé církve z křesťan
skó krve se zrodivší pořádají na oslavu lháře
literární dýchánky. Budiž nám odpuštěno, že
jsme k vůli jasaější charakteristice Macharově
jehoaž příliš„slušná“slovauvedli.—Jdeme
si po tomto prádle umýt ruce.

Naprostonení mošno,aby synové katol.církve
nepřátelsky sechovali ktém, kteřínejsou 8námi
spojenístejnoupáskouvíry; naopakkatolíci mají
toho bedliví býti, Betěm, kdoš naší víry nejsou,
v chudobě, nemocí a v jakémkoliv neštěstí mají
prokasovatiskutkykřesťanskéláskyk blážnímu.

Popel Pius IX.

-© Politický přehled,
Ubohý lid český, lonským krupobitím ože

bračený, pořád ještě doufal v pomoc vládní. V té
blahé naději zasláno ministerskému předsedovi
dr. Kdrbrovi 19 prosebných telegramů podepsa
ných agrárnickými poslanci čes. a zástupci scbůzí
rolnických, v nichžto nouzí stižený a na schů
zích shromážděný lid žádá za zvýšení státní pod
pory na úlevu nouze a za brzké svolání zem
ského sněmu. Ale vládou ta bída nehnuls. Odpo
věděno jim pouze, že čím rychleji státní rozpočet
na rok 1904 bude vyřízen, tím snáze že vláda při
kročí k dalšímu zmírnění nouze; rovněž že
ochotna jest ihned svolati sněm království čes.,
bude-li jí podána záruka, že je ku práci schopný.
Nad touto odpovědívládní ozývá se jásot německý,
zaznívajíivšak takéjvzdechyjubohého lidu čes.Upustit
od obstrukce za nepatrný dárek, když v té době
jiného prostředku v boji za právo národa našeho
nestává, a psk zase bez naděje pustit se v boj, to
už by věru bylo příliš nerozumným činem po
slanců českých. V této bídě bratří největší útěchou
bude svépomoc a pak i chudák hrdě hlavu vztyčí,
a neustane v poctivém boji, až vláda spravedli
vým požadavkům jeho vyhoví.

Smrti posl. Jaroše uprázdněný mandát na
sněm zemský za okresy královédvorský a jaroměř
ský dostal se pondělní volbouna základě programu
strany agrární Janu Kotlantovi, rolníku zHoloblav,
který zvolen 2400 hlasy, kdežto německému kan
didátu Matznerovi dostalo se 1300 hlasů, o 154
méně než při poslední volbě r. 1901.

V Haliči jazyk polský nabyl větších práv.
Státní návladnictva zasílati budou nyní vyhotovení
pro nejvyšší dvůr v jazyku polském, když případ
projednán byl polsky ;dřívečinilo se podání německy.

Dne 19. ledna byly tomu 4 roky, kdy dr.
Kčdrber nastoupil. Za ta léta nevyplnil ani jeden
ze svých úkolů, zbyl mu ku pomoci pouze $ 14

Konečné znám jest reservátní výnos min istra
álky o znalosti plukovní řeči, jímž se ukládá

všem důstojníkům « kadetům ze povinnos, aby
si osvojili dostetečnou znalost řečiplukovní do
tří roků. Důkaz o tom musí býti podán před zku
šební komissí. I u německých pluků musí znári
důstojník jeté jeden jazyk. K tomu účelu budou
zavedeny jazykové kursy u vojska. Neznalost
němčiny nemá býti nadále překážkou, aby se stal
muž jinak způsobilý poddůstojníkem. — V dele
6 -čním výboru rozpočtovém schválen také řádný
rozpočet vojenský. Ministr Pitreich při tom pro
blásil, že bude přísně dbáno, aby se šetřilo ná
rodaího citu a práv národností ve vojsku. Dr.
Kramář si přál, aby na kasárnách v zemích slo
vanských byly také nápisy slovanské, aby úřady
vojenské nedopisovaly si s úřady samosprávnými
pouze německy, by se v kadetkách vyučovalo pří
padně i slovansky atd. Ministr odpověděl, že se
o otázkách těch uvažuje. Tu proti hlasům českým
a jihoslovanským přijata resoluce delegáta Der
schaty, kterou se proti maďarským požadavkům
uznává výhradní právo panovníkovo na vedení,
řízení a vnitřní | organisaci armády, V rozpočt.
výboru jednalo se tét o mimořádném úvěru min.
války, týkajícím se zavedení nových děl.

V uherském sněmu dosud obstrukce maří
jednání o rekrutech.

Ném. vláda navrbla v rozpočtovém výboru říš
ského sněmu, aby na odměňování germanisujících
učitelů a úředníků věnováno půl milionu marek.
Ale návrh ten většinou, totiž zástupci katol, středu
a strany liberální zamítnut, Tak vláda v politice
protipolské poražena.

Spor rusko-japonský velmi zmírněn tím, že
car Mikuláš při novoroční audienci vyznamenal
zvlášť japonského vyslance a vyslovil se s dů
razem pro mír na východě. Přes to nebezpečí
války neminulo. Na obou stranách se zimničně
zbrojí.

Z činnosti katol. spolků.
Z Týniště m. ©. Náš lidovýkřesť.socialní

spoiek konal v neděli dne 3. ledna uwvouřádnou val
nou hromadu za dosti četné účasti členstva s obvyklým
pořadem. Ze zprávy jednatelaké vyjímáme krátce toto:
Spolek v minulém správním roce odebíral Obnovu (5
ex.), Lidové Listy (5 ex), Naše Listy (4 ex.), Časové

vahy (8 exempláře), Českou ženu (5 exemplářů),
Selské Hlasy, Selský list, Čechii, Ladmila (11 ex.).
Schůzí výborových bylo 17. Členských 6; v první,
ve čtvrté a šestó přednášel dp. Jiří Sabola, redaktor
z Hradce Králové a to: „O počátcích protestantismu
vČechách“, „O poměru Čechů s Říma za doby Karla
IV. Otce vlasti“ „V náboženství největší štěstí“; ve
drahé. konané na oslavu 2Sletého pontifikátu sv. Otce
Lva XIII.", dp. K. Dvořák, kaplan místní, „O-životěa
působení Lva XIII ,“ ve třetí vp. Alois Dostál s Nov.

Města n. M. „O avé cestě po Německu“, v páté "|J. Pradič z Nebovid, účastník české pouti t. r. do
Lurd, o téže pouti. Dne 11. října pořádán sa součin

nosti naší jednoty zde památný rajinaký sjezd,k němuš své zástupce z blízka i zdáli vyslaly téměř
všecky východočeské katolické organisace. V kostele
před vlužbami Božími, jimiž sjezd započal, promlavil
vidp. děkan Kaška z Kostelce n. 0. ohesle „Osvětou
k svobodě“, odpoledne pak v sále „Panského domu“
vystřídali ae tito řečníci: p. V. Myslivec „O odboro
vém sdražování“, p. dr. Frant. Reyl „O hospodářské
sitaaci“, sl. Jakubcova „O ženě v křest. soc. organi
saci.“ — Spolek súčastnil se 22 členy slavnostního
nastolení J. B. M. dra. Jos. Doubravy, 4 delegáty
konference KII. voleb. okresu v Ústí n. Orl., 6 dele
gáty konference XI. voleb. okresu v Upici,50 členy
manifestačního výletu v Třebechovicích tamější jed
notou pořádaného a s přednáškou redaktora Myslivce
spojeného a tak snažil ae i pěstovati vzájemnost sji
nými spolky křest. socialními. Zřízen divadelní odbor,
jenž zdařile vystoupil ve 3 divadelních představeních
v „Pasačce z Lurd,“ kterouž opakoval, v „Růžových
poutech“ a o vánocích v „Čarovné noci“, již rovněš
opakoval; týž staral we pří členských schůzích o pří
jemnou ušlechtilou sábava. — Spolek věímaje si vadě
lavací stránky svóhočlenstva, nezapomínal ani stránky
jeho hmotné uděliv ns nemocenských podporách čle
nům 88 koran. Pokladní správa vykazuje hrubý pří
jem 1006 koran 9 b., vydání 877 koran, takže zbývá
na hotovosti 129 K 9 hb.Mimo to má spolek avé je
viště a knihovnu o 50 svazcích. AČ ani spolek náš
nezůstal ušetřen vliva všeobecné stagnace spolkového
katolického života v minulém roce, přece, jak patrno,
mu nepropadl a nepodlehl. Bohu díky! Lepší budouc
nosti Zdař Bůh! — Při volbách zvolen za duchovního
rádce spolkového vdp. Gustav Šourek, farář, a v jeho
zastoupení dp. Karel Dvořák, kaplan, za předsedu p.
Frant. Hlavatý, dílovedoucí. Do výboru zvoleni pp.:
Jos. Tůma, účetní, Fr. Pavlovský, obchodník vínem,
Jan Kozel, košelnh, J. Moravec, obuvník, A. Černý,
krejčí, M. Typit, kovář. Za nábradníky pp.: Fr. Pa
nuš, mistr v továrně a J. Malý, domkař. Za revisory
účtů pp.: Frant. Bartoš, rolník a J. Pecold, obuvník.

Z Poličky. Dne 10. t. m. při slušné návštěvě
přednášel ve zdejším spolku vp. Jiří Sehula z Hradce
Králové, že jen v pravém náboženství možno dopra
covati se pravého štěstí; ukázal tóš na dějinách země
české, že byl náš národ zbošně Bohu sloužící. Ač
přednáška byla obsáhlá, příjsta všecka slova předná
šejícího s pozorností nejvzornější. Obecně ae pronášelo
přání, aby takové zdařilé schůze pořádány byly co

nejčastěji. Bylo pozorovati, še pře pro zocelení zásad katolických jest zde velice kyprá.Doufáme,še se
horlivému přičinění předsedy dp. Kovářejskož i nad
šení horlivé jednoty podaří spolkovou drušinu ještě
značně rozmnožiti a vlašné posfliti. Bůh šehnej dalším
krokům|

Z Kutné Hory. Spolek„Katolické jednota
v. Wojtěcha“ pořádal v neděli dne 17. ledna 1904



řádnou valnou bromadu v místnosti spol. Po sahájení
scbůse nejdříve sděleno, že súčastnil se spolek saetou
pen většinou čl. v 11'/, bod. dopol. mše sv. v kostele
sv. Jana. Následovalo čtení protokolu min. schůse,
coš schváleno, téš správa jednatelská, se které vyjí
máme: početčlenů 73, 1 či. přispívající sa min. rok
(ovšem jenom sa 8 měsíce,totiž od saložení); odbývána
1 val. hromada, dále 5 schůzí výbor., pořádány 3 zá
bavy: Mikulášská a Sylvostrovská. Jednota odebírá 4
časopisy a to: Obnovu, Naše Listy, Lidových Listů
15 exempl. a Meče na 60 exempi. Dále má spolek
melou knihovnu přes 70 knih čítající, kterou získal
darem. Příjem za 3 měs. činí K 28660, vydání K 36-46,
Pak vykonány volby, při nichž až na malé směny
svolen výbor starý. Usneseno pořádati ještě v maso

ustě přednášku jednu, spojenou se zábav. večírkem.
Pro nešťastnou rodina hborníka Vávry na Hor. Březo
vých vybráno 4 K 46 h. V této schůzi přihlásilo se
10 nových členů. K dalšímu počínání Zdař Bůh!

Z Náchoda. Odbočkavšeodborovéhosdružení
křesťanského dělnictva konala v neděli dne 17. ledna

t. r. o 4. bod. odpol. v místnostech spolkových „u
Faltů“ spolkovou schůzi za velmi četného účastenství.
Do echůze zavítsl vp. Jiří Sabula « Hradce Králové
a promluvil zde o zlaté době zomě české za Karla
IV. Dokázav, že čeští katolíci mají slavnou minulost,
dodával, že se nemusíme utyděti za jméno katolíků;
právě pod žezlem nejzbotnějšího katolíka těšily se
Čechy u okolních národů slávě největší. Jame vp.
fečníku vděčni za jeho poutavou přednáška; šel jeden
hlas, abychom se častěji acházeli, a aby řečník ča
stěji k nám zavítal, což slíbeno, Protoš se těšíme na
další přednášku. Zdař Bůh!

Z Čermilova. (Přednáška). V neděli dne
17. ledna odpoledne pokračoval ve svém sociálním
kursu — jak cy.'us ten právem sluší nazvati —
v Jednotě naší dp. Frant. Jakl, katecheta z Hradce
Králové. Tenkráte všestranně probíral časovou otáska
stavu rolnického. Jasně, mile poukázal k nepříznivým
živlům etavu toho — vnějším i vnitřním — a sou
časně uváděl vhodné prostředky, kterak se jich zba
viti. Představil jednotlivé strany v národě českém,
jež praví se býti přáteli rolnictva — důkladně a
spravedlivě ocenil snahy jejich. Křesťanští sociálové
poctivě to myslí s rolnictvem. Dlouho přes hodinu
trvající řeč s převelikoa pozorností byla vyslechnuta
od obecenstva,jež prostornýsálpřeplňovalo—zvláště
veliká většina mužů přítomných opět osvědčila svou
pokrokumilovnost. Dlouhotrvající potlesk projevoval
vděčnost dp. řečníkovi.“ Vldp. předseda podav re

sumé řeči, odporačoval jednomyalnost při ár a
proti společnému nepříteli — a pozval dp. řečníkau pokračování v zajímavých přednáškách. Příštěbude
probráno „Rakousko-uherské vyrovnání“ Ku konci
učinil vdp. předseda zmínku, že náhodou u večer téže
neděle představí se voličetvn samostatný agrární kan
didát hrabě Sternberk a vyzval přítomné, aby vědy
tak důstojně ui počínali jako připřednáškách jednoty
— pamětliví i dobré pověsti Černilova. Svobodnými
voliči jsme, svobodně i voliti budeme. Na topo vyří
zení některých spolkových záležitostí schůze ukončena.
Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje,
Z jedmoty katolických tovaryšů.

Ples jednoty královéhradecké bude pořádánjako obyčejně
na masopustní neděli dne 14, úoora při vojenské hudbě
č. 42. — Valná hromada odbývá se dne 24. ledna o
2. hod. odpol. obvyklým pořadem. — Účelům epol
kovým věnoval opětně 10 K osvědčený přísnivec

plno vedp. kanovoík dr. Jan Soukap. „ZeplaťtPánBůh |

Za „světlým vzorem.“ Nějakýpřítelstře
doškolské mládeže zdejšího gymnasia spíná ruce nad
ohromnou pohromou, kterou utrpěli gymnasisté tím,
že jim nebylo dovoleno súčastniti se Macákova večírku,
při němž nejhlačnější slovo měl pokrokářaký redaktor
Hajn. Studentetvo nesmí se říditi prý „avětlým vzorem
Macákovým“, tak lká tato pokroku milovná duše a
při tom obírá se způsobem pokrokovému fanatika
vlastním o katecheta ústavu, jako By byl původcem
tohoto zákazu. Nebudeme se příti 8 „Oavětou“, zda
desítileté nedokončené studie Macákovy jsou vskutku
světlým vzorem a zdaž gymnasisté skutečně na svém
vzdělání utrpěli škodu tím, že neslyšeli řeč Hajnovu,
o níž „Ratibor“ tvrdil, že odchýlila se od požadavků
společenské slušnosti, ale popíráme důrazně, že by
gymnasijní katecheta zákaz návštěvy vymohl. Dopouští
se zde „Osvěta“ opětně dávno již prováděného švindlu
k osočováníučitelů náboženství, aby stadentstro ee
domnívalo, že katecheta je na ústevě všemohoucí pán,
jenž svého neobmezeného vlivu poušívá ko obmezování

aždého volnějšího dechu žactva. Tato všemohoucnost
katochetů ve sboru professorském patří do říše báchorek,
protože za dnešní nadvlády sorganisovaných odohbo
vanců Massarykových je katecheta rád, že se mupři
znává ve sboru aspoň takový vliv, jský má kašdý jiný
professor. To je sice dopisovateli 'Osvěty“ dobře známo,
ale proto přece štve, aby katechety připravila i o tu
špetku důvěry, jakou žactvo dle přirozeného svého
inetinktu jim věnuje. Pokrokář není úzkostliv ve
výběru nekalých prostředků ku dosažení „programu.“

Pozor ma mtrýeh! Do naší redakce přišel
tento týden jeden z pokročilejších místních řemeslníků
a příjmeslnám dvě čísla Horkého „Krameria“, ješ mu
nějaký dobrodinec ze zdejšího města poštou zaslal.
Ušlechtilý tento list zůstal ležeti nedopatřením na
stole a dostal jej do ruky vlastní jeho hošík školu
navštěvující, Teprv při různých dotazích synáčkových
všíml si otec poodlošeného „Krameria“ a zbrosil se
této otravy, která ani nu svém štítě uenese obvyklou
výstrahu „Jed na krysy“. Rozhořčený otec sebral obě
čísla „Krameria“ a přiběhl a uimi k nám, ehtěje dáti
do lista ohražení proti nesoámému sasíleteli, aby si
další zásilku ušetřil, ježto nehoví zlotřilým zásadám

a dáváme výstrahu | jiným rodičům před povedeným
tímto plátkem, jebož obsab je sařísen dle zásady
„Jský pác, taký krám.“

Z průmyslového museu v Hradel
první kurs účet

nický pro zámečníky a spřízněná řemeslu, který byl
pilně navštěvován a účastníky i vděčně přijat. Vbod
ným a kašdému enadno pochopitelným způsobem podal
vedoucí kursu p.prof. Fr. Vocásek s uznání hodnou
vytrvalostí veškeré potřebné vědomosti k založení
vlastních knih účetních a vedení závodu a zajistil si

tím nelíčený dík všech účastníků Karan, Be stejnýmsdarem potkalo se i provedení karsu pro moření a
barvení dřev. Účastníků přihlásilo ae tolik, že bylo
nutno rozděliti je na dvě skupiny, aby každéma jed
notlivcí prakticky mob! býti podám návod. Účastníci
prvního oddělení, celkem 34, sjeli se z celého kraje; byli
tu p.trahláři z Hronova, Hořic,Chlumcen. C.,Nechanic,
Třebechovic, Cerekvice, ba i ze Smíchova. Drahé od
dělení čítalo 2% účastaíků místních a s blíského okolí.
Kurs vedoucí p. Ferd. Reesel, učitel sc.k. odb. školy pro
zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, kterého ku
ratoriam získalo ochotou sl. řed, dotčeného ústavu a
s povolením c. k. min. vynčování, dokázal, že jest

dobrým odborníkem aše látka, kterou předvádí, i dokonale ovládá. Přes krátké trrání kursu seznal každý
s účastníků z vlastního názoru návod k docílení pře
různých zbarvení dřeva a jiných cenných pokynů,
nezbytných ku provozování řemesla při stále rostoucích

požadavcloh a vděčněode všech přijatých. P. ačiteli Ferd.esslovi, který nelitoval daleké cesty z Moravy k nám,
bude pozornost a četné účastenství jistě nejlepší od
měnou za namábavou jeho práci. Zdar obou těchto
kureů bude karatoriu pobídkoa ku další účinné práci
na tomto poli.

Otrava Hradce ma obzerm. Málokterá
města mají taková zdravotní opatření a tak přísni

vou„poloha jsko Hradec Králové. Výborná kanalisace,zavedení pitné i říční vody jsou jeho chloubou. A
kolem města samá laka, protkaná řadami stinných
alejí, z nichž vane do města neustále čistý vzduch,
který jen velmi zřídka jest snečišťován kouřem s měst.
pivovaru; jiných továrních podniků, kouřema výpary
obtěžujících, v Hradci nestává. A najednou prý se
usiloje, aby se lidé z Hradce stěhovali, hrosíť mu
všeobecná otrava. Pan Dolanský, bývalý společník p.
Němečka, majitele továrny na lepenku, asfalt atd.,
hodlá totiž postaviti na lukách, bývalém to dělostře
leckém cvičišti proti Pětidomí, továrnu ne klih. Při vý
robě klihu vyvinoje se však děsný, přímo morový
zápach. V našem případě téměř neustále byl by
Hradec vystaven atravnému pucho, který zvlášť byl
by poháněn velmi častými větryseverozápadními.Coš
na jiné atraně města nebylo bydosti vhodného místa?
Doufáme, že el. c. k. okres. hejtmanství, jemuž je svě
řen dohled v zdravotnictví, nikterak nesvolí k zamý
šlenému podniku na uvedeném místě. Nutno také,
aby občané hradečtí v té příčině co nejdříve na pří
slušném místě podali rozhodný protest.

Z blsk. Borremea. Chovanciuspořádali
v neděli dne 17. t. m. vánoční bru „Narození Páně“
od Zelinky. Nemůžeme se pouštěti do podrobného
rozboru zdařilého tohoto představení, ale kdo zná dosti
obtížné dílu Zelinkovo a zposoroval, še všecky solové
i sborové partie, jakož i sextetový doprovod byly
obsazeny vesměs domácími aílami, nemůže odepříti
zdárně projevené uměleckésnaze chovanců svého aznání.
Opera cvičil a řídil oktaván K.Škvor.Z velmi četných
pp. hostů nvádíme J. M. ndp. biskapa Dra Doubravu,
jenž ke konci představení vyslovil účinkujícím své
plné nznání. Přítomni byli dále: vadpp kanovníci Dr.
Frýdek, Masil, Pogbrta Dr. Soukup,; vletp. místodrš.
rada Steinfeld, mnoho dám z předních krabů hradec
kých anoi hosté z okolí. — Drahý den navštívil
ndp. biskup ústav a prohlédnuv studovny, kapli a
jiné mfetnosti, dal si představiti každého chovance,
rozmlouvaje s nimi otcovsky vlídně a povzbuzuje ku
píli a mravnosti. Okouzlující vlídnost Vrchního Pastýře
zůstavila v chovancích ústava jistě trvalou památku.

Dvě novinky za sebou, čili nula od
muly pojde. Ve středu večer ve všech hostincích
bylo plno látky k hovora. Vědyť přilítl telegram, že
p. Ad Bařtipáne ranila v Praze mrtvice, Tohle byla
novinka vskotku překvapující, pro kašdého moc sa
Jímavá. A když již hovor o tom vážném případu
umdléval, byly osvěženy vzpomínky na p. Bařtipána
novinkou novou; po všech hostincích totiš sdělováno
od reportérů-amatérů, že se právě sa uebožtíka pro
blášený pán vrátil živ a zdráv do Hradce. Nu, a bylo
saee látky k hovoru dost a dost. — Ale vážné slovo:
Co zaslouží ten podvodník, který prolbenými dvěma
telegramy Hradeckou veřejnost balumatil a domácnost
pana boteliera k smrti polekal? Co by říkal, kdyby
některý člověk akusíl účinek takového „vtip“ na
něm samém?

Výstava Liebseherových obrazů
uspořádána bude v aule obchodní akademie v Hradci
Králové ve dnech 27. února až 6. března pod záštitou
al. městské rady. Opatřeny budou četné originály od
soukromých majetníkův. Vstupné bude stanoveno
nízké a je na obecenstva, by nenechalo si ujít tak
vzácného uměleckého pošitka a navštěvovalo pak
hojně výstavu.

Osobní. Pan Josef Novotný složil u c. k.
místodržitelství předepsanou skonšku s pozemního
stavitelství; byl uznán spůsobilým a stal se samo
statným stavitelem v Hradci Král. Pan Novotný jest
ve zdejších krusích jiš dobře snám.

Divadle. Dne14.února t. r.sehraje „Klicpera“,
jednota divad. ochotníků v Hradci Král., výbornédramu
ruské S. Najďonova „Děti Vaňušina.“ O tomto dra
mata píše „Srdce“ v č. 6.: „— V minulém, vlastně
v tomto roce největší snadúspěch „Da prknech“ měla
prvá práce mladého autora S. Najďonora „Děti Va
ňušina“. Realistická čtyřaktovka s výborně sacbyco
ným mravním ovzduším jistých ruských rodin. Drama

—esltom
sa několik málo měsíců a sískalo mladému autoru.

ve Vídni. Doyiek „Dětí Vaňušiných“ byl takový, šeNajďumova uměle přifotografovali do umělecké drašiny

Gorkibo —.“ Jednota „ Hoperg“toto tehda na Rasi dlící p. V.
p. J. Pelant.

Odpadky = domů. Die usneseníměstské
rady ze dne 80. prosince 1909 smí se dnem 18.Jedna
1904 počínajíc na dále z domů městskými povozy
odvášeti popel se střepy nesmíšený. Za to budou
městské povozy jeden denv týdnu a sice vo středu
odvážetiz domůvýhradnějen střepya odpadkyzbylé
po čištění kamen. Žádá ae tndíš obecenstvo, aby
střepy s popelem nemísilo, nýbrš je zvláště ukládalo.
Zřízencům městských povorů nařízeno jest, aby popel
smíšený se střepy nepřijímali. Odpadky povetalé při
opravé domů povinní jsou majitelé jich na svůj ná
klad dáti odvézti.

Obecná kuchymě v Hradel Králové
člila o vánocích 250 ohudých vánočkami a po=

6vkou, k čemuž dobrotivě přispěli: J. B. M. ndp. dr.
Jos. Doubrava 20 K, vedp. kapit. vikář dr. Frýdek
10 K, vadp. kanovník Brychta 2 K, p. dr. Czarba 5
K, pp. Červení 8 K, pí. Franková 14,p. LAbler 2, pí.
Kvěchová 10 K, vsdp. kanoroík Masil 4 K, pí. Po
korná 20 K, sl. městská rada 10 K, el. spořitelna 20
K, al. řed. pivovaru 10 K, pí. Steinfeldová 4 K, p.
Teubner s Vídně 20 K, al. správa zastavárny 10 K,
al. řed. záložny 20 K, sačeš vzdává představenstvo
jménem obdurovaných srdečné díky. Ostatní nekrytá
vydání bradila Obecná kuchyně. Bohuše), že musel
značný počet chudých odejíti s prázdnem. Jiš veškery
lístky byly rozdány a stále přicházeli prosící. Pro
středky Obecné kuchyně nejsou takové, aby mohla
více dáti, neš povoleno bylo. Proto ve schůzi před
atavenstva ueneseno, obrátiti se v příštím roce opod

poru na vánoční podílku vedle k obryklým pp.podporovatelům i k dobročinnosti širší veřejnosti bra
decké.

Ze Všeodbor.sdružení kř.dělnictva.
Schůze užšího výboru v Hradci Král. Přítomní: dp.
Jakl, Pochmon, Karásek a Polák. Podpora nemoc.
udělena: Škafkovi A. v Ústí 3 K, Kaoffmennovi J.

v Ústí 460 K, Oberreitrové A. v Hlinsku 8 K,Steskému J. v Hlinska 367 K, Truchlandovi Em. v Ú
pici 6 K, Hrdinové A. v Orlici 426 K, Hošťákovi V.
v Sušici 3 K, Židlickému J. v Kostelci n. O. 6-12 K,
Vlěkovi J. v Plzni 12 K, Šimkové Fr. v Sedlci 9 K,
Matlachové R. v Sedici 3 K; podpora v nezaměst.
Štantejské Ver. v Ústí 4 K, Přijato 6 členů.

Na týdenní trhy v r. 1908 přiveseno
bylo do Hradce Kr. hl: pšenice 21.161 —žita 18.667 —
ječmena 16.408 — ovsa 19.142 — prosa 184 —
vikve 1074 — brachu 854 —čočky 58 — jetel. semeno
1382 — lněného semene 286 — olejky 419 — maka
510 — brambor 9508 — jahel 378 — krap 474. —
Dobytka na trhy v r. 1903 přivedeno: koní 1876,
krav 1326, volů 347, býků 184, telat 173, kos 24.

Co teť „Právo lidu“ píše: „Soudrahům do
obrodu královéhradeckého, kde p. dr. Hujo kandidaje,
voláme pro všechny případy: Ruce pryčí Dr. Hajo
přestal pro nás existovati. Politické mrtvoly se eba
sují s palaby.“ — Potřebí tedy, aby se soudrusi
vspamatovali a přestali při volebních schůzích tleskati
dra Hajnovi, Sám gonerální štáb je nutí k pokání.

Dobročinný kemitét dam kuslavností
„Vánočního stromku“ ve sdejším ústavě pro hlacho
němé „Rudolfinu“ dne 28. prosince m. r. konané, opatřil
2 obleky zimního stejnokroje pro dívky a 3 obleky
letního stejnokroje pro hochy, 20 m modrého plátna
na zástěry pro dívky, sbytky různého štruksu barvy

černé, šedé a hnědé na správu kalhot, 12 m gumo
vých pásekk letním kloboukům pro dívky, knoflíky
ke kalhotám © košilím pro hochy, eponky k japkám,
tkanice, šněrovadie, bavlnu, nitě, jehly, špendlíky a
vlásenky. Dále pořídil dobročinný komitét 7 bílých
obleků pro dívky k prvnímu sv. přijímání, 100 m
polovičníku na pošivání přikrývek dětských, dal zbo
toviti svým nákladem %skříně na šaty a koš na klo
bouky děvčat. — Mimo to následující dámy saslaly

ještě dary: pí. MarieDudková: ořechy,Skyajablka;sl. Adela Eiglová: 6 kravat a 12 tuhých límců; pí.
Božena Franková: 8 bílé šaty pro dívky; pí.
Julie Gansová: tucet kapesníků, rukavice, 2 vlněné
šátky, z čepce, 8 šály, ponožkya troje nátepničky;
pí. Johana Holsnerová: 16:/, I. teplého barchetu; pí.
Aloisie Janečková: 11 I. vlnéné látky; pí.Bohumila
Kořínková: 3 teplé sukně; pí. Anna Nováková: 3

tucty kapesnfků; pí. Aloisie Šantrůčková: ' tuctukapesníků a 32teplé sukně; pí. Marie Steinfeldová:

4 bílé šaty; pí. PavlinaTolmanová: 2 tucty peníků; pí. Anna Czurbová saslala 5 K; pí. Anna Ška
bradová 4 K a p. Jan Javůrek 20 K. — Dále daro
vali pp. Darohánek a Fiala cukroví; p. Jindřich Je
línek: avíčky a různé okrasy ne vánoční stromek;

hle: cukroví; p. VojtěchRášš: ořechy,
čokoládu, pomeranče a j.; p. Josef Pátek: ořechy;
p. Antonín Šejnoha: cukroví; p. Josef Špalek: sbytky
látek na správu šatstva hochům; p. Jiří Tolman: 10
obrázkovýchknih; p. továrník Albrecht Mahlbarg zo
Smiřic zaslal bednu vína. — Ku domácí olavnosti
Svatomikulášské daroval p. c. k. státní návladní Jiří
Matouš: hrušky, pp. Darchánek a Rášď: ořechy. —
Ředitelství ústavu jménem svěřenýchchovanců vzdává
tímto velectěnému komitétu dam sa lásku a příseň
v tak hojné míře jim projevovanou a za ty záslužné
skutky ku blahu hluchoněmých dítek konané avé nej
uctivější díky a volá se ardce vděčného všem tepanilo
myslným dárcům a dobrodincům: Zaplať Bůh!

Z Nového Hradce Králové V neděli
dne 17. t m. konala se o nás četně navštívené
schůze lidumilů usilajících, aby v době simní školním
dětem s místní i z okolních obcí podáváno bylo trochu
teplé polévky. Utrořeno bylo komité, které se budo
zatím otarati, aby myšlénka ta stála se skutkem.
Místní spolky vyzvány, aby podnik ten bemotněpod
porovaly, což také na některých místech již slíbeno,

Upozornil na drama
rvený. Překlad pořídil



"Peršeddž základního fondu není, poště Be polévka
-vyvěřetiažpříštímrokom.— Podníkuteldepřejeme
Plaébo sdaru.

Z PFardnblie. Ples Katolickéjsďnvty mašůa
„jinocbů « Pardubicích koná se v neděli 7. února na
„ „StaréBosedě.“ Výhradně pro svané. Hadba mlstská.
Vstapaé 3 K. Vo prospěch podpůrné pokladny.

Z Libramtle. Mnohováženýpane redachtor|
„já jeh nestotisickrát posdravoju a posědomovt im
dárám že sem chvéla Pána Bohu zdravej a spoko

. jenej a novího u nás v Libranticích nic není jen že
si tahle kmotr Kašpar sláma! nohu a švoc Důs vy
hořel a inýho ne. A musím i adělit že sem ten co
aem im vloni psal a voni to líbili dát do těch jejich
novin vědí jak byl u nás v hotelu a Draborada ten
koncelt na potapu katoliků ale jak ten pán s tim

:flašinotlem musol vzýt nobi na ramena. A dneska im
mnohováženy pane rodachtor chci zas napsat vo
takovím konceltě ale větším a to ne u nás v Libran=
ticích ale v Machlonově. Vědí pane redachtor kde
leži Machlonov? Vědí ten je mezi Hracem a Josefátotem

a je anámej podle toho že tam někoři byprodat rádi„pout, ale žádnej ho nechos koupit a svatiho Štěpana
taki bi chtěli dat do licitace ale to aic. Chci im
dneska vipsat jakej tam v Macblonorě byl v neděli
17 ledna večir koncelt, já sem taki tam byl a proto

-80m si umynil že jm dam vo tom správu. Stará zas
Da mne hučí abych toho psaní nechal a nemichal ce
mezi ty páni, ale co pak já nejsem taki pán, já sem
blava rodiny a dost a dyby stará do ví co dála já
im všecko pane redachtor napišu. Nejsem študovanej

-2 proto to nedovedu tak podat, ale povím to jak je
prauda. — Tak to věděj pane redachtor že pan brabě
Štemberko chce bejt svolenej do Vídně aby tam moch
mluvit s penem Kelbrem a ten pan hrabě im v neděli

vv Machlonové měl řeč. Dyž sem viděl cedule nalipani,
povídám: podíváš se taki jakej ten pan brabě je, a
tak sem so večír vipravil a šlo nás s Librantic víc.
Ale, drahej pane redachtor, veřej tomu porad sem im
byl veselej, ale dyž sem vstoupil v hospoděv Machlo
nově do sálu, kde ako ta řeč měla bejt, nesmějou se
bylo mi divně, to im tam bylo těch drahostránskejch
a okolo nich takoví Iřdi ani sem to neznal, jen sem
„poznal mezi nima někeri socialisti a fidicího z Ma
chloňova ale vo tom aš indy im povím. A kdyš sem
si sed veřej pane redachtor měl sem strach, viděl sem
hlava na hlavě Pán Buh neskládej myslel sem si
kdyby tak prask strop aní se starou sem 80 neroz
doučil, až sem jim viděl jak to asi vipadalo v tom
městě v bamerice, co tam ten tiatr vihořel: dyž sem

-ale viděl hoteliera Jodru jak se usmívá a sudy naráší,
myslel sem si: Vencl nic bát, pan hostínskej to má
vypočitani co ten strop anese a tak sem nů jen čekal
aby ten psn hrabě přijel. — Ale co je prauda je im
pane redachtor ten pan hrabě chlapík,- velikej, škoda
Je ho neviděli. Takovej im měl dlouhej kožich šak
poudal pan učitel Vrabec vod nás co stojí peněz a
menoval i to dřevo na holi jakou měl pan hrabě, ale
dyš já hned všecko zapomenu. Taki přišel « panem
-hrabětem nějakej tlustej pán, povídali že máv Hradci
krám. — Ale zas im pidu něco iniho a k tomu hlav
nímu se nemužu dostat, Tak abych je už nezdržoval,
najednou im uďali předsedou celího jednání nějakiho
Mrdke z Černilova. Voni ho neznají ale vědí to uš
bylo tak napřed ujednáno vod těch druhejeh, von by
taki byl rád jako pan hrabě tim poselakematen teda
Mrdek dal panu hraběti slovo. O pane redachtor to
byla řeč to měli slyšet jak krásně mluvil, a jak sme
ma plácali když ekončil. Byli ame im celí veselí a
k tomu ke všema najednou do saln vešli dva
muzikanti teď už nevím jak se menovali ale se mi
zdá še jednomu říkali jako Vostříž, nebo Stříš nebo
tak ňák a ten im nesl fiašinet, s byl prej až z Prahy
a na drahiho volali Krampál nebo Krampáč tak ňák,
dyš já tu paměť mám špatnou a ten im tach buben
a měl bejt z Hradce. Všichni voleli sláva no jak pak
ne dyž nám maszikanti dou hrát a taki im hned spu
atili. Pan Křís opustil, pan Krampáč bubnoval ale
najednou a to kdo ví co se stalo ten flašinetl začal
hrat pisničku vo náboženství a z celi muziky nastal
koncelt. Lidi se nedali urážet vod žadního Stříže aní
Krampáče a vilili je ven. Vědi voni ti masikove už
hrali se mi sdá v hamerice v Číkáku a tam dle jejich
noty tancovali, ale v Machlonově tej pisničce nerog
uměli, protože už sou uvědoměli a urážet uenedaj. —
Ale pane redachtor ja pišu a pomalu bych popsal
celej papír, proto úž dneska musím přestat, taki už
je posdě a stará už chrape. Zejtra si koupim u Ma
chače papír a trošku tej břečky a eště do drabiho
damera téch jejich novin im napíšu pokračování, vědí
jé toho eště mám moc na srdci, von tam byl eště
jeden muzikant. Tak prozatím bych ich prosil, dyby
tohle uspoň libili dat do těch jejich novin pro příklad,
sby katolíci srdnatě hajili svou víru jako v Machlo
pově, A tak ich eště jednou pozdravoju. Jejich do
hrobu tmaviho oddanej Vencl,

Poslanec Hlofáč tareckým ken
smlem. Na den 17. ledna svolal poslanec Klofáčve
řejnou schůzi lidu do Týniště n. Orl. do místností
„Vanského domu“. Program dán byl dosti vábný : Poli
tická situaceapoměrk jinýmstranám.Prostornámíst
nost byle takřka přepiněna příslušníky všech stran.
Uprostřed sálu trůnilo Klofáčovo obrázkové panorama
s turecké říše. Schůze zahájena ve 8 hod. odpol. zs
přítomnosti c. k. komisaře. Posluchači většinou so
tklamali. Domnívaliť se, že uslyší něco z parlamentu,
-00 posl. Klofáč ve prospěch národa vykonal. A zatím
„prý říšská rada za to nemůže, fe se nic nedělá, mi
nistr-president dr. Kórber také ne,jest prý dobrákem.
Na to spustil bandarskon na militariamus, přešel na
klerikalismas, kteréžto oba jsou největšími utlačo
vateli lidu. Arciíbiskupem může se státi pouze vyslou

„silý oberlajtnat (Klofáč ne, protože byl pouhým felou),
kněžstvo má ae starat jen o hmotnou stránka děl

„nictva a ne ho ohlapovat a přitovat politiku i nekasatelné. (Knčžím vytýkají Klofáč a sp., še se pletou
-do politiky, sami věsk beze věsho osvojují si právo
míchati se do náboženství). Na český jihza misionáři
že se táhnou kramáři, loudící lonským kropobitím
ochosenému lidu s kapes ední groš. Hlas ze shro
„mášdění: „Mnoho li pak Vyz té boudy (míněno zde

Klofáčovo kukátko) vyděláte na chudém lidu a odtud
2 Týniště odneseto?* téměř k snřivozti přivedlpřed
nášejícího a jeho stoupence. Nyní následovala Mace
donie Rakousko štve prý Albence protiTorecku, vy
oflejíc tam štváče a je podplácejíc. Rakousko jest
vino, že byl ruský konsul zavražděn, on (Klofáč)prý
ané dobře turecké poměry. Rakouští konsulové jeon
prý špatní, nejsouce dobrými obchodníky (nemají
tiskárnu ani panorama).— (Snad by p. dr. Kčrber,

kdyš je tak rý, dopomohlpo Klofáčoví k místukonenia v Turecku.) Po posl. Klofáčoví hlásil se
k slovu Zeller z Vys. Mýta, jenž však slova nedostal,
načež schůze rozpuštěna, čímž způsobena velká vřava
a voláno „hanba Klofáčovil“ V této hrozivé situaci
zakročili četníci sál vyklízejíce, odkudě se blak og
šířil až na náměstí. Tak jedné oposiční poslanec
lidový: nejprvénepohodlnébopotopí a pakna obranu se
hlásícího k slovu nepřipustí. Tento skutek všichni
řádní lidé odsoudili; ublíšil pak ai tím posl.Klofač
více, neš kdyby ho snad 10 jiných řečníků potřelo.

Z Kuavalda mŽamberka. Dno16.. m.
07. hod. večer přednášel zde v hostinci p. Můljera za pří
tomnosti rolnictva a zdejší „Hospodář. Besedy“ ze.
inspektor p. Purkbard. Přednáška jeho nesla se prakt
tickým směrem, šo hospodář má býti spola i dobrým
obchodníkem. By stouply ceny obilí, zvláště pšenice,
jest čeliti dovozu uherské mouky. I dělník musí při
snati, že semíláním pšenice v Uhrách připraven jest
lid zdejší o práci, takže neplatí výmluva, že laciný
bude chléb. Spolu zmiňuje“se obšírně o dodávce vo
jenské intendanci, kteráž umožněna tím, že obilí ne
masí býti nejtěžší, nejlepší kvality, pak že pro erár
dovoz po dráze nepatrný, ovšem visam (stvrzení) pod
mínkou atd. Na to přimlonvá se p. řečník, by se do
brovolníci rolničtí věnovali zásobovacímu sboru, sa
s toho zkušenost plynepro rolníky resp. spolky ho
spodářské, až budou dodávatí. Údílí hojné rady,
svláště varaje před apolečnými secími stroji, které
byly příčinou rozmíšek, ježto žádný se setbou nemůže
udkládati. Účastníci děkojí p. přednášejícímu za pou
tavon a praktickou přednášku, která trvala více neš

P 3 hodiny. Pan inspektor pokračaje v jiných obcích.

Ze Neutle, jižně na obzoru diecése Králové
bradecké pološené obce, kde Sázava a Želivka sontersky
splývají, dochází nás zvěst, že občané této a připo
jených obcí po jednoblasném usnesení se poctili
svého skoro již 40 let v duchovní správě činného a
přes 70 let starého, před lety jiš ndp. biskupem no
tářem biskupským a zase pak osobním děkanem jme
novaného faráře vdp. Vojtěcha Koubu — jmenovaliť bo
svým čestným občanem pro zásluby obětované kostelu,
škole, dobru obce jakož i pro darování mnohé cenné
s dobré četby svěřeným ovečkám. Sdílíme zvěst tuto
s četnými známými a ctiteli vldp. děkana a jeme
sami tím více potěšeni, an za dob nynějších vyzna
menání takové už řídkým bývá úkazem. Vzpomínáme
zde také s porděkem, še pan děkan Kouba před 2 r.
jediný byl, který pozdravný telegram zaslal ku avě
cení kathedrálních věží. Mnogaja Ijetal

Z Kolína nad L (Koneckompromisumladočesko-radikélního. — Obetrukce radikální v obec.
parlamentě kolínském.) Orgán radikálů „Leb. Proudy“
přináší v posledním svém čísle v čele listu prohlášení,
že kompromis uzavřený e Mladočechy a jimi stále
porašovaný problašuje se za zrušený, Jak je viděti,
dožili se radikálové e Mladočechy právě tak emutné
zkušenosti, jsko Staročeši před 8 lety. I na ních
osvědčilo se přísloví: Čiň čertu dobře, peklem as ti
odmění. — Napjetí, které vzniklo mezi oběma skom
promisovanými stranami radikální a mladočeskou při
jednání o zavedení Činžovaího groše a které stupňovalo
se při jednání o zúžení hřbitovního rayonu, proti
čemuž radikální menŠius co nejrozhodnějí vystoupila,
dostoupilo vrcholu a vedlo k erážce a úplné rozlace
obou stran při projednávání obec. rozpočtu. Ze strany
radikální konstatováno, če rozpočet předložený jest

pe nesprávnosti. Ve 30 položkách shledáno 36. Ž4áno, aby nesprávný tento elaborát vrácen byl městské
účtárně a uloženo jí vypracovati rozpočet nový, který
by odpovídal skutečnosti. Parkmistr Křičke, opíraje
se o vesdy věrnou mu většinu mladočeskon, v níž
jest plno lidí od něho odvislých, odepřel tak ačiniti
a chtěl rozpočet promrekati. To ae mu nepodařilo,
ješto radikálové ze schůze odešli a učinili ji k pro
jednání rozpočta nezpůsobilou. Nato svolal!purkmistr
schůzi druhou. Radikální oposice popírajíc obstrukč
ními řečmi, že byla schůze řádně svolána, po dvou
hodinné debatě odešla a tím i drahou schůzi zmařila.
Parkmistr svolal třetí schůzi, při které rozhbodovati
se mělo za každého počtu přítomných. Zavolal i ná
hradníky, vesměs to své lidi e obsadil jimi místa
obec. starších, kteří při zahájení schůze nebyli přítomní,
a to i těch, kdož se neomluvili, jako ku př. ačitel
Krčík. Tento dostavil se několik minut po zahájení
schůze, byl však purkmistrem zo zasedací síně vyhnán
za velikého lomozu galerie, proti násilnému jednání
purkmistra protestující. Oposice vidouc, že odchodem
schůzi zmařiti nemůže, nastoupila cestu obstrokce.
Proti odhlasování rozpočtu, přirážek bez debaty, jakož
i proti násilaickéma vystupování purkmistra Křičky
podala menšina protest k okres. a zemskému výboru.
— V témže smyslo přijata byla resolace na veřejné
schůzi lidu, Obč. klubem třetího dne po sezení sa
stupitelstva do Sokolovny avolané.

Vzerná obec. Dae 3. t. m.otevřenslavnost
ním způsobem v Sánech, okres Poděbradský, dům
Riegrův. K slavnosti této dodáráme: Jest málo obcí
v království našem, které by se v posledních letech
byly o hmotné i duševní zájmy své tak postaraly,
jsko tato úhledná obec na Cidlině nad Libicí. Není
tomu dávno, co neměla ani silnice, jíš by spojena byla
s ostatním světem s položena jsouc v rovině Podě
bradska, v kraji bez materiálu stavebního, silničního,
topila se, zvláště v letech mokrých. Když konečně

připojena byla silnicí k ostatním bodům okresu adyž tak spojena j s Kolínem, začala se probouzeti
a rach stavební— ovšemjakovokolívůbecleckdysi
paličský — ukázal, še dojde nejprvé aspoň na
zlepšení bydlení v obci, coš jest první mínkou
lidského mravního šití. Ohně nyní ovšem sanikly,

—díky Pánu Boba a také pojišťovnám, še jsoutyto
dříve

odmítajíce pojišťování nejisté V obci došlo v p. 1890.
k postavení po dlouhá léta postrádané, krásné bu
dovy školní, kterái budoucím pokolenímvystačí; chráto
Páné, ně chudý, jest čistý, oprazený, lidem oživený.
Učitelstvo a dachovní správa šíjí vedle sebe v nej
lepší shodé a lásce a svorně pracují na zdokonalení

polní stala se skutkem před čtyřmi lety postavenímsušárny o šesti pecích. Podnikobdržel pomoc vyšších
instancí, zdařil se, a Jid, vida úspora námah při do
vozu do vzdálené židovské sušárny do Oseka, nabyl
sebevědomí, to pak žíveno a rozněcováno četnými no
vými přednáškami v čilé místní „Rolnicko čtenářské
Besídce“, která byla v těchto letech středem snah
vzdělávacích, zvláště od dob předsednictví p. Jana
Dvofáka, rolníka ze Sán, a nyní i člena výboru Země
dělské rady v Praze. Laskavoatí různých a to i vzne
šených hostí řečníků, jako slov. pana prof. Dr. Alb.
Bráfa, p. JUC. J. Sedláka, p. Dr. Poláka atd., byli jeme
v mnohém praktickém poučení, umravňováni, nabádáni
k svorné práci národohospodářeké. Výsledkem bylo
rozšíření drožetevní enšárny o dalších osm pecí, stavba
skladiště, a na podzim přístavba dražstevní pekárny
samožitného chleba z domácího žita členů. Vše to
dnes jest skutkem, ano stojí před celým podnikem
jako na stráži: „Shromažďovacídům Riegrův,“ krásné,
s daleka přes celou ves viditelné stavení moderního
vsbledu, a spolu místnost pro echůze, přednášky a
další šivot dacha, Co více se může na tak malé obci
asi osm set Jidí čítající šádati? A přece zdá Be, že
zde na této dráze nělechtilých snah bude dále pra
cováno, s ostatním českým světem národohospodářsky
závoděno, neboť i Raiffeisenova záložna zdejší "vzorné
místním správcem školy p. Jos. Vosáhlem vedená, má
obrat peněžní rok od roku větší, obnášející letos za
rok uplynulý 150 tisíc korun, a trvá taktéž teprv od
roku 1897. Nekatolické menšině ku cti budiž řečeno,
že jest vzorně umírněná a dobře se snáší s katolíky,
kteří by všem všude obcím, podobněi více smíšeným,
zvláště na Poděbradaku přáli, aby pracovali a chutí
stejně úsilovnon na národa roli dědičné.

Voličskáschůze hraběte V.zeStern
berka ve Smiřicích byla min. neděli v bot.
«Andrejsek“. Jednání začalo přesně v oznámenou
dobu (o půl 3. hod. odp.) povoláním starosty města
a jednoho z radních akklamací do předsednictva.
Místnost byla již od delší chvíle naplnéna — ovšem
nikoli samými voliči. Viděli jsme výrostka sotva
škole odrostlého (a nebyl jistě sám); z tobo asi
možno částečnětéž vysvětliti chování se přítomných,
o němž bude dole zmínka. Oba předsedající upo
zornivše na vážnost jednání, žádali za důstojný a
„parlamentární“ jeho průběh. Bohužel žádost
splněnajen z části, ač zvláště místopředseda (mladší,
silnějšího hlasu) energicky se přičiňoval, nebylo
jednání, zvláště od té doby, co začal mluviti druhý
řečník, zvláštědůstojné; bylo jen „parlamentární“
t. j. jak si nyní náš jmenovitě parlament jednati
oblíbil od známé produkce mladočeských poslanců,
kdy v českém sněmu jednalo se v důsledcích pun
ktací « r. 1890 o trutnovském krajském soudě.
Němci, kteří se tak rádi chlubí, že od nich kultura
k východu 'dospěla, tedy že my první od nich ji
přejali, aspoň tuto vymoženost ústavní sa Badena
a Thbuna po našem teprve příkladu si osvojili.
Hrabě V. ze Sternberka uvítán potleskem hájil se
nejprvé proti výtkám v předešlých schůzích mu
činěným, pravě, že by toho nebylo třeba, kdyby
noviny, které proti němu svorně vystupují, takó
jeho provolání na ospravedlnění uveřejnily. Z „nej
závažnějších“ v Chicagu vytčených hříchův, — že
jako boch po elepicích nožem házel, pak důstojníkem
jsa, ševce šampaňským opíjel — 8e neočistil, při
pouštěl možnost, třeba se přesně nepamatoval; ale
přečetné shromáždění mu tyto poklesky odpustilo,

trně bylo ardce měkčího než Minos, Aiakos a
amantbys r Chicaga. Proti výtce, že je „černo

šlutým“, uvedi, že je jím proto, že nechce býti
černobílým; nebudeme-li Habsburskými, že se sta
neme Hohenzollernskými.Kéž takto otevřeně všude
bylo hovořeno — zapomíná se dnes u nás příliš
na výrok Palackého sem se vztabujícíí Jemu přece
nelze vytýkati, že byl dobrodruh, cizinec megi
námi ?! Podobněmažně přiznal hr. ze Sternberka,
še potud je a bude pro rozmnožení branné síly
naší říše, pokud militarismus, toto nutné slo naší
doby, nebude svorně všemi státy odetaveno. Po
ukaz na „svobodnou“ republiku Francouzskou
8 její armádou, na známé poměry země obrovskou,
byl zcela na místě. Pokud programmu se týče,
poukázal řečník mna avé brožurky. Na pří
Jišný vlivy německožidovského kapitálu na naše
noviny naříkal znovu, právem počítaje značný díl
neúspěchů národních této okolnosti. Jak se Časy
a názory mění, toho uejlepší doklad podává i
vtéto věci náš čelný orgán „Národní Listy“. Když
se r. 1891 jednalo o porážku Staročechův, přijat
byl stranou mladočeskou 8 jásotem za kandidáta
na Písecku tuším hr. Leopold Lažanský, nyní již
semřelý, před tím německý herec. Dnes hlásí se
k národu českému a o mandát se uchází jiný
šlechtic — že však to činí bez pečeti Nár. L.
ano proti nim, shánějí kde jaké klepy proti němu
pronesené, a seriosní list je otiskuje. Potom prý
„účel posvěcuje prostředky“ je heslo jesuitův!
V tísni zemědělské, uherskou soutěží zaviněné,
domáhal by se řečník v oboru zákonodárném za
vedení aurtaxry na mouku, tím spíše, kdy naše
mu cukru podobné dani v Uhřích se bylo podro
biti, Že řemeslnictvo nemůže tak lacino vyráběti
ako továrna, třeba zboží její bylo za to časem
orší jakosti, klesá — tu pokládá kandidát po
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dlanectví ddů od kusutovárnám uloženouse pro
středek, dbý i šivnostníkv maléh vyrábějící,

"cenou výrobků mob!soutěžiti. —Za nepřítomného
dra Hajna promluvil J.U.Dr. Kříš r
zdejším již známý, nač ovšem též nezapomněl

se četné hlasy nevole, ječ se během feči páně
doktorovy opakovaly, a z nichž bylo patrně rosu
měti, že mě lid výhradného skoro pamství advo
kátův ve sborech zákonodárných pomalu dosti.

Řečník prárem vytkl ebromážšděnínedostatek smyslu
pro svobodu slova, še něco takového dosud neza

a aby, kdo nechce slyšeti, vyšel — vše marmo.Polemišoval 8 hr. ze Sternberka řečí daleko hladčí
(vyškolený ovšem advokát proti šlechtici, jemuž
dostalo se v mládí, kdy je jazyk ohebnější, ně
meckého vychování), ale ač jej sice . dánlivě ala
nou formou hodlal bagatellisovati, dokáral hrabě
v Hízné replice své pohotovost myšlénky, vtip a
nad jiné blubší vzdělání. I proti názvu „brabě“,
na nějž jej kdosi upozornil, když jen o „panu“
Sternberkovi mluvil, rozhorlil se dr. Kříš: pro
pokrokovou společnost nemají takové historické

itky existovati. Ani toho nepřál braběti, že
je oa předky své — není jeho zásluhou, co

ti vykonali. Nuže, pane doktore, buďme důslední
ve všem a všudy: nechlabme se tím, co jediného
máme k radosti v nynější své bídě, svou stkvě
lejší bistoril: ta vypravuje o našich předcích, ti
přece nejsou naší zásluhou, ba naopak, jejich je
sásluhou, že my, ubozí potomkové, jsme tu. Ne
zná-li pan doktor specielně členův rodu Stern
berského, tak zvláště vynikajících, dovolíme si
posloožiti jediným, z doby poměrně nedávné —
hr. Kašparem, jehož vědeckou kvalifikaci Europa
uznává, jenž stál u kolébky našeho Musea. Do potu
rosebříval se (bylo ovšem vedro a místnosti) dr.
Kříž i proti šlechtě vůbec, jí přičítal všechny po
klesky, které kdy v politickém životě národův se
staly. Je přirozeno — po dlouhý čas byli poli
tickým činitelem (vyjímaje Anglii) pouse privile
govaní stavové, ať tedy jednali správně či chybo
vali, za vše jsou odpovědní. Kdyby jiš v dobách
historických bylaexistovala strana na př. radikálně
pokroková, možná, že bychom jí dnes vytýkali
také ledacos pochybeného. Však odpověděl dobře
hrabě ze Šternberka, že i revoluce francouzskáje
s dobré části dílem šlechty, třeba že se potom
proti ní samé obrátila i jmenoval vóv. Orleanského
markýze Lafayette. A což dodáváme, nebyl-li

přední z duševních původcův velikého obratu,oltaire, šlechtic? Zajímavo je, jak obratně ne
dr. Kříž vyhnul příkladu nám nejbližšímua v době
přítomné pořád se naskytujícímu: jak šlechta ma
ďarská s národem jde a jemu boj usnadňuje. Sou
časně vytýkal, že je záhubno pro malý národ
náš a to zoela právem, drobiti se v stavovské
strany, jen sobeckými zájmy vedené. Jak se to
tedy rýmuje s vylučováním šlechty z národa?
Horoval tu řečník radikálně pokrokový o idealu
strany své, aby dosaženo bylo rovnosti mezi lidmi,
by každý stejného požíval blahobytu. I my a za
jisté každý s radostí přistupujeme k idealu tomu,
ale kde jest cesta, kterou ho dojdeme? Dr. Kříž

zle obořil se též na„Protivníka pro stanoviskojeho k militarismu nahoře nastíněné mimo Jiné
oto, že militarism znamená násilí a to zakázáno

k nejen lidskými nýbrž i božskými zákony (tedy
přece aspoň jednou Bůh) — nuže buď výroky tyto
neb předchozí vypočteny byly jen na vnější dojem
u jisté části poslucbačstva, v městě s průmyslovými
závody zastoupené, neb je v nich notoá míra nedů
elednosti. Proti výtce řečníkapředešlého o úplatnosti
novin dokládal se dr. Kříž ctí, že3 orgányjeho strany
preto stůňou hmotně (ipeissima verba), žezásadně
inserty německo-židovské odmítají. Dobře, že je
po rozluce: Osvěty lidu by takto hájiti nemohl!
Ačkoli počátkem řeči slíbil pan doktor, že jako
hr. ze Šternberka i on mluviti bude slušně, dal
se přece ke konci, kdy posuzoval mínění protiv
níkovo o surtare na mouka a tovární dani od
kusu, unésti k výrazu „nesmyel“, což mu u soudné
části shromážděných, jak dobře hrabě podotkl,
valně neposloužilo. Že strašil v následcích prvé
zdražením potřeb životních, bylo as sase namířeno

jmenovitě na kruhy socialistické. Provádění druhé
daně nazval čirou nemožností — příliš podceňuje
pokrok fiskaliamu v stol. 20, Celkem hroziltéš
možností hromadného stěhování se lidu na venek;
to zdá se nám u rolníkův, kteří přece mezi voliči
venkovských okresův rozhodnou, že by bylo právě
vítáno. Veta by bylo po nedostatku sil pracovních.
Po replice br. ze Sternberka požádal o slovo ob
čan Nýdrs HradceKrál.Premluvilkrátce: „Stálý
je u nás stesk, že nemáme české šlechty — když
se k nám hlásí šlechtic, neodatrkujme hotedy!“
Přímo pak volbu hr. ze Sternberka poslancem do
poručil. Místní lékař MUDr. Zemek mlavil potom
značně déle, ale jasného obrazu £řeči jebo nabýti
nebylo tak snadno možno. Příliš dlouho skromně
omlouval 'ee, že není vlastně dosti kompetentní
rozhodné slovo pronášeti ve věcech politických,
nabádal k svornosti, zatracoval stálé vystupování
hr. se Steraberka proti „kamarille“, že prý jiš
Havlíček tak činil a p. Pro nás, p. doktore, je boj
proti vlivém škodlivým tak dlouho vbodný, ano
patný, pokud vlivy ty trvají, byťsebe dálese táhl.
Celkem řeč vyzněla proti kandidatuře braběcí. A

nyní mělapři rána amrtelná, hotová spousta.Roarou, z kterézhoubná palba zahájena býti měla,

že mladšíJUDr. Křížo nájezdechna hr. seStera
berka zvláště v Cbieagu podniknutých, k aimě
látka z dávno minulého mládí protivníkova byla
načerpána(srovn. nahoře : slepice, ševci, šampaňské),

ky se již vyslovil, je totiž za nedůstojné
tnébo muže prohlásil, povetal přece věkem po

kročilejší p.
jako „psychiatr“. Útverák, má snad již dekret na
brněnskou universitu v kupse? Byl by také vášil

něho někdo rady lékařské dožadoval? Ó toho světa
nevděčného! Jak jste ge mobli Smiřlčtí pobaviti
novým vydáním, poněkud ještě rozšířeným, historií
tentokrát o kohoutech, krejčích a třeba plzeňakém
s Mrťafy! Hlasy téměř všeho posluchačstva: „Nejste
volič, nechceme Vás poaloucbat, jděte, odkud jste
přišel, nechte si to“ a p. byly patrným dokladem,
že shromáždění odsuzoje ostouzení protivníka po
litického tónem, jaký si oblíbil k slovu se hlásloí
řečník o týden dříve v Chicagu. Když sbromáždění
takto blukem náramným prokázalo, že o poučení
odborníka psychiatra nestojí, zkusil na stupínku
stojící, vousy 8 olymským klidem hladící genera
lissimos zdejších radikálův udeřiti na struny de
mokratické, že mu snad přece bude dovoleno há
jiti cti vlastní, hrabětem prý na počátko schůze
napadené. Zas marně. Všecky pokusy, promluviti
souvislou větu, roztříštily se o vůli blučící schůze.
Tu předseda domluvil asi zatím důtklivě panu do

ktorovi, aby se zajaký okolnostíslova vzdal.I
učinilto konečnědr. ampar a rozloučilse8neposlouchajícími posluchači dvojsmyslným: „Buďte
zdrávi!l“ — Tak ukázalo se, že bledne sláva
páně doktorova, jakmile vzdálí se z obvodu
ochranného šosu svého města, třeba jen na dvě
hodiny cesty. Ze správ pražských novin se na to
dovídáme, že výprava jeho za hr. so Steroberka
do Černilova téhož dne podnikoutá, ačachůzena
7.hod.večerníohlášenabylaa símní vítr nešetrně
foukal, tak že nebezpečí bylo pohromu na zdraví
vsíti, o pohodlí aní nemluvě, stejným fiaskem
skončila. Předsedající starosta města vyzval shro
máždění, aby volilo ve prospěch národa, při čemš
dr. Zemek nemobl si odepřiti, aby v řeč páně
starostovu nevložil své: „t. j. každý dle nejlepšího
vědomí 1 svědomí!“ Nedivímese pak jiným, méně
vzdělaným, když řečníky vyrušovali vlastními po
známkami. Oresoluci,kterou obyčejnějdoschůze jit
přinesenou Jindy na schůzích „jednohlasně“ při
jímají, aby pak jednotlivoi se dle ní neřídili, ne
stala se ani zmínka a schůze se o půl 5. rozešla.
O vítězetví radikálně-pokrokovém 8e mluviti nedá.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
V době od 6. do 18, ledna k účeli tomu odvedli : 800 K
vdp. P. Fr. A. Pecka, vikář a děkan vNáchodě, v jisté

ežitostijemu svěřené;po 10 K J. D. Lovoča obec
ká Čermá; 8 K dp. P. F. Gottwald, katecheta

v Náchodě; p 2K pí. F. Bílková v Č. Čermé, p. K.Černoch, p. H.Endt, pí. P. Endtová, pí. A. Špicnerové
a pí. R. Trunečková,vesměs v Náchodě a pí. F, Vlě
kovázeLhotek;po1 Kdp.P.J. Groh,farářvRa
dimi a Dr, C. Sládeček vOlomouci. — Fond stavební
dosáhl výše 67409 K 71 hb,ktoráš ovšem ku stavbě
dosud nestačí. Veškerým šlechetným dárcům vyslovují
se nejvřelejší díky se snašnon prosbousa další dobro
tivé příspěvky, ješ sa přijímají na děkanství aneb za
sílati se mohou též poštou přímo na spolek pro vy
stavění nového chrámu Páně sv. Varřince v Náchodě.

Z Telče. V Telči zřízeny byly zásluhou vdp.
děkana Al. Hradičky v kostele Jména Ježíš nové
varhany. Stroj pochází z dílny známé české firmy Jana
Tučka v Hoře Kutné a v pravdě možno říci o něm,
že potvrzuje dobrou pověst firmy. Varhany jsou sou

připojují se rejstříky kombinační. Silně, vlnivě, bez
pronikavé křiklavosti a přehladajíc.ho plskotu (známé
vady verhao starších soustav), zaokrouhlené s plně
nesou te zvuky varhan našich chrámem, tu sase lí
besnou barvitostí jemně a lahodně zaznívajíce plní
mysl libými city a tak, jak účel jejich, nejen še o
porou jsou zpěvu, než přímýmbaditelem pobožnosti,
povznášejíce mysl k Bohu. Skvostnou zevní úpravou
jsou celému kostelu k nemalé okrase. Všecko svědo
mité a solidní provedení nástroje dokazuje snaha
stavitelovu, chvalnou pověst firmy ndršeti, jiš varbany
telečské i nemálo rozmnoší.

Ze Všestar. Dne 16. £t. r. ledna konala
se voličská schůse ve Všestarech, jež byla velmi
četně navětívena. ©Hrabě Vojtěch Sternberk ros
vinul v delší řeči evůj program aodpovídal na všecky
útoky, které byly proti němu podnikouty v poslední
době „Nár. Listy“ a ostatními jeho odpůrci.
hraběte byla přijata a velikým a skoro všeobecným
souhlasem. Na to mluvil dr. Klampar v Hradce Krá
lové, který podobným způsobem jako v jiných schů
sích chopil se osobních posnámek, aniš byvůbec před
vedl jakýkoliv politický program. Hrabě Sternberk
vyvrátil v krátké řeči uvedené vymyšlená obvinění,
načež pan Karel Machek ujal se slova a polemisoval
proti dra. Klumparovi. Vyčítal mu, že „Osvěta Lida“
tak blísko p. doktorori stojící přinesla všecbny řeči
ze schůze v „Cbicaga“ jen ne řeč dra. Klampara;
uvedl, že tu jsou dvě mošnosti: baďto p. doktor svoje
tvrsení na této echůsi proti hraběti Sternberkovi ne
mohl dokázati, anebo se za ovoji řeč styděl a proto

ji nedal uveřejniti. Resoluce nebylo navržena ; apodáno každému na vůli, aby volil dlo svého nejlepšího
vědomí a svědoní.

Z černé kroniky. Majitelpodhradskéme
chaniocké tkalcovny u Dvora Králové dr. P. Wioternitz
zastřelil se ve Vídni. Firma nachází se volké fnaační
tísni. Pasiva činí 600.000 K. Vdova po společníka
firmy jmenovavé, Pavlina Friedmanova před několika
doy pokusila se o toborražda.

Bůmésprávy.

la oh 6: Freutišlá "Hi
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Sociální demokracie v Německu.
Dle výroční správy počet voličů social. demokratických
při volbách v Německu vzrostl z 1:2mil. na 3 miliony,
mandátů od posledních voleb r. 1898 získáno o dva
tucty. Redakce časopisu „Vorwárts“, který má 78.500
odběratelů, odvedla =a lonský rok 72.884 marek čistého:
výtěžku ústřední pokladně. „Loipsiger Volkaseitang“
má přes 80 tisíc platících odběratelů, „Hambarger
Echo“ přes 67 tisíc, „Das nene Blatt“ 278 tisíc. Ro
1902 měla strana 628.247 marek příjmů, o 266.884 m.
víos neš roku předešlého. Na agitaci při volbách.
věnovalo se 282.089 m., sondrahům dáno podpor
212.400 m. A my měli bychom apáti, kdyš aoclal,
demokraciečiní tak úšasné pokroky?!

Prospěch = clzinců. v , še do
Švýcer dojede ročně na 380.000cisinců buď na cesty
nebo na sotavenou. Hotelům a stravovatelům zaplatí
návštěvníci 86—98 milionů franků (frank jest asi 90
haléřů), z čehož asi 34 procent připadá na domácí
hosty; kromě 60 mil. franků, které cisinci zaplatí za
byt a stravu, utrší dráhy od nich 16—18mil. Hotelů,
pensionátů a privátních niků pro cisince je ve
ovýcarech na 1536, v nichš je dohromady asi 104.800

lí. V saisuně saměstnává se v hotelích 33—26.000
idí, kteříš dostávají mady 9—11 mil. franků, nepo

čítaje ani bytu ani otravy, kteréž eo odhaduje na
7—8 mil, ani spropitného, ktoré obnáší na 36 aš 4
miliony franků. — Krásy přírodní jsou tu ovšem
hlavním lákadlem cizinců. Tém Švýcaři věnují vše
možnou posurnost a nelituji žádného vydání, jen aby
jim tem pobyt zpříjemnili. Ochota a rnost 60
Švýcarům několikeronásobně vynabradí. — Také vo
vlasti naší máme rozkošné koutky, vynikající krásami
přírodními, které by ai cisinci i sámošnější nadinci
jistě oblíbili. Mnohá česká vesnička při lepší úpravě:
návsí a snadnějšího přístupu do romantického okolí
jistě by přilákala nějakého cisince na letní pobyt aneb
aspoň na shlédnutí krásného okolí a sisk by s toho
přece nějaký byl.

Národní dar. Ne okresn kouřímekémbeso
všeho došebrávání se sebrali slušnou částkn jako ná
rodní dar ve spůsobu 1:/,%,nf okresní přirášky. BSti
stranám věnováno celkem 4462 K 70h. Příkladutoho
moblo by se následovati i na jiných okresích.

České díle ©hnutí „pryčod Říma“
v Německu. V měsíci červenci minulého roku vy
dal spisovatel dp. Rudolf Vrba obsáhlé dílo o baoutí
„pryč od Říma“ v Rakousku v německé řeči pod
násvem „Oesterroichs Bedrůpger.“ Dílo to vyvolalo
snačný odpor u pověstných Opitsianů. Zajímavý jest
posudek o něm v orgánu evangelického Bundu, který
vychásí v Berlíně pod názvem „Deutech-ovangeliecho
Korreepondenz.“ Zde v čísle 26. v listopadu minulého
roku praví tento orgán následovně : Pod tímto násvem
„Oesterreiché Bedránger“ (v Praze uŘivnáče) postil
český kněs BRadolf Vrba v Praze evangelické hnutí
v Rakousku. V Německu se kniha ta asi málo rozšíří,.
čebož jest jen litovati, poněvadě episovatel jest o po
měrech hlavně - Rakousku a v Čechách výborně
spravén. Spisovatel jest Čech a nenávidí němectví,
čemaž se nedivíme, když národnostní bojse vede tak
urpatně.On nenáridí protestaotství v Rakousku i mimo

ouska, čemuž sb opět nedivíme, vždyť jest katoli
ckým knězem. Mime v něm odpůrce, který ale svojí
vědou a karakterem stojí mnohem výš než P. Alban
a P. Opits, vůdcové katolických Němců v Čechách.*
Zajisté to zajímavý hlas o české vědecké práci v cí
síně.

Jak se dříve léčíle. (Rukopiss konce16.
stol.) Pro čištění srako. Vezmi bylinu myší
ouško, trhej je v měsíci sáří, utleč v hmoždífí, pros
ceď skrze dat a tou vodičkou pomazoj židoviny s
obočí, neb řesu, i také můžeš očí tím vymývat, 160
lice člstí zrak i také starému člověku. To zkušenost.
dokázala v Králové Hradci; činil to pan Bednařík,
starý okolo 90 let, soused Hradecký. Vysnal, fe před
104 léty brejle potřeboval a tento čas již dobře

vidí. Proti ohřici neb rýmě. Hořšici
s octem sžaj v sobech a rozžuje drá tak sa dobřou
obvília tím pomine.— Padne-li něco do oka.
Z ptáka tetřeva kamének se falodku najdeš-li, scho
vej k potřebě, Kdyby něco tobě do oka vpadlo, vlož
jej pod klapku do oka a všechno vyšene a pak sám
vypadne. Tento kamínek také sklo řeže ato jest div,
že oku nouškodí. — Item proti rýmě, — Onocí
neb handrou stírej nos a pominěf,. Item zapal onocí
aneb sukno, voněj k tomu; také přestává, kdyš k su
tému střevíci voní. Item: Veami květ kalínový a
napal z něbo vody, toa vodoa se mej, budto tvář
anebo život a budeš zdráv.

Jak v Japonska oti vojáka. Když
v Japonsku odvedou mladíka k vojsku, sejdou se
všichni snámí a příbuzní s gratulají rodičům ke cti,.
která se jim stala. Stane-li se, še voják padne, do
stárají rodiče jeho četné eouatrastné návštěvy; smrt
vojáka na poli válečném jest pro neboštíka f pro ro
diče jebo velkým vyznamenáním. Jména padlých vo
jínů zapisují se ne stěny chrámků místních, jména
jejich přinášejí úřadní noviny, padlým staví se pomníky..
Dvakrát za rok kupé se na počest padlých vojáků
veliká vojenská a národní slavnost, při které rodiče
zabitých vojáků nesl zvláštní čestný odsnak,

Kopřiva v hospodářství. Kopřivyzvlášť

obyčejnéT odpusají sice svouŘábarovtí,uicmánědávají ušitek mnohý. Ze sušených kopřiv připravuje
se thé na prsa, úšívá se jich jako prostředku krev



čistícího, s jarních a letních mladých výhonků lze
pak upraviti výborný kopřivový špenát asalát. Hon

m a káčatkům také snaměnité chotnají rozse
kopřňvy, rovněž i bověsímu dobytku se hodí, jenž

"i tloustne. „Krávypak“ dávají bojuost te

mléka a máslo jest p nich pěkně šlaté. Mimo tokopliva jako len dává hojnost tkaniva, z něhož Ise
vyrobiti látky velmi pevné a při tom jemné, které
v oěkterém oblodu vyrovnají se i hedvábí. Užs tohoto
stanbriska bylo by záhodno, abychom si kopřivy více
všímali. Hromady penés vyhazojeme do cisiny sa
drahé látky hedvábné a chatrné bavlněné, co zatím
v kopřivě ladem leží vzácný kapitál, jenž na našich
„statcích všade se nám před očima jeví. Nebude nám
lépe, dokud budeme z ciziny lhostejné kapovati různé

robky a dokud nebudeme si všímati pilně svého
okolí, jak bychom se v potřebách svých bez cisiny
-obešli. Tak nepatrná kopřiva sama ee nám nabísí,
„zostefvšude, j na kamenité půdě. Semene sískáme
dosti z divoce rostoucích rostlin.

Mýdiová voda. Hnojivásíla mýdlovévody,
které v každé domácnosti při praní prádla jest do
otatek, jest zvlášť dokázaná. Vodamýdlová obsahuje
© sobě rospuštěné některé látky, které na silný vzrůst
bylin účinkají, vnikajíce přímo do rostlin. Trávník se
jí bujně rozzelená, selenině po ní se výborně daří,
květiny psk v sahradách i v květináčích mna oknech
vynikají krásou a obnivostí barev.

vyznamenání a uznání, jichž se dostalo se r, 1908
firmě Jan Staněk, pasíř a ciseleur v Pruse, dílva
kostelniobnádob a náčiní a umělých prací s kovu;
odporačujeme k leskavému povšěimnatí.

(Zasláno.)

půdd TojakeSinden
odpověd na nesprávné výčitk

jeko P-MUDra Ot. Klumpara. 1
Bestaveno p. Drem. Bd.:Krňtznerem, administrá

1 tořem knížete Méttorničha.

Abychpodal důkaz o bozdůvodnostř útoků
na maebrán "administrace panství Plaa a- Kynž
vartu Ččiněných a týkajících se propuštění úřed
aictva na těchto stvích, dal jsem sestaviti

kaz oněch úředníků, kteří -r. 1902. « knížecích
etternichovských služeb propuštění . byli bes

se. Jeon to pánové:Karel Burian a Ottokar

Šlarik v Plasech. — Pan Josef Skácelík, který
s lesního inženýra v Kyněvartě byl jmenován
lesním, zdráhal se místo lesního naštonpiti a odešel
se služeb knížecích. Jak.se dgslýchám,bylo témuž
uprázdněné nyní místo lesního inženýra opět na
panství Plasském propůjčeno. .

Z Části na vlastní z části
kročilý věk a z části z důvodů administrativních

prosionování pánové: Holeček, Sýkora '(70 let),axera, Starouschek, Růssler a Stipanita. Pánům

fondu, z úřednictva ae skládající, pensi, ponóvadě
dle výkladu statutu pensijního fondu, který výbor
Činil, jmenovaní dva pánové práva na pensi ne
měli. Když však pěud:open výklad stafutu pro
hlásil za nesprávný, vyplácí se jmenovaným pánům
také plná pense. :

O tom, komu pense z úředníků přísluší a
komu ne, rozhodoval výbor úřednictva zcela
autonomně a úkolem mým jako předsedy bylo

B co 8e formalní stráoky sehůze týče, tutoEd

(Tolik na ovědectví pravdě.

(Zasláno).

1 Naje,milá „Obnova“ v čísle 3. ze dne 16.t. m.
jřejnild, správu vadp.-Rrant. Kernera, pokladníka

„Dědictví Maličkých“, která týké se i mne s proto
dovoluji si objasniti poměr Věstníku katol. ducho
vénstva k tiaší Zemské jednotě.

Věstník je podnikem zcela privátním, jehož ma
jitelem a redaktorem jest dp. TbhC.Jan Pauly, spiso
vatel:kaplan na Smíchově a počal jej vydávati mno
hem dříve, než Zemská jednota založena byla. Zemská
jednota, když šlo o to, v kterém -časopisu by uveřej
ňóvala své úřední punližace, zvolila zs svůj orgán
„Věstník“, jiš pro jeho název a tendenci, a učinila
e majitelem a redaktorem smlouvu, še bude veškeré
úřední věci Zemské jednoty ve Věstníku zlarma
uveřejňovati; při tom ovšem bylo ujednáno, že Zem.
jednota na ostatní obsah Věstníku nebude míti dád
něho vlivu. Zemská jednota jest majiteli a redaktora
Věstníku velmi povděčna, že pro její publikace věno
val blabovoinénovou rubrikus názvem „Zemská Jed
nota českého katol. duchovenstva v král Českém“
která přináší naše úřední sdělení, za kteró —ale jen
se tyto — jest Zemská jednota zodpovědna; protož
se zpráva Věstníka v čís. A. t. r. str. 133 o „Dědi
ctví Maličkých“ Zemská jednota zodpovědnou není,
jelikož není úřední publikací její v rabrice jí vybra
sené. Nebylo nikdy v šádné schůzi Zemské jednoty o
D. M. rokováno a jeho činnost a hospodaření kritiso
váno a proto nelze považovati správa Věstoíko o D
M. za zprávu Zomaké jednoty, která nemá žádné po
vianosti Věstníku zjeduávati spoleblivé informace

k jeho privátním zprávám, ale tské žádnéno práva,aby snad nějakou neoprávněnou rovisí pokladny D.
M. zjednala s: přesvědčení o správnosti účtů její;
toto právo a snad i povinnost náleší faktorům, kteří
se o rozkvět D. M. tak bedlivě od počátku až do
dneška starali a starají a tak mnohých zásluh 0 roz
šifení dobrých knih a užitečnou četbu „maličkým“ —
náší mládeži ei dobyli. Povinné vzdávaje díky sa po

svání do Hradce, | oš mi s uvedených důvodů ašitinelse, „přeji = toho. srdce Dědictví Maličkých všeho

zdaru, aby jak ad dosud po dlouhé léta, tak i bu
doscně četbu dobrou a zdravou v mládeši naší šířilo.

P. Poem. Střebský,
: předseda Zemské jednody.

(Zasláno.)

Vysvědčení.
Pan KAREL ZAVADIL, zlatník a pasíř

w Chrudimi, vykonal pro zdejší novýfarní chrám Páně
některé práce svého oboru, jako: dvě visací lampy k ved
lejším oltářám, novou kaditelníci, 14 gotických svícnů
k vedlejším oltářům, nový kovový lustr, jehož vyobrazení
bylo v „Obnově“. a jiné práce, jako znovuslacení cibo“
ria, monstrance, dvou pacifikálů k úplné spokojenosti a
za přiměřené ceny, menší nežli jíné zvléší německé Army
dle svých cenníků mají. Bud:ž mu za to úplný dik. 

Jesef Kavan,
. farář.

(Zasláno.

Panu KARLU ZAVADIOVÍ,
slatníku a pasíři v Chradimi.

Zásilka dolla vpořádku: všese milíbí a doufám,
še i jiným se bude -tbiti.-Podruhé Milerád závod Vášvy .

000 Střítež, p. Neu-Schůtzensdorf, dně 13. protince1900.
J. Váha, exposita.

Tržní zprávy.
V Bredci Králové, dne 16. ledna 1904. 1 hl

obenice K 1150—1840, šita K 960—10 20, jedčme

—000, vilve K 9-40—10'60, hrachn K 1700—31'60,
čočky K 3400—27-50, jahel K 1900— 2000, krap
K 1600—3400, bramborů K 8-30—340, jetelového
semene K8000—100'00, máku K 26:00—328-00,lně
ného semene K 18-00—2000, 100 kg. žitvých otrab

"K1000—10:10, pěenié, otrab K 10'00—10'10, |! kg.
| másla K 300—2-20, 1 kg. sádla vepřového K 1 86—

000, 1 kg. tvarobu K0-31—0-26, 1 vejce K 0-06—
006,1 kopa cerele K 0'00—0-00, 1 kopa petržele 0'00—
0-00, 1!kopa kapusty K 1*40—1-80, 1 hl cibule K 400
—5-00, 1 kopa drob. zeleniny K 1:40—260, 1 pytel
mrkve K 0:00—0'00, 1 bl. jablek 00:00—00'00. 1 hl
hrušekK 00*00—00-00.Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 16. ledna 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 617, žita 3168, ječmene 29, ovsa
268, víkve 39, hrachu 7, jabel 6, iněn. semene'0;
je telového semínka 472, máku 7. 2) Zeleniny: cerele 00

61 kdp, zelí0 kop, mrkve 11 pytlů, brambor 64'/, hi.
8) Ovoce: jablek O bl., hrašek 0 hl. 4) Drobného

dobytka: vepřů 27 kusů, podavinčat 475 kusů.

Listárna redakce.
Některé později došlé dopisy odkládají se

do- čísla příštíbr. :
:-. rehleby. Vldp. F. R. Zaplacenodo 1.

července .903
Heřm Městec. Dp. A. Č. Za lonský

rok vyrovnáno.

OO00000000000000
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ili

PW“ Roží hroby, "Jil
P- křížovécesty,

oltáře, sochy evátých a pod.
Mnoho pochvalpých přípisů vyloženo

k nahlédnotí.

OO0000000000
JAN KALIS,

hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.
nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
drubů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skřinich.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
Potisky, prsteny,
aj.v nejmodernějším provedení

„8 úplnouzárukou/
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Oeny i obrázky velkých hodin
: Da požádání sašle.

Dávěry hodným. aánilky ma výběrtéš i na opidáby
bes svýšenícen. — Z r. 1848.

Prrní český katolickýzárod voYldni

FrantišekRuber
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.

Videň,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasálá
se vše franco.

Jan Horák,
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro zimní a jarní dobu,

W* Téžvolejemné"Jy

látky na taláry.
Četná uznéní zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Při bromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

Othrannou snámkou. opatřený.:

5 kg. 15 kořenů
5 kg. 20 kořenů.
5 kg. 30 kořenů *.

Vyplacený na každou pošt. stanici zasílá

JE“ Císař v Maliněu Kutné Hory.

Víno©
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 86 kr.u

Jos. Kadečky,
rest. v »Adalbertinu« v Hradci Králové.
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Telefon č. 17.

NOVOTÍNY

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan Staněk, Zzšě;
Konviktské ul.,
etelněna L gpučený,posvě op:
si doporačiti svůj hojně zásobený

A sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboris,

U svícny, kaditelnice, kropenatenky, nádobky a td, vše
v přesném slohu církevním. Staré

předměty znovu „pravuje v původníintenci a jm © ohní slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
oklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chndším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robby bosoenné. Vše posílám již posvěcené.

Znáte již
novou železnou univer
salní studniční pumpu?

Nezamrzne, nerozaví,

je spůsubilá ku hnaní vody do vzdálených a výše
polpiených míst, postřikování zahrad aFbitovů, dává úploě čistou vodu a bez pří

chuti, polámání téměř nemožné.
Jednoduché, avšak trvaolivá stavba, neobyčejně
levná cena. — Za málo peněz mnoho pohodlí a

velká úspora Času.

VÁCLAV STRNAD,
strojírna V LIBICI NAD CIDL.,výroba Pump,vedovodů a větrných motorů

r. 1866, nejstarší svého druhu v
— nabízí —

| poňsk, „Airorici,borovlčku, jeřabinku

Ek
" víno, bílé červené,vino bortivkové (medici
| naloí)vínasladkánvíno Šumivé (šampaňské).|
Í Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takove] f

jakostivelmi levný koňsk alvýbornou |
n olivovici, vše ho pálení a Do rnosvýroby.
| | Závod vyznamenán byl nejvyššímilcenami: roku

i stážínajb Z Mám medailíA st a iplomem =o a mnolými
3 nými diplomys právem rašení"elatémaila

Vzorky zdarma a franke,

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož idámských apánských
látek je u Tkalcov. výrobmihe spole
čenst a „Vzájemnost“v Hronově. 68lze
obdržetipartie sboší 30 mt.,obsahujícíkaždárůzné látky, zejména:plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., ješ

neohj se v každé domácností výhodně upotřebiti,M 12-—,vyplaceně od korua 20— výše.
Vzorky a cenník zdarma a franco.

Vády 50šináných matracina skladě

Za čisté plnění žiněmi se ruči.

0000000000000ooRoc

VelkolepýJýhér o povlaků

OCennikyzdarma a franko.

00D00Go0Go0Go0GWo000:+©o+

— Dj ho 0slohema tl

D8 Key DOS26;a88 Me
selnínaříšěnídopn pakís opo e cte, 4.

uměleckýzávod sochařský a fox

=
Josefa Krejčíka. o Prase.

Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlovo ol, 6. 20.
— Llnstrovanéc , nákresya rozpočty

80- Výhodnéplatebnípodmíaky.8

KC

Předplatné na voškoré

ČASOPISY
denní
modnízábavné
ilustrované
a vědecké

české i jinojazyčné
. přijímá a správně dodává

první královéhradecké knihkupectví
a antikvariat

Boh. Melichara
v Hradci Králové

(bývalý závod Pospišilův, založený r. 1808).

Donáška do domu se neplatí.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) :

4v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadiy, faráře ro Týprachticleh) |

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovematvuŘ
svůj osvědčený a častovyznamenaný |

výrobní závod i
všech kostelních paramentů,)

praporů a kovového náčiní.
M Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku

i se napokádíní franko zašlou.

IZMEANATIOICO
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NÉ



Příloha

Firmě San dÓtaněk,
pasíř a ciseleur

v PRAZE-L, ulice Karoliny Světlé č. p. 318,
dílna kostelních nádob a náčiní a umělých

prací z kovu,
dostalo se během r. 1903 následujících vyznamenání
a úznání vesměs za vlastnoručně shotovené a na vý

stavách vystavené kostelní práce:

Záslušný kbříšrytířského řádu sv. Petra.
Na výstavách v Paříh, v Pardubicích a v Tře
bíči: čestný diplom s právem rašení slaté medaile.

Během r. 1908 dodal jsem 26 nádherných mon
strancí a 70 skvostných kalichů, mimo mnoho jedno
duchých, mnoho ciboří, věčných lamp a lustrů, a ně
kolik set svícnů všech druhů různým al. patronátním
a farním úřadům. Práce tyto zhotoveny byly v různém
slohu.

Firma tato po 1iletém trvání vykázati se může
na sta doporučeními, jichž prvopisy možno si volně
prohlédnouti.

Závod můj možno kdykoliv navštíviti bez jaké
koliv závaznosti koupě.

(Zasláno.)

PanJan Staněk,
pasíř a ciseleur,

PRAHA-I., ulice Karoliny Světlé č.10.
Dílnakostelních nádob a umělých prací z kovu.

Vaše Blahorodí!
Zasílám na vyrovnání účtu povinný obnos ze

dodané evícny; jsem velmi spokojen s uměleckým pro
vedením. Všem,se velmi líbí; všude Vás doporačím.
Děkuji Vám a jsem ve vší úctě

Jan Brázdil, farář.
Ve Zroli u Zábřehu (Morava), 9. února 1603,

Vaše BlahorodíI
Děkoji za tak brzské a dle církevních předpisů

zhotovené pacifikále. Při každé vhodné příležitosti
tajisté neopomenu Véš závod doporučiti.

Ve vší úctě

Sarapatka Rich., kaplan.
Schlackenwerth, 11. března 1908.

Vaše Blahorodí|
Vyslacení kalinha s paténou mne velice překva

pilo, neboť ta krásná práce, s jakou jsem ae setkal,
velice se mi líbí, cena jest velmi mírná a doba mesi
zasláním a dodáním zpět byla velice krátká. Z té
příčiny masím Váš závod každému [co nejvřeleji do

poračiti. S veškerou úctou
Fr. Plimi, farář.

Hoštice Šum. u Vimperka, 23. března 1908. *

Velectěný Pane!
Jako a dřívějšími objednávkami, byl jsem i

a touto velice spokojen. Řádná práce Vaše a přesnost
u vyřísení její Vássamy nejlépe dopornčají.

František Kraus, děkan.
V Zlonicích, 24. března 1908.

Panu JANU STAŇKOVI, pasíři v Praze.
Za obdršené právě ciborium upřímně děkuji.

S prací jsem v nejvyšší míře spokojen a cena jest též
mírná. Jsem jist, de dílo Vaše Čatdéma ee bude líbiti.

Ještě jednou děkuje za krásné dílo, znamenám
se v úctě náležité oddsný

Dr. Fr. Obdržálek, farář.
Domanín, 1. dabna 1908.

Velectěný Panel

monstranci 70 cm. vysokou a 2576 gr. těžkou a Vámi
zhotovenou jsem dnes obdržel. Jen upřímnou pravdu
dím, že všichni, kdož ji dosud viděli, pochvalně se
o ní vyjádřili; i já jsem s nf úplně spokojen. Pranic

proto i o něco dražší. Jak viděti, jest to celému pro
vedení jen k valnému prospěcha. Dílo samo chválí
mistra svého. Každému, kdo podobné věci objednává,
mohu Vás jen doporučiti.

Děkuji Vám za radost způsobenou a (znamenám
se s veškerou úotou .

Frant. Benda, farář.
V Ohrosimi, 6. dubna 19093.

Veleotěný Pane!
Lampy ke dvěma postranním oltářům zaslané,

vzhledemk velké lampě před hlavním oltářem, velmi
dobře se hodí, jsou velice pěknéa všem ae líbí, I cena
jejich není velká. Budu hleděti Váš závod všemožně
doporučiti. 9 veškerou úctoa

Fr. Pliml, farář.
V Hošticích Šam., 13. dabna 1903.

Pan JAN STANĚK, pavíř.
Srdečné díky za krásné provedení objednané sá

silky. Lidé nemohou zapomenouti na ono osvětlení
o vzkříšení. Svícny líbí se každému, zvláště ony čtyři
šestisvíčkové a to pro jejich provedení a diví se jejich
láci. Snad dá Pán Bůh, že budu moci zase brzy něco
objednatí.

Alois Roudnický, kaplan.
V Chodově, 16. dubna 1908.

Ctěný Panel

Jest mi zvláštnímpotěšením vzdáti Vám tímtoveřejnou pochvalu a uznání za vkusně a v levné ceně
provedené práce, jež jste vsnoval nové naší monstranci,
ciboriu, hostiáři a paténce k nemocným a přejí závodu
Vašemu. aby vešel v širší známost u al, patronátních
a farních úřadů.

Jos. Fr. Stejskal, farář.
Farní úřad v Studnici v Čechách, 30. dubna 1908.

Veleotěný Panel
Dodal jste mi letos novon stříbrnou monstranci

v slohu barokovém, kterou matka má Anna Pabalová
a já jeme pořídili v oběť za drahé zesnulé členy naší
rodiny a na památku mého 25letého působení jakožto
duchovního správce ve Sluhách.

Odbíraje od Vás již léta kostelní potřeby, obrátil
jsem se opět k Vám, těšeose, že tato jubilejní mon
strance bude dílem uměleckým a přední ozdobou
sdejšího farního kostela,

Očekávání moje jste vyplnil v míře svrchované,
Jubilejní monstrance přes 2 kg. čistého atříbra vážící,

emailované obrásky — v počtu 7 — jeou překrásněprovedeny, vkusné ozdoby s tyrkysy a granáty, ruční
rytiny a ruční tepání a celá práce svědčí o umělecké
dovednosti a svědomitosti Vaší.

Při generální visitaci dne 29. dubna t. r. ade
kopané líbila se monstrance Jeho Em. nejdůstojněj
šímu knížeti-arcibiskupu Pražskému, líbila se i osad.
níkům i duchovním spolubratřím, kteří ji « blíska
viděli.

Děkuje Vám ze srdce a doporučuje Vás všem
pro kostelní práce, trvám v úctě oddaný

Fr. Pubal, farář.
Sluhy, 4. května 1908.

Velectěný Pane!
S potěšením Vám mohu aděliti, že i tato druhá

lampa se všeobecně líbila a že jsme © Vaší zásilkou
nanejvýš epokojeni. Buďte ujištěn, že Váš závod při
každé příležitosti co nejlépe doporučím a při objed

návání podobných věcí " a závod obrátím.u
Barbora Pavlatová.

V Drškově 10. května 1908,

Velectěný pane!
©Sděluji Vám, že koranky šťastně došly, s nimiž

apokojenost pouze vyjádřiti by nedostačovalo, neboť
to by znamenalo, že jste provedlje dle plánu svého
a mého objednání, avšak Vyjste učinil více, nežli vy
jednáno bylo a proto zaslonšíte můj srdečný dík, Ro
dička Boží s Pánem Ježíšem, jichž sousoší koranky
ty zdobí, Vára odplaťtež radost, kterou jste mně a
osadníkům mým způsobil. Až budu opět něco potře
bovati, najdu si Vás zase. Dopornčením ku jiným
důstojným Pánům ovšem šetřiti nebudu.

Přeje Vám hojného zdara od Pána Boha jsem
oddaný

Frant. Smola, farář.
Štěpénovice u Třeboně, 25. června 1903.

Velectěný Pane!

Zasílaje výše uvedený obnos, vyjadřují Vám
tímto, že stříbrná a pozlacená gotická monstrance
z Vašeho závodu nejen šlechetné dárkyni, nýbrž i
mně a všem se velmi líbí a že jsme s ní úplně apo
kojeni. Podobně nás uspokojuje stříbrné a pozlacené
ciborium.

Znamenám se ve vší úctě oddaný

Ant. Vrána, prof náb. v. v
Prostějov na Moravě, 80. Července 1908.

Vaše Blahorodí |

Viděl jsem v době exercicií v Olomouci některé
Vaše výrobky; tyto a mnou 0 Vás objednané práce

mno Ro la že svědomitě pracujete kucti a slávěBoší. Zvláště obdivoval jsem se 8 porděkem monstranci
ve Skalici, kterou jsem Vám byl k opravě zaelal a
vyslovaji Vám své aznání i dík.

Vašnosti v úctě oddaný

' Josef Skalka, katecheta.
V Mor. Ostravě, 17. srpna 1908,

Blahorodéma Pánu, p. Janu Staňkovi, pasfři v Praze.
Sděluji tímto e Vámi, že kalich u Vás opra

vený a v ohni vyslacený mne velice mile překvapil,
jsk svým provedením, tak i lácí, že nemoho jinak,
neš Vám své povinnédíky vzdáti a každému správci
duchovnímu Vásco nejvřeleji odporačiti.

V dokonalé úctě

Jan Šulo, farář.
V Schonbachu, dne 1. září 1908,

Vysocevášený Panel
Lampu jsem obdržel úplně v pořádku. Jest ve

lice krásná. Děkuji srdečně za krásné její vyhotovení.
Znamenám se r hluboké úctě

Jan Vojta, farář.
Těchnice u Sedlčan, 3. září 1903.

Ctěný Panel .
Kalich zakoupený pro kapli Žernovskou u Vaší

ct, firmy v ceně K 150, jest vkusně proveden a vše
obecně se líbí. Můžeme Vaši ct. firmu pro aolidnost
jak v provedení práce, tak v mírné ceně kašdému
vřele doporačiti.
Josef Fr. Steskal, Fr. Rýdl,

farář. starosta obce Žern
V Studnici v Čechách, 26. září 1908.

Ova,

Velectěný Panel
Svfony objednané pro farní chrám Páně v Ra

dimi u Jičína došly v čas a jsem © ními spokojen,
rovněš i osadníkům se líbí. Pro barokový chrám hodí
se úplně, provedení veskrze pečlivé.

V úctě dokonalé

Janh Groh, farář.
V Radimi, 5. října 1908,

P. T.

Sděluji, še svícny přišly neporušeny a de se mně
i mým farníkům velmi líbí.

S veškerou úctou
Cyrill Mašíček, farář.

Ve Vys. Stadnicích ne Moravě, 6. října 1908.amo
Pan Jan Staněk, pasíř v Praze.

Kříž k průvodům přišel neporušen. Jsem úplně
spokojen a provedením i cenou a děkuji Vám erdečně
za vzorně provedenou práci.

S úctou

Bojislav Flum, farář.
Ve Ylkánči, 14, října 1908,

Ctěný Pane Staněk!
S kaditelnicí v gotickém slohu zhotovenou a

v ohní pozlacenou, kterou jste pro náš farní chrám
Pánědodal, jsem úplně spokojen.

S veškerou úctou

Jan Mrázek, kons. rada a farář.
V Třešti na Moravě, 9. listopadu 1908.

———

P. T.

S kostelními nádobami, ješ jste nám dodal,
jsme úplně spokojeni. Vaše firma zasluhuje opravda

nejvydatnější pory se strany veledůstojného da
chovenstva a nejhorlivějšího doporačování, kterého si
v plné míře zaslouší.

Ve vší úctě

Václav Tvrdý, farář.
Michaeleberg, 16. listopadu 1908.

Velectěný Panel
Stvrzuji příjem došlých svícnů, dovoloji ci dáti

výraz usnání jak co do ceny, tak co do guality a
formy. Doufám, že i s trvanlivostí budu spokojen.

V úctě

Josef Vomočil, farář.
V Nové Pace, 17. listopadu 1908,

Velectěný Pane Staněk
Zásilku věcí bohoslužebných jsme obdrželi a

všechny nám úplně vyhovují, pročež Vámvyjadřujeme

plnou spokojenost e firmu Vašíco nejlépe odporuujeme.
Z obecního úřadu Nov. Města n. C., dne 18. pro

since 1908.

P. T.

Děkuji za laskavé zaslání věčné lampy a sdělaji

zdvořile, še došla vÚpném pořádku a še jsem jas provedením jejím, i e cenou nanejvýš spokojen.
V dokonalé úctě

Josef Kovář, farář.
Ve Velké Jesenici, 28. listopadu 1908.

Velectěný Panel
Monstrance přišlaneporašená, krásná a Jíbí so

ml | všem, kteří ji jiš víděli, Brzo pošluk pozlacení
kalich. Srdečný dík za krásné a rychlé vyhotovení.

8 veškerou úctou oddaný
Jan Blažej, farář.

Na Rusavě (Morava), 8. prosince 1908.

Velectěný Panel
S dodanou novou kropenkou a s příslušnou

opravou starého kropáče a mírnou cenou všeho jsem
úplně spokojen,

Až zase něco zapotřebí bude, milerád se na Vás
obrátím.

Jan Havran, farář.
Vejšovice, 15. prosince 1908.

Velectěný Panel

Byl jsem splnomocuěn, bych Vám vyslovil dík

a spokojenost nad výrobky z Vaší dílny. Nevím,jakbych Vám dal to nejlepší vysvědčení.
Veškeré předměty, jež jsem od Vaší firmy ob

jednal, všeobecně se líbí. Obzvláště věčná lampa,
ustr, kaditelnice, svícny i kalich a znovu pozlacená

a pečlivě opravená monstrance“svojí důkladností, přes
postí slohu a co zvláštní: velice mírnou cenou Vás

co nejlépe doporačnjí Zaeluhujeť Vaše firma nejvydatnější podpory a doporučení, což při nejbližší příle
šitosti ačiniti neopemenu. :

S přátelským pozdravem sůstávám

Jan Adamec, kooperator'
Ždánice, 15. prosince 1903.

P. T.

Pozlacený v ohni kalich a obě kaditelnice po
niklované jako nové| Jsem úplné spokojens provede.
ním i cenou. Kdo Vaší firmy solidnost jiš jednou
skusil, jiš se Váe pro vědy přidrší. Zdař Bůhl

Vám v úctě oddaný

Augustin Franěk, farář.
Ve Starči na Moravě, 16. prosince 1908,



Vaše Blahorodíl
Kalich s paténou řádně došel. Vaše Blaborodí

ubespečují o úplné spokojenosti. Provedení jest velmi
doporučení bodné.

V dokonalé úctě

Josef Sochůrek, administratorfary.
V Bechlíně, 17. prosince 1908.

Velectěný Pán, p. Jan Staněk. —
Sděluji a Vámi, že lustr pro farní kostel v Kon

nově a Vaší firmy objednaný, dík velmi pečlivému
zaobalení, přišel úplně neporušený. Práce sama vy
dává nejlepší svědectvío dovednosti a solidnostiVaší
firmy. Lustr líbí se všeobecně. Icena jest mírná.
Doporačuji proto Vaši velectěnou firmu nejlépe.

VevělúctěčJosef Šplechtna, farář.
Farní úřad v Kounově, 17. prosince 1908.

Velovážený Panel
Lustr došel bez nejmenšího poškození — k ú

plnému naspokojení, Srdečné díky za rychlé a nálešité
obelonžení. S veškerou úctou

Václav Zach, kaplan.
V Kaplici, 21. prosince 1903.

Ctěný Panel
Vaše zásilka objednaných kostelních věcí došla

dnes v pořádku. Překrásná lampa a veškeré jak ol
tářní tak i nástěnné svícny vkusnou slohorou úpra
vou uepokojují plnou měrou a mám zajisté, že budou
Vaší otěné firmě dobrým doporačením.

V dokonslé úetě

Fr. Schiller, řídící učitel.
V Sezemicích, 5. prosince 1908

Velectěný Pane!
Objednané dvoje svícny, jedny hladké leštěné

ze žlutého bronza a drahé bronzové zlacené se mně
i dobrodircům, kteří je kostelu věnovali, líbí, a jeme
s nimi úplné spokojeni.

Ant. Vávra, prof. náb. v. v.
V Prostějově, 24. prosince 1908.

Veleotěný Panel
Nyní jest teprve stříbrná gotická monstrance

úplně doma. Kanonické tabalky ozdobné tvoří krásný
harmonický celek. I zde platí našo přísloví: „Dobré
dílo samo se chválí“. Když přišla inteligence sou
kromě prohlížeti, vyslovila Vašnosti uznání. Mám za
to, že není třeba blouditi po cizině a vyhledávati
firmy národu našemu nepřátelské, hmotně efliti ne
přátele vlasti naší a pak žehrati, še nemáme vý

tečníků. 8 úctou
Jan Svoboda, rolník.

(Závěr).
Růsná individua nabísí slavným patronátním a

farroím úřadům pod rouškou „výrobce kostelního ná
činí“ bez jakéhokoliv označení řemeslného, výrobky
bezcenné, církevnímu slohu nevyhovující.

Proto dovoluji si upozorniti velndůet. dacho
venstvo, aby své velectěné objednávky kostelních věcí
činilo jen u odborníků, pasířů, etříbrníků a zlatníků,
kteří práci té skutečně vynčení jsou a jí rozumí, a
nedalo se klamati výrobky tlačenými (presovanými).

V nejhlubší úctě

Jan Staněk, vyučenýpasířa ciseleur.A,l
Založeuo roku 1853.

Petra Buška synové
v Sychrově, Čechy,

umělecký závod sochařský a řesbářský
pro práce kostelní, parostrojní truhlářství

doporučuje uctivě

(> k doběvelikonočníJj
Boší hroby, kříšové cesty, Téla Páně
a klečící amděly ze dřevařezanéa polychrom.
Sošky „Vzkříšení“ ze dřevařezanéa polychr.

velikost 55 60 65 70 cm
korun 8% 34 388 42

Pre levné Boží hroby: Těla Páně ze
sádry (pevné), krásně modelované, jemně polychr.

velikost 90 100 116 180 140 om
korun 34 28 306 41 48

Klečící anděly ze sádry (pevné), krásně mo
delované, jemně polychromované

velikost 40 55 65 om
korun 12 46 33 kus

Provedenopřes 450 oltářů aBožíchhrobů.

Kočáry asáně
nejnovějších vzorů

odporučuje známá, osvědčená firma

ČENEK BUBEN,
kočárník v Hradoi 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 slaté medaile s korunou.

Ročník VIEL

Právě vyšlo č.
„Časových Úvah“

Národobospodářeká úvaha
s péra Dra Františka Reyla, docenta sociologie.

Obsahuje přehled národního majetku,
líčí vznik a rozmach movitého kapi
talu moderní doby A podává zásady
křesťanského národohospodářského 8y
stému, jichž nutno katolíku ve vý

robní činnosti šetřiti.

Spisek obsahuje hojnost zajímavých
číslic a dat.

Cena 8 h, na čtyři oxem
pláře pátý zdarma. fi

Objednávky obratem vyřizuje

administrace „Časových Úvah“ v Hradel Král.

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou
stanici dodává velkosávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 808.

kr

Skupiny

SVATEBNÍ.
Přijmuti v úborech

plesových
kostymních

odporučuje

J. F. LANGHANS,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové
Adalbertinum.

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasířvChrudimi

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronou a ji
ných kovů

vše alině v ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí
Vlastní | výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a

" salou se i ž svěcené Bostvrzením 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 chů,

, monstrancí, ciborií, relikvi
úřů, nádobek na sv. oleje,

lamp. luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Rp-FillalkavHradciKrálové,"UN

KARLA ADAMCE,
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,

WW*>ZLATÁ BIBLE -G
čiliPísmo ovaté Starého I!Nového
Zákona jest úplněrozebrána.— K dostání jest
ještě pouze

Písmo svaté útarého Zákona
které prodáváme za sníženou cenu a sice
místo ua 48 korue pomze za S korun.

Všem důst. pánům odběratelům, kteří ob
jednali „ZLATOU BIBLI“ sdělujeme, že necháme
zbotoviti

desky a obstaráme vazby
v následujících cenách:
Původní plátěné desky se zlacenouokraeou

ua desce a s koženým hřbetem v barvách:
červeué, olivové a
hromady . . . .

Původoí vazba v
zlatou ořízkou . -< < + + « *

Původní vazba v téže úpravě, 3 svazky a mra
morovou ořízkou 2.2 K

Vazby s plátěným hřbetema, krásnýpapírový
potah, mramorová ořízka, za svazek K 4:40 až5

Desky necháme zhotoviti jen v počtu do
konce tohoto měsice došlých přihlášek
a budeme je rozesílat počátkem února. — Račiž
kašdý tudíž objednávku učiniti obratem pošty.

Cyrillo-Methodějoké knihkupectví
G. FRANCL

PRAHA, dům městské spořitelny.

PÁV
PANI

a HARMONIA

též na splátky a výměnumabízítovárna
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KHÁLOVÉ.

$ Sklad Eliščino nábřeží proti lab- $
skému mostu ——————————————

Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

ordeaux (3 desky) doi
téže úpravě, 3 svazky 80

J0oK

Pradleny !
Perte prádlo =——

NAFTOLEM!
Ušetřite času, ruce
1 prádlo. Vyperete
lehce, brzy a bílit
prádlo nikdy ne
budete.

Na skladěmají firmy: Fr. Chradimský,
E. Řezáč, Krestevá, Ippen, Vachek a
Sehojbal, vesměs obchodníci v Hradci Král
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Změny majetku nemovitého,

Naši liberálové okazojí se zálibou na doby
robotní, kdy feudální pánové vybáněli sedláky
ze sděděných statků, aby si přivlastnili selské
pozemky a zvětšili tak psoskou zemi. Nebo
deme toho vyhánění sedláků za dob roboty
popírati, poněvadž se skutečně provádělo, ale
ne všudy, nýbrž jen na statcích zkrachovaných
a zadlužených feudálů, kteří si takovým způ
sobem chtěli pomoci na nohy. Na statcích
šlechty spravedlivě smýšlející, hlavně katolické,
podobné zločiny se neděly.

Robota je zrušena již přes 50 let a pře
stalo u ní vyhánění sedláků? Rozhodně ne!
Podáme také číselné důkazy. Majetek nemo
vitý, jako rolnické živnosti, domy v městech
a pozemky, ať jsou to pole nebo stavební par
cely, mění velmi často svého majitele a pro
vozojí se těmito realitami, jak se právníci
vyjadřají, rozsáhlé obchody a spekulace. Dnes
jsou ve větších městech zvláštní kanceláře,
v kterých se výhradně takové obchody uzaví
rají. Někteří advokáti zabývají se většinou
npekulací s nemovitostmi a nahromadí si z toho
zvačný majetek, obzvláště tací advokáti, kteří
se vrhají na velkostatky.

Přihlédněme nyní blíže ku změnám ma
jetku nemovitého či realit. Dle statistických
výkazů přešlo realit v držení jiného vlastoíka
v celém Rakoosku r. 1898 340347, r. 1899
371.894, r. 1000 392.224. Mohli bychom uvésti
ještě delší řadu číslic z dřívějších let, ale nám
stačí výkazy z posledních 3 let, pokud nejno
vější statistika je nám oznamuje, abychom
eeznali rozsah změn v držení majetku nemo
vitého. Roku 1900 změnilo na příklad svého
vlastníka v Čechách 77.'54 realit, na Moravě
47.645, ve Slezsko 6.578. Mnoho-li je v tomto
počta realit plných rolnických živností, nemů
žeme ovšem zjistiti, ale řekněme si, že jen
třetí díl z toho připadá na hospodářské živ
nosti; přicházelo by pak v Čechách přibiižně
ročně asi 20 tisíc rolnických živností do rukou
jiného vlastolka, na Moravě asi 10 tisíc a ve
Slezsku snad 2 tisíce. Palmu v tomto smutném
tanci odnáší si ubobá Halič. Zde bylo prodáno,
exekvováno a postoupeno realit v r. 1900 ú
brnem 132.245! V jediné Haliči více změn
v majetku nemovitém za jedinký rok než ve
všech zemích českých dohromady! Zde můžeme
poznati jasně příšernou činnost haličských pi
jevic židovských, na jichž vrab toto řádění
hlavně přičísti dlužno.

Podali jsme tím obraz, že dnes majetek
nemovitý, ať již je to roloická živnost nebo
obytná badova v městě, jest předmětem častých
změn, takže by mupřívlastek „nemovitý“ vlastně
avi patřiti neměl. — Dnes chce míti každý ve
svém psacím stolku pěkné akcie, nebo záložní
knížky anebo státní dluhopisy a podobný pa
pírový majetek, který dává pohodlné úroky a
žádné starosti až na ten strach, že akcie klesnou,
nebo že záložna vykradon a podobné. Majetek
nemovitý ztratil, jak jsme na číslicích v změ
nách jeho seznali, na ceně a lid touží po ma
jetku peněžném,papírovém, s kterým nejsou
žádné zlosti a starosti.

Nyní si všimněme způsoby změn majetku
nemovitého. Změny vlastnictví majetku nemo
vitého v celém Rakoosko byly přivoděny ná
sledovně:

smlovou kopní | exekací úmrtím
r. 1808| 227.989 8.438 61.679
r. 1899| 241.023 10.618 78.329
r. 1900. 247.020 10.455 85.451

Přiblédneme-li biíže k těmto číslicím, 86
známe, že prodejem mění majetek nemovitý
v nejvíce případech svého vlastníka. Prodeje
ty mohou býti ze spekulace, z nouze nebo
z jiných příčin osobních. Zámožný člověk ne
rodá svůj majetek a nebude bydlet) někde
ako podrah, to jest zřejmé, Počet exekučních

prodejů jest dosti značný. Byly ročníky, že
počet exekučních prodejů v Rakousku byl za
jeden rok 13 až 14 tisíc, exekuce pak trochu
klesaly, ročníky 1899 a 1900 jsou opět velmi

V Hradei Králové, dne 29. ledna 1904.

Špatně zapsané. Máme za tu, že se tu jeví ú
činky špatných sklizní v r. 1897 a r. 1898.
Obyčejně rok neb 2 láta po Špatné sklizní
množí se počet dražeb. Zrněny vlastnictví wma
jetku nemovitého v případu úmrtí a dědictvím
jsou v poměru ku změnám vlastnictví kupní
smlouvou vuepatrné menšině; sotva jedna tře
tina všech změnuv državě majetka nemovitého
děje se tedy dědictvím a postapem v případu
úmrtí dosavadních vlastníků. Zde máme tedy
celý ten obraz „blahobytu“ nynější doby.

Zda v dobách roboty bylo více rolafků
vyhnáno od svého gracto, anebo zda dnes
v době svobody se zbavují sami rolníci svého
majetku, jak mohou, o to netřeba dloubo se
bádati. Změny majetku nemovitého jsou, jak
86 samo sebou rozumí, v největším počtu u
majetku menšího, hlavně tedy venkovského
lidu. Roku 1900 bylo prodáno a postoupeno
v celém Rakousku 1611 velkostatků“ 19.965
činžovních domů ve velikých městech a 296.780
venkovských reulit. Tím jsme nahlédli do toho
víra a Šumo, který dnes panuje v knihách
grantovních a doskových. Poměry dnešní jsou
velice nejisté a nestálé. Lidé se stěhují, hledají
chleba, kde doafají, že se lépe uživí a o dří
vější osedlosti není dnes ani potuchy. Ze všeho
toho má největší užitek slavný erár. Lid blavně
rolnický odvádí z těchto neustálých změn v dr
žení majetku nemovitého ročač ohrotné platy
berním pokladnám ve formě kolkůa poplatků.
Koupím li dnes nějakou chalapu 8 kouskem
polí v ceně 5000 koruna, mám Ss tím spojenou
útrata na kolcich a poplatcích při nejmenším
160 korun!

Jaké se sejdou ročně sumy, vidíme z těchto
čísel. V Rakousko bylo vybráno:

ua kolcích na poplat z práv. úmlav
r. 1898 49,689.360 K 34,605.602 K
r. 1899 50,909.324 , 99.176.613 ,„
r. 1900. 43,094.053 , 110,809.355 „

To jsou kšefty, které má slavný erár
ze stálých ziěn majetku nemovitého.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 27. ledna.

(0 vlastivědnýchsnahách nebožtíka poslance Jaroše.
— Jubileum Archaeologického sboru. — K otázce
nedostatečnosti | poslucháren na českých vysokých

školách v Praze.)

S poslancem Jarošem zemřel Zlatému
prota nejenom pokročilý rolník, ale také vzácný
vlastimil, který pilně a horlivě pěstoval ar
chaeologii a vlastivědu. což se musí obzvláště
z jeho působnosti vytknouti. Co v oboru tom
v okolí svém vykonal, to jest šíře známo, avšak
poslanec Jaroš postavil si také trvalý památ
ník v Praze a sice v Moseu království Českého.
Zde a sice v sále, v němě 8e pod správou pro
fessora vysokých technických škol p. Jana
Kouly nacházejí sbírky historické archaeolo
gie t. j. starých zbraní a uměleckých předmětů
atd ,amístěna je zvláštní vitrina, která jest na
pločna zbytky památek ze zařízení české tvrze
ve starším středověku. Předměty tyto daroval
sem poslanec Jaroš, který je na místě bývalé
semonické tvrze shledal a vykopal.

Sbírka tato jest velicezajímaváa instrak
tivní. Vidíme v ní rezem pokryté železné
předměty, jež tvořily domácí zařízení držitele
semonické tvrze. Jest zde pádný meč, vedle
něho několik kopí a šípů. Dále nachází se zde
celá garnitara stolních nožů; vidličky a lžíce
bývaly tehdy dřevěné a proto se nezachovaly.
Dále jsou tu vyloženy kahany prolačný olej
a jiné drobnosti. Nejpodstatnější však částí
sbírky této jsou železné pozůstatky zařízení
hospodářského. Vidíme zde srpy, kosíře, kla
divko na klepání kosy, vidle, podávky, sekery,
motyky, koňské podkovy, poříz, dále jsou tu
hřebíky na celé brány a nejvíce do očí bijí
dvě větší rádla, jež jsou pokryta zpraženým

Imserty se počítají levně,
Obnova vychdsí v pdick v poledne.

ječmenem. To nasvědčuje, že semonická tvrz
jejíž železné zbytky poslanec Jaroš Museu vě
noval, padla za oběť požáru, při oěmž se uč
jaké zásoby vymláceného ječmene sesypaly na
plahy, jejichž rádla ohněm rozžhavena obalena
byla zrním ječmene, který sa se železem do
hromady spekl.

Vedle toho nachází se zde český václav
aký stříbrný groš. Pobled na tyto zbytky ze
zařízení staročeské zemanské tvrze působí na
nejvýš dojemně. Svědčí jednak o tom, jak bylo
již před 500 lety české kovářství a s ními
zemědělství pokročilé a jednak o tom, jak dů
kladně býval tehdy český zeman zařízen. Se
brání toho všeho a urovnání v tak přeblednou,
vzácnou sbírku, která snad sto let v ramech
na semonickém tvrzišti ležela, charakterisuje
vzácnou inteligenci zesnulého starosty okresu
jaroměřského, jenž si ospořádáním jejím po
stavil trvalý pomník své vlastimilovnosti 4
pečlivostí o české kultarní památky.

Upozorňujeme na tuto sbírku všechny
krajany z východních Čech, aby si ji při své
návštěvě Prahy v zemském Museu příležitostně
prohlédnouti neopomenuli. Počítáme, že pa
mátky ty pocházejí z doby hasitských válek,
kdy němečtí Slezané poduikli několik vpádů
na Hradecko, jež hrozně zpustošili. Při tom
zapálili také tvrz semonickou, hospodáře a
obyvatelstvo její patrně vyvraždili, poněvadž
zůstala napotom již v satinách.

Máme za to, žo toto sdělení bude ve vý
chodních Čechách obecně zajímati a že pražský
dopisovatel do tamního listu byl je památce
Jarošově dlužen.

+ *
*

Arcbaeologické sbírky předhistorické ihi
storické json jedovu ze předních utrakcí Musea
království Českého, obsabujíce ve výlladu a
ospořádání svém celým kulturním světem ce
úěné, obdivované a hledané poklady památek
zašlých věků české země. Sbírky tyto sebrány,
zjednány a uspořádány byly péčí a působenítm
Archaeologického sbora Musea království Čo
ského Důležitý a vysoce zasloužilý sbor tento
slavil v těchto dnech šedesátileté jubileum
svého zřízení a padesátileté vycházení svého
orgáno, vševbecně zanámých a vážených „Pa
tmátek archaeologických a místopisných.“ Ju
bileam toto provázeno bylo dne 23. t.m. v bu
dově Musea království Českého uspořádanou
slavnostní schůzí českých archaeologů, k níž
dostavil se jejich výkvět i celá řada přátel
archaeologie a k níž došla ze všech stran Ev
ropy celá spousta pozdravných projevů.

Slavnostní tato schůzi měl řiditi veleza
sloužilý předseda Archaeologickóho sboru, zná
mý mecenáš a president České Akademie sta
vební rada p. dr. Josef Hlávka, jejž však cho
roba zdržela na jeho zámku v Lužanech, tak
že jej ve funkci této zastoupilJ. M.ndp. biskup
královéhradecký monsig. dr. Josef Doubrava,
který jako předseda církevního odboru Archae
ologického sboru k jabileu tomu do Prahy za
vítal, jsa zde hostem Jeho Eminence ndp. kar
dinála, Návštěvu ndp. královéhradeckého bi
skupa v Praze veškeré zdejší listy zaznamenaly
a pan biskup, který se zde těší velice četným
známostem a všeobecné oblibě a vážnosti, byl
na pražských třídách, když se zde ve přátel
ském průvodu v občanském šatě objevil, ze
všech stran srdečně a uctivě pozdravován a
vítán. Popularita a oblíba královéhradeckého
biskupa byly ve hlavním městě království pro
jevovány spontáním, nelíčeným a srdečným
způsobem tak, že celá jeho diecése může býti
nanejvýš potěšena sympatiemi, jimiž se její
vrchní pastýř obecně může honositi.

Když pak se objevil v mosejní budově ve
kruhu svých starých známých a ctitelů, s nimiž
ve kroužcích srdečně se bavil, stal se zde
středem všeobecné vděčné pozornosti, nebot
není to zrovna obyčejný, ale velice příkladný
zjev, když mužjeho postavení s takovou ochotou
a nadšením sleduje a podporuje rozvoj pěsto
vání vlastivědy, jako činí ndp. královébradecký
biskup.



Ujav se řízení slavnostního jobilejního
shromáždění zahájil je znamenitou řečí, v níš
vylíčil vábu archaeologického badánía s vronoím
nadšením nabádal k vytrvalosti v jeho pěsto
vání. Krásná jeho zahajovací řeč přijata byla
s boořlivou pochvalou a ndp. biskap vzpomí
naje zásluh nepřítomného předsedy Archaeolo
gického sborn p. stavebního rady dra. Hlávky
o českou archaeologii, udělil drahému půlstoletí
činnosti sboru toho do vínku jako osvěžený
další program.

Odborníci, svým předhistorickým badáním
dnes maž světového jména prof. dr. Jos. Lad.
Plč, dále za musejní knihovnu prof. dr. Č. Zí
brt, za mosejní archiv archivář V. Schulz, za
numismatické musejní sbírky prof. Jos. Smolík
a za masejní sbírky historické archaeologie býv.
rektor české techniky prof. Jan Koula před
nesli přebled o čivnosti těchto musejních od
dělení na roli české archaeologie a prof. dr. Píč
načrtl ještě také dějiny „Památek archaeologi
ckých. Řadu těchto výkladů ukončil žižzovský
farář Edvard Šittler přehledem, co bylo u nás
mimo to. v archaeologii vykonáno. Poněvadž
veškeré tyto řeči budou na svém odborném
místě v plném znění uveřejněny, není potřebí
se ude více o nich šířiti. Uvedené předrášky
zakončeny byly závěrečnou řečí ndp. předsedy
biskupa královéhradeckého, který, srdečněroz
loučiv se se sbromážděnou společností, slíbi)
další svou součinnost na poli pěstování vlasti
vědy, která jest u nás doposnd| vlastně
v počátcích.

Poněvadě v české historické archaeologii
hrají jeduu z nejpřednějších rolí české nábo
ženské památky, netřeba ani dále vykládati,
jak se má česká katolická veřejnost vůči Ar
chaevulogickéma sboru stavěti, což jest ostatně
vynikající účastí ndp. královébradeckého bi
skupa srozumitelně naznačeno. Zajisté že se
o tom také při příležitosti této ve pražské
arcibiskupské residenci nanejvýš sympaticky
a příznivě mlavilo a nepochybně se odtamtud
snahám těm také příslošného podepření dostane.

V tom spatřajeme rozamnou, věcnou, po
žehnanoa politiko, když katolicky smýšlející
osoby nejenom že se samy Da tomto svém
smýšlení zorganisují, ale když také nevyhýbají
se a noevylačují ce samychtíce a dobrovolné
z institocí a organisací, do nichž jsou zvány,
kde jsou vítány a kde se jim ocnotně nej
přednější důvěra a příležitost ku práci věnuje.
Nepřátelsky brojiti proti něčemu, kde brojící
může nalézti vynikající postavení, jest nejenom
nepřípastné, ale jest to znamením nedostatku
dobrého tonn a taktu. A jenom raku na srdce
a každý přizná, že katolická politika nejvíce
odpůrců způsobila si sama, nejvíce nedůvěry
vyvolala proti sobě sama a to přemírou bludné
domýšlivosti, že shromáždění sta osob musí
vyhledávati osobu jedno, ač se ve skutečnosti
musí díti naopak.

* . a

Hlučnou otázkou našich daů stalo se
volání po odpomoci nedostatku potřebných a
postačitelných poslucháren na českých vyso
kých školách. Nedostatek ten jest nepochybný,
jest patrný, jest zjištěný, jest uznáno, že mu
masí býti odpomoženo. A nyní se jedná o to,
kdo se o odpomoc tu má postarati, kdo ji má

FEUILLETON.©
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Václav Řezníček.

HII.

Počátek školního roku na podzim“léta 1874
začínal na českých středních školách naposledy
ještě dne 1. října, kdy také ve chrámu Panny
Marie byla pro nás, tehdejší kralovéhradecké gv
mnasisty, zahájena slavnostní bohoslužba s »Veni
Sanctee,již za četné assistence sloužil ndp. králo
véhradecký kanovník a napotom generální vikoř
Edvard Pr-šinger, ichož krásný kněžský zevnějšek
a důstojné počínání si u oltaře zajisté každému,
kdo ho znsli a viděli, v paměti trvá,

Slavnostní boboslužby gymnasijní konány
byly za tehdejší doby v Hradci Králové s vybra
ným vkusem, leskem a pečlivostí. Na kůru před
nešeny studentským pěveckým sborem hotové
neboženské koncerty apo stranách hlavního oltáře
»stabulrovalos« ve dvou řadach dvacet oktavánů
v černém, sslonním obleku v bílých gla.é ruka
vičkach s hořícími voskovicemí v pravicích.

Oktaváné a trochu již také septimáné hrávali
za mé doby v Hradci Kralové důležitou roli. Ve
společenském ranku přicházívali ihned za lajtnanty
ležících zde regimentů. Avšak s lajtnanty nežili
nikdy ve přatelských stycích hlavně z toho důvodu,
že jim Tito přebírali jejich první a tajné lásky,
které dvoření se lajtnentů před studentskými po
zdravy dávsly ochotně přednost.

Také v kostele Panny Marie při nedělních
a svátečních gymnasijních bohoslužbách těšili se
té výsadě, že cktava a septima seděly ve stolicích,
kdežto ostatní třídy v chrámové lodi stály. Právo
te bylo od nich béjeno, v černě jim al. professorský

vymáhati, komu přísiaší potřeba její na pří:
slušném místě ustavičně připomínati dotud,
dokud jí nebade vyhověno.

Jak jest všeobecně známo, posluchači vy
sokých škol ve příčině té již avé stesky a svá
přání přednesli. ©Když se dali do těch a
oněch přednášek zapsati, když je příslušní
profesoři a docenti do přednášek těch testo
váním přijali, tedy těmto pánům profesorůma
docentům v nejpřednější řadě přináleží povin
nost starati se a pečovati o to, aby se řádným
jejich posluchačům ve přednáškách náležejícího
jim místa dostalo. A síce místa pohodlného a
slušného.

Avšak všichni páni profesoři prýnejscntoho náhleda, že jim tato povinnost přináleží,
aby se o takové věci starali. V pražské veřej
nosti kolují totiž zprávy, že prý někteří páni
profesoři jsou toho mínění, že prý se jim wají
o posluchárny | starati — poslanci. Avšak
tomuto mínění naprosto odporuje náhled nej
širší veřejuosti, která má za to, že páni pro
fesoři jsou v nejpřednější řadě sami povinní
u oadřízených sobě instancí pečovati'o to, aby
měli kde přednášetí a že se mají sami na
příslašných místech ovedením stávajících dů
vodů zašazovati, aby posluchárny byly pro
jejich přednášky opatřeny takové, jakých jest
zapotřebí

Dnes stojí celá česká veřejnost 80 zata
jeným dechem udivená nad tímto novým, pře
kvapujícím zjevem, že prý se má poslanucký
sbor také ještě o to starati. kde páni profesoři
vysokých škol předoášejí! České vysoké školy
jsou vrcholem našich národuích a politických
vymožeností, jejichž representantem a strážcetu
jsou především jejich profesoři. Když se čeští
poslanci postarali o jejich příslušné existenční
postavení a zaopatření, tak předce se smí a dá
očekávati, že pánové ti, když ne „pro vlast“, tak
že alespoň pro sebe a pro své posluchače také
něco učiní a že společně neunavně a rozhodně
budou při nejmenším pečovati o to, aby ústav
v jejich rokua se nacházející v každém směru
a ohledu odpovídal svému poslání.

Naši profesoři vysokých škol nijak smě
rodatně nepletou se do národních a politických
zápasů našeho života, nijak intensivně nesta.
rají se o kulturní rach a proto zajisté jest tím
nejmenším požadavkem nejširší veřejnosti, aby
se tedy starali alespoň o vysoké školya jejich
potřeby.

Vzhledem k vážnosti postavení vysokých
škol pokládali bychom to přímo za urážka
vážnosti a vlivů jejich profesorů, celé řady to
dvorních radů a slavných jmen, kdyby se pá
nové ti měli dáti v otázce tak Čistě univer
sitní, jako je vnitřní ekonomické otázka poslu
cháren, zastaoovati ještě dnes od poslanců,
kleří mají starosti jiné, než-li jsou ty, jest-li
se pan profesor X nebo Z dovedl postaratio to,
aby si jeho posluchači měli na přednášce nač
sednout. To by si snad vysoké školy dokonce
zakázaly!

Does se u nás na poslance k vyřízení
hvaluje všechno: hrabost konduktera na dráze,
uěmecké poštovní razítko, krobijánské chování
se každého wachmistra, nedopatřeníe úřadů.
německé úřadování poštovní spořitelny, zkrátka
s každon věcí, již má si vyříditi příslušný jedno
———————————————————
sbor ochotné napomahal, tak že obecenstvo stolice
pro oktávu a septimu vvbražené obsadit nesmělo.
Však bývali tehdy oktsvané a septimáné králové.
hradečtí nějací páni: polovičce rostly již vousy a
druha polovice nahražovala tento nedostatek no
sením dlouhých, sslovanskýcha vlasů. V tomto
stadru života si člověk o své důležitosti nejvice
myslí.

Když jsme se před tímto »Veni Sancte« ve
své třídě shromáždili, poznal jsem nové své spo
lužaky, z nichz většina mně své nejlepší přátelství
zachovala až po dnešní den a sutva že nadejde
přičina, abychom je do smrti rušili. V primé byl:
moji spolužáci rozdělení ve dvě paralelky, ale
v sekundě byli jsme spojeni ve třídu jednu, v níž
nás byl imposantní počet 57 blav.

Ze spolužáků neznal jsem nikoho, proto jsem
si je zvědavě okukoval. který by se mému vkusu
líbil. Hoši v lavicích štěbetali, čtveračili a hlouček
kupil se jich kolem černovlasého, buclatého bošíka
bélostné pleti, jemuž, jak jsem pozoroval, delali
honery. Ptal jsem se, jak se ten boubelatý kollega
jmenuje a tu jsem se dověděl, že je to lonský
primus z A, Ladislav Klumpar, syn páně řiditelův,
nyní hledaný obhájce s advokát v Praze. Tehdy
nosil ještě podle panující mody kolem krku krejalík,
kratké kalhoty a šněrovací botky a selmovsky
vlídne se usmíval. Byl z celé třídy nejmladší, asi
desftiletý. V primě B primusem bol vědyckv vážný
Václav Šolc,nyní profesor státní reslky na Kral.
Vinohradech, tenkráte slaboučký, přisnedlýstudentík.

Když jsem si tak toho a onoho mustroval,

mladíček.
»Máš na výměnu nějaké cizozemské marky ře

oslovil mne. »Já si dělám sbírku. Bude s tebou
nějaký kšeft?e ptal se.

(Zavrtěl jsem záporné hlavou.

tlivec, běží se na poslance, kteří mají se dokonce
postarati o to, aby si poslochači oa aniversitě
tměli kam sednout. Není v tom omyl? Proto
nověříme, že by profesoři vysokých škol chtěli

svalovati na poslance. Máme za to, že se o to
postarají sami, k čemuš zajisté jiš pracují.
Na jedné straně vyčítá ve poslancům spousta
nedostatků a na drahé ihned svaluje se na ně
vyřizování všechněch věcí, které je činí potom
skutečně malichernými a s výše zákonodárců
erážejí je ouobstaravatele záležitostí, o jejichž

: Fízení má také trochu pečovati ten, kohojseají.

Obrana.
Obrana k opravě V předešlém čísle

obradili jsme se proti urážlivým klevetám p. Al
bigenského v „Bílém Prupora“, rozšířovauým
o hradecké diecési a o kulturně politickém
dražetvu našem. Posuzovali jsme v této stati
jen a jen krtčí činnost neznámého nám klevet
víka a vyslovili jsme politování nad tím, že
poměry odůvodněné opravné snahy modernis
tických pracovuíků jsou takovými jalovými
projevy zbytečně poškozovány a v nevážnost
uváděny. Vaouvislosti s touto avon myšlénkou
uvedli jsme též tuto vědu: „Nevíme, co tomoto
anonymoíma vystoupení p. Albigenskóho říká
tvůrce modernistického programu pan Jan
Oliva, ale velikou radost z télo úchylky od
programa míti zajisté as nebude“. Na tato
větu, kterou se pan Jau Oliva staví snad mylně,
ale beze všeho zlého úmyslu do kategorie pra
covoích modernistů oproti anonymnímu mlav
kovi Albigonskómu, zaslal nám pun Jao Oliva
opravu, kterou přes všechny nedostatky záko
nité formy uveřejňojeme, aby se nezdálo, že
chceme kacéřované námi vady sami prováděti.
Oprava p. J. Olivy sní: „Naprcsto není prav
dou tvrzení přispívatele (2) v čísle 4. „Obnovy“
ze dne 32. lodna t. r., že já jsem „tvůrcem
modernistického programo“, a tím odpadají
také všecky vývody a výpady tam proti mně
činěné“. Kdosi přečetl posudek náš o do
pisech Albigenského a vyzná se trochu ve vý
kladě smyslu souvislého texto, sotva by ai
utvořil názor, že jsme učinili výpaa na pana
Jana Olivu. Uveřejnili jsme pouze zcela nevia
nou domněuku, že pan Jan Oliva pod psendo
nymem Jun Valerian vypracoval na základě
německého ovšem originálu pracovní program
pro české modernisty, kteří by měli pamato
vati, že jsou stranou kulturní a ne destruk
tivní. K domněnce této měl náš přispíratel
dle svého adělení důvody dva. Pan Jan Oliva
loni v „Bílém Prapora“ otevřeně pod svým
jménem bájil polemicky své reformní návrhy
ku opravě theolegických studif, a pak progra
mové články podepsané Junem Valerianem jsou
formou a stylem velmi podobny stadiím p.
Olivy, uveřejněným ve „Hlídce“ o klassifikaci
věd, o reformě theologického učiva atd. Jestliže
styl bývá visitkou aatorovou, měl náš přispí
vatel nepřímý důkaz k domněnce, že p. Jan
Oliva je totožný s autorem Janem Valeriacem.
Když však pan Jau Oliva odříká se veřejně
vší účasti na tvorbě pracovního programu mo
———————

Mladíček odhopkoval jinam,
To bvl Josef Votruba, nyní doktor filosofie

a profesor gymnasia v Praze ve Truhlářské ulici,
Byl to čilý, bodrý, srdečný a ochotný kamarád,
e nímž jsem napotom nepřetržité dobře vařil a
jejž mám stále rád. Přál jsem mu vždy všecko to
nejlepší, ale zlý osud uložil mu v nejkrásnějším
věku téžkou zkoušku.

Když by! po dlouhém suplentování jmenován
profes rem gymnasia v Příbrami, v máji r. 1899
se oženil s milovanou, ušlechtilou dívkou. Avšak
manželské štěstí brzy mu zapadlo! Na Zelený
čtvrtek r. 1901 byl jsem v Kolíně, kam byl z Pří
brami přeložen, na pohřbu jeho roztomilé paní
Józe, která mu tam dne 2. dubna po krátkém
utrpení umřela.

Kdyš jsem ho viděljako zlomeného, zarmouce 
ného a uplskaného vousstého muže ve průvodu
svých rodičů kráčeti za věnci pokrytou rakví své
drahé ženy, mimoděk upadl jsem v rozmanité
vzpomínky, jež, jsko bych se do kaleidoskopu
díval, před mým zrakem se míbaly, Viděl jsem
Votrubu ještě jako Peplčka ve třídě dovádět,
Use-tlejšího kollegu Kavána pokoušet, Kódla Ge
duldigera škádlit, s dědouškem svým se procházet.
Potom jsem vzpomínal, jak ho v tančírné »u modré
bvězly« sterý teneční mistr Mrštík cvičil mazur
kovým a valčíkovým krokům, jak Pepík později
s chutí hradecká děvčátka roztáčel a kollegům
och +tné německé úlohy pracoval. V oktsvé, kdy
mne dorosti, učil jsem bo ministrovat. Byli jsme
oba skoro dva metry vysocí, největší ve třídě,
Sledoval jsem stále, jak vyspívá,ažbylz ného
konečně gymnasijní profesor, kolega svého pana
otce. Myeli byl stále bodré, srdce dobrého, smýšlení
věrného, upřímného a lítostivého, nebcťt když
kollegu Kavána dohnéval, tak že tento huboval,
tu vždyckyVotrubanastavilzádaa opravdového



v obposu -18 K. Jednota súčastaila se všech epolkových |
ofrkerních slavností. Do nového výboru byli volbou

ovolání: pp. Jenšovský, starší, Karásek, jednatel,
udil, koibovník, Dvořáček st, hospodář, Beránek,

eprárce divadla, Cbrastina, správce billardu, Sýkora,novinář, Buben, Polák ml., Polákst, Urban, Žilvar.
Nábradníky byli zvoleni: pp. Bína, Jakubský, Katnar
a Martinec, Podebatě o voluých návrzích skončeno
provoláním slávy av. Otci a ndp. biskapoví.

Výročaí zpráva Všeodborovéhosdru
šemí. Poměrně malá, ale velmi pozoruhodná bro
žura dostala se nám do ruky. Je to výkaz, obě
tavým tajemníkem p. Jos. Polákem sdělaný, o
činnosti odborového usdražení katol. dělnictva
v království Českém. Přikládáme této brožuře
proto ten zvláštní význam, ježto předvádí obraz
samostatného a cíle svého vědomého našeho děl
nictva. Jestliže se kdysi kněžetvu vytýkalo, že si
shání spolky pro sebe, podává přítomná brožura
důkaz, ž» v katolických spolcích vychovaní křest
socialové jsou sami schopní dalšího života ve
společenských poměrech i bez stálého anad p>
vzbozování a bez naděje v nějaký hmotný zisk.
Jest proto všeodborový svaz zdárným ovocem, jež
vzrostlo na mohutném 8po:kovém stromě spolkařské
diecése královéhradecké. Jest svaz tento naší
chloubou, ale musí býti předmětem stálé naší po
zoroosti. Takové dílo zaslouží podpory a kdyby
každý zámožnější katolík přispěl jenom 1 K ročně,
súčastnil by se charitativně eocialního rachu.
Spolek čítal 716 členů, z nichž 159 žen. Výbor
scházel se každý týden. Tajemofk vyřídil adostal
celkem 3160 dopisů! V některém úřadě dělí seo
takovou práci několik úředníků se slušnou exi
stencí. Spolek poskytuje právní ochranu svým
členům, vyplatil nemocenských podpor 1987 K,
nezaměstnaným 315 K, mimořádných podpor 67
K a při tom přece vykazuje slušné zálohy pro
příští rok. Spolek eprostředkuje práci, pečuje o
vzdělání svých členů. Letošním rokem hodlá
zvláštním krejcarovým věštníkem šířiti své zásady
mezi širšími vrstvami. Navrhovali bychom, aby
vydány byly 1Okorunové úpisy (akcie), jež bez
všech nároků na úrok opravňovali by majitele ku
blasu ve vydavatelstvu listu. Když by to fond
listu dovoloval, vylosovalo by se vždy ročně ně
kolik těchto akcií a peníze by se majitelům vra
cely. Byl by to slušnější způsob almažny dobré

Bos Přejeme odborovému svazu upřímné „Zdařth!
Z Libětátu. ZdejšíKatolickáJednotakonala

dne 14. ledna t. r. svon třetí řádnou valnou bromadu.
Ze zprávy jednatelovy vyjímáme: Členů čítá spolek 98,
přistoupili tři noví členové. Výbor konal čtyři schůze,
členských schůzí bylo devět. Přednášeli v nich dpp.
Sahula z Hradce Král. a J. Dlouhý ze Semil, pp.
Karásek ze Studence a Tůma z Roškopova. Mimo 6
přednášela sl. Jakabcova z Tabaně, členové spolku
pp. J. Sedláček a J. Láska a jednatel. Přednášky byly
rázu apologstického, historického, sociálního a bospo
dářského. Spolek súčastnil se korporativně služeb Bo
ších o slavnosti Božího Těla, Vzkříšení a o slavnosti
spolkové na den sv. Jiří. Krajinekého ejezdu křesťansko
sociálního v Jilemnici súčastnilo se 80 členů a členek.
Zábavný odbor maje v čele snašivého p. J. Sedláčka
provedl při spolkových achůzích mnoho jednoaktovek
a solových výstupů, přispívaje tak platně k ošivení
schůzí a k pobavení členů. Knihovna spolková čítá
100 svazků. Z časopisů odebírány byly: „Lid. Listy“
(10 exempl.), „Meč“ (45 exompl.), „Kříž“ a „Maria“
(90), „Ludmila“ (8), „Časové Úvahy“ (8). Mimo to
četli členové „Obnova“, „Katol. Listy“ a jiné časopisy.
Koupeny též kalendáře katolické a různé brožury.
zprávy pokladníkovy vysvítá, že Jednota měla 177 K
61 h příjmů a 96K 3 h vydání, Jednomu onemocně

lému členu povolena podpora. Po schválení zprávonány volby, přinichž zvolení pp. Fr.
Sedláček za předsedu, Č. Prášek za místo Fedsedu,

naše nezahálela v něm, nýbrž pracovala. Ovšem ne
mobli jeme v našich dosti stísněných poměrech vyko
nati činy veliké, ale i to, co vykonáno, svědčí o sna
šivosti a neochablé horlivosti členů. Dejš Bůh, aby i
v tomto roce neochabla láska a přízeň členstva k milé
Jednotě, aby dále kráčeti mohla krokem zrychleným
ku cíli svému.

Z Lomnice m. P. Katolickájednotazdejší
odbývala dne 17. ledna výroční valnou hromadu sa
sřítomnosti 36 členů mužského a 38 ženského odboru.

, Frant. Knížek, předseda, nastíniv několika rysy
situaci, v níš se katolické strany nalésaly, projevil
souhlas se smírem stran těchto v Praze chystaným.

Jednatel p. Jos. Kosák přečetl„protokol z minulé valnéhromady, který byl schválen. Následovaločtení jedna
teleké zprávy, z níč vyjímáme: Správní výbor konal
10 schůsí, členských schůzí odbýváno 7. Na schůzi
dne 8. března přednášel p. T. Jiroušek z Praby
„0 emancipaci žen ze stanoviska mušů“. Na druhé dne
13. dubna přednášela sl. Fr. Jakubcová z Tuhamě „o
výsnamu našeho spolkového jména“; tehdy provedeny
i jednoaktovky „Šrec milionář“ a „Horká hodina“,
Dne 16. května na třetí schůsí přednášel předseda dp.
Frant. Kníšek „o staropohanském štěstí svobodě a
lidekosti“. Čtvrtá členské schůve dne 14. června vě
nována byla památce zemřelého vůdce národa Dr.Fr.
Lad. Riegra. Pátáčlenská schůze odbývána byla dne
8. září s přednáškouvlp. Jiřího Sahuly s Hradce Král.
„0 českých poměrech v 16. atoletí“, Dp. předseda před
nášel při 6. schůzi dne 28. září „o MartinuLuthrovi
a reformačním hnatí v Německa.“ O sedmé schůsi
dne 8. listopadu přednášel vip. V. Kouba z Nové Vsi

o semském pojišťovacím fondu císaře Frant, Josela.“
Ďae 6. prosince pořádána byla Mikalášské zábava,
v níž vystoupil koncertista na cello p.professor Fr.
Vaosk. Dne (26.prosince bylo divadelní představení
„Chudý Jožíšek“. Na veřejnost vystoupila jednota naše

při slavnosti Vzkříšení Páně a Božího Téla, súčastnila
se průvodu k soše ar. Jana Nep, při níž přičiněním
výbora kat, jednoty sbudovýn oltář. Na den av. Vá
clavs, jakožto patrona epolku, obcovala jednota alav
ným službám Božím, 12, červencesúčastnila se účlennou
deputací nastolení J. B. M Dr. Jos Doubravy a spol
valné bromady diecerníhy adrašení v Hradci Král. Na
sjezdu katol. jednot podkrkonošských v Jilemnici dno
19 července zastoupena byla jednota naše počtem 38
osob, dne 26. října 7ólennou deputací vítala též no
vého duchovního správce farnosti naší vlp. Ant. Láše.
Jednota naše ztratila úmrtím člena vip. Jana Hůlku,
jeboš také vyprovodila na cestě k věčnému odpočinku.
Kat. jednota čítá 99 činných a 18 přispívajících členů.
Během roka vystoupili ze spolku 4 členové mušekého
odboru a 2 odebrali se k vojska a přistoapilo 13 členů.
Ženský odbor čítá 79 členů — 9 jich přistoupilo a
7 vystoupilo. Zpráva pokladní i kojbovní s pochvalou
vzaty na vědomí. Na to při volbách zvoleni pp.: zs
předsedu dp. Frant. Knížek, zu místopředsedu V. Rada,
za jednatele Jos. Kozák, za pokladníka Mikule Jan.
Do výboru zvoleni pp.: Adlof Jos., Dlonhý H., Hraba
Jos., Kobrle Jan, Kracík Jos., Culík Jos., Ottmar V.,
Plichta Jos., Šimek Jos., Tomeš Jách., Sucharda Jiří,
Ježek Jindřich ;za náhradníky pp.: Pokorný Jos., Janda
Boh., Nosek Fr, Prokop Fajfr. Za revisory účtů pp.
Čapek Jos. a Novák Jan. Dámeký odbor zvolil sobě
za ředitelku sl. Annu Věchtovu, za jedoatelku sl Ba
ruška Vajgrtovou. Do výbora: pf. M. Trýznovou, pí.
A. Kaatovou,al. M.Mikulovou,al. RosaliiKoopo-on.
Další činnosti „Zdař Bůb !“

Ze Skoremic. Při výroční valné hromadě,
již měl náš „Křesťansko-lidový a národní spolek“
v nedělí dne 17. t. m., po vyřízení spolkových záleži
tost( přednášel dp. Josef Portman, farář ve Chlenech
„0 [ české pouti do Lard“. Četné abromáždění s na
pjatou pozornostínaslonchalo velezdařilé této přednášce
až do konce a projevilosvou pochvalu za ni hločným
potleskem. Přednáška rozdělena vhodně na 32části,
cestopisnou, v níž způsobem poutarým pojednáno 0
přípravách na cestu, o uspořádání poutní výpravy,
pak líčeny zajímavosti cesty samé, totiž vypravování
o znamenitostech měst, líčení přírodních krás a sdílení
příhod poutníků, vše zajímavé i poučné, dobrým hu
morem protkané. Číst drahá, náboženské, seznamovala
posluchače s výkony pobožnosti při pouti této konané,
i blubokými dojmy, jichž zažili poutníci na posvátně
památných místec Francie. Zvláště dojemnými byla
místa v řeči, kde značeny uchvacající pocity v duši
vzešlé v Para le Monyal, kde se třikráte Kristna zje
vil r. 1676 pokorné jeptišce Marli, i ono mocné vzru
šení náboženských citů v Lurdech, kdy koná se průvod
s Tělem Páně a nemocní toužebně očekávají chvíli,
kdy se k nim ovátostný Kristos přiblíží a kdy dějí
se zázračná uzdravení. Za přítomnosti českých poutníků,
z nichž někteří byli očitými evědky, udály se teké
zázraky. Ku konci přečetl nám p. řečník úryvek z do
pisu, jejž obdržel z Lurd od ctihodné sestry Marie
Terezie, dlící tam v klášteře, české to rodačky, rozené
Holé z Dašic. Jest jedinou Češkou žijící v Luardech,
V dopisu této ctihodné aestry jest zmínka o třech
nových zázracích, jež we loni ku konci listopadu
v Lurdech udály. Uszdraventam voják v železničním
voze, napiv se vody Lordské. Po uzdravení vstal, jda
poděkovati Bohorodičce. Vido uzdravení to přítomný
žid, zvolal: Věřím,jsem katolíkem! | Při účastenství
dopisovatelky samotné, při pobožnosti v okolí Lurdské
svatyně, mocí divů Božích spadly k nohám pobožšnost
konajících čeratvé libě vonící růže, jichž několik zmí
něná sestra sebrala a ssebou do kláštera přinesla a
které nevadnou.— Vyzvav ke konci účastníky schůte
k úctě Panny Marie a hojnějšímu účastenství ku příští

uti Lurdské, skončil dp. farář úchvatnou řeč.Zaplať
Bůh dp. faráři za jeho ochotu, s jakou přednášku

vykonal.

Z Třebechovie. KatolickáJednotanašepo
řádala dne 17. ledna 1904 výroční valnou bromadu za

řítomnosti 65 členů. Schůzi zahájil předseda dp. K.
Jirko několika vřelými slovy. Ze zprávy jednatelské

vyjímáme: Členů čítá jednota se enským odborem
222. Schůsí výbor. bylo 13 a 2 mimořádné valné
hromady. Zábav a vycházek do okolí pořádáno 14.
Spolek účastnil se také slavnosti nastolení J. B. M.
počtem 65 členů a všech církevních slavností vědy

v hojném počtu. Česopivů se odebírá 7. Knihovnačítá 307 avasků různého obesha. Zpráva pokladní vy
kazuje celkový příjem 997-27 K, vydání 96549 K.
Nemoc. podpor bylo vyplaceno 62:40 K. Poněradě
Jednote přesídlila, postrádala svého jeviště, kteréš si
konečně dala shotoviti. Celkový náklad na jeviště
činil 48368 K. Členy výb. svoleni skoro ti samí jako
v roce aplynulém. Dalšíčinnosti spolkové Zdař Bůb!

©

Zprávy místní a z kraje,

Zprá diccósní. Vyznamenání jsou:
p. Jan ho, ©. vikář a farář ve Studenci, jmenován
děkanem; p. Fr. Proschwitzer, vikar. sekretář a farář
v Niederhofů, a p. P. Berthold Hejhal, O. S. A., převor
ve Vrchlábí, jmenování b. notáry; p.Dobroslav Orel,
katecheta vyšších reálných škol v HradciKrálové, ob
držel farní synodalie. Ústanoveni jsou: p. Josef
Ptáček, farář Věeradický z pražské arcidiocése, za fa
ráře v Sedlci; p. Frant. Kubánek, administrator, sa
faráře v Javornici; p. Frant. Reiniš, kaplen v Kru
cemburku, za kaplana do Chotěboře; p. VáclavRáb,
kaplan v Lušanech, za osob. kooperatora do Babic;
p. Jos. Havla, kaplan v Teplicích, sa kapl. do Lužen;

R. Václav Šťastný, kaplan v Sadaké, za administratorao Velími; p. Jos. Taček, kapl. ve Vosicích, za kapl.
do Sadské; p. Váci. Havran, kooperator v Bělé, sa

pros. katecheta do Habrů; p. Arnošt Štemberský,aplan v Nekoři, sa kooperatore do Bělé; p. Jos. Ze
lený, administrator, sa kaplana v Sedlci. V Pánu
sesnuli: p. Blažej Krunert, (V. Valn.) farář ve Ve
lími, $ 10, ledna 1904 (naroz. 1847, vysv. 1870);

b Jan Holík, b. notář, farář v Losenici, + 34. ledna
naros. 1884, vysv, 1800). Uprázdněná místa:
etrovice, fara patron. Jeho c. a k. Veličenstva, do

17. února; Vilímov, fara barona.. Cesleva.
Boiského s Dubaice, do 17. února; Volím, fara patros.
knížete HohenloheBchillingofiirata, do 37. února b. r.

Osobní. J. M ndp. biskup dr. Jos. Doubrava,
vrátil so v neděli dne 44. ledna u Prahy, kdež prodlel
od minalého čtvrtka. Jak pražské listy oznámily, sa
vítal ndp. biskop do Praby jenom k vůli tomo, aby
súčastnil se slavnostní schůze archaeologického ebora
Musea královatví Českého. O schůzi této přináší náš
pražský dopisovatel zvláštní úvabu.

K vydání Harovy uprávy ©visitacifar kraje Čáslavského r. 1784. Při slev

kého sboru“ v Praze, jež bylo za předsednic
tví J. B. M. ndp. biskupa královébradockého
dne 23 t. m. konáno, uvedl zasloužilý archivář
Masea království Českého a na slovo vzatý
odborník p. Václav Schulz ve své přednášce
o působení niusejního archivu vydání Hagovy
zprávy o visitaci far kraje Čáslavského r. 1784
jako důležitou publikaci pro seznání doby
vydání tolerančního patentu. „Obnově“ tedy
náleží nepochybná zásluha, že se o publikaci
tau postarala a může se těšiti, že tento skotek
její jest ceněn ze strany, jejíš hlas jest ve
příčině té v nejpřednější řadě kompetentní.

Přednáška o Lurdech. V úterýdne 2.
úoora b. r. přednášeti bude vdp. dr. Reyl „O prvé
české pouti do Lurd“ v křesť. socialním šenském
spolku. Dvorana „Adalbertina.“ Začátek o 2. hodině
odpol. Hosté jsou vítáni.

Ples tovaryšské jednoty hradecké
pořádán bude v „Adalbertinn“ v neděli dne 14. února
při hndbě vojenské.

Krupobitím postišeným dalšípodpora
v obnosu 3700 korunu zaslána k rozdělení ve víka
riatech lipnickém, polenském, akutečském, poličském
a cbrasteckém.—C. k. okr. bejtmanstrí vHradci Kr.
v týž prospěch zaslali divadelní ochotaíci z Velkých
Petrovic jako čistý výtěžek z divadla 5 K, úhrnem
dřívějších 4682 K.

Jeden rok v movostavbě b. Borre
maaea. Pod tímto titulem vydal vdp. dr. Fr. Reyl,
řiditel Borromaea, úhlednou brožurku, jednající o vý
chově v internatech vůbec a o dějinách královébra
deckého Barromaea zvláště. | Popisuje se tu nová
stavba Borromaea, jeho zařízení a vnitřní šivot v ústavě,
na konci pak podmínky ka přijetí a platební. Čistý
výnos věnován ve prospěch ústavu. Spisek ozdoben
obrazem nového ústavu. Celé pojednání je výstižnou
kresbou vychovávacího a © vsdělavacího účelu ú
stava, nesoucího se duchem av, víry a vybovojícího
zároveň všem moderním požadavkům zařízení se týka
jícím. Příště přineseme výňatek,

Českoslov. obchodnická beseda
v Hradci Králové pořádá v úterý 2. úmora t. r. ve
dvoraně měšťan. Besedy elitní vínek. Výhradně pro
zvané. Začátek o 7:/, hod,

IL. šívnost. společenstvo v Hradel
Králové odbývá doe 51. t. m. o 2. hodině odpol.
uvoa výroční valnou hromada v zasedací síni obec
níbo zastupitelstva. Na programu jsou mimo jiné
téš nové volby dle opravených stanov. Veškeří páni
členové ae tímto snažně žádají, by se pokud mošno
hojně súčastnili |

Zo Všeodbor.sdružení kř.dělnictva.
Schůze užšího výboru v Hradci Král. dne 28. ledna
Přítomní: Urban, Pochmon,Karásek a Polák. Podpora
nemoc.udělena: Šimkové vSedlci 576K, Matlachové R.
v Sedlci 6 K. Hartové J. v Sedlci 430 K, M. Rendlovi
v Sašici 6 K, A. Oberreitrové v Hlinsko 3 K, A.
Juklovi v D. Městě 150 K, T. Štěpánkové v Kunči
cích 3 K; podpora v nezam. V. Stantejské v Ústí 4
K, A. Částkové v Litomyšli 6 K. Přijato 6 členů.

Poslední léč, přáteli myslivosti vědy tak
toužebně očekávaná, pořádá se svybranýmp
v neděli 31. ledna v Hradci Král. v Adalbertinum.

NaSanatorium vJanských Lázních
přispěli vdpp: Josef Kopecký, kaplan v Hradci Král.
24 K 40 h; Frant. Novotný, kaplan v Holohlavech
12 K 30 b; s trutnovského vikariatu 40 K; Frant.
Můiler, professor na vyšší škole realné v Kutné Hoře
20 K; Frant.Vacek, katecheta škol reálných v Kostelci
n. Orl. 61 K; Anonymas L. 70 K; Fr. Chalonpka,b.
vikář, děkan ve Světlé 24 K 40b; s novobydšovského
vikariata 18 K; Fr. Novotný, kaplan v Holohlavech
8 K; P. Method Nývit, O. Praem., čestný kons. rada,
b. notář, převor v zelivě „a P. Heřman Fr. Kratochvíl,

O. Praem., b. notář,„pra professor 25 K; Fraat.Stadlei, farář ve Wotsdorfa v Dolních Rakousích 40 K;
Em. Kapoun, děkan na odpočinku ve Vysokém Mýtě
20 K; Jindřich Dadek, farář v Mladočové 28 K; Vojt.

Bona p ootář, děkan 3 Souticích 12 K 20 b. —y vzdává a o další příspěvky blsk.
Konsistorinm v HradciKrálové“ pěvky: prosí

Divadle. Vzhledem ku zprávě pod tímto ti
talem v předešlém čísle Obnovy uvedené, dle níž
spolek „Klicpera“ sehraje drama Š.Najdenova „Děti

aňušina“, opomennto dodati, že dílo to « ruštiny
přeložili společně p. J. Pašout a p. V. J. Červený,
jenš jménem spolku „Klicpery“ požádal p. Najdenova
o právo překladu a provosovací.

Hledá ce slovník nových nadávek.
Nynější volební horečka rompálila krev sdejšího po
krokářatva zrovna až k nepříčetnosti. Kdo by se divil,
kdyš uvědomělé voličstvo nechce a nechce kráčeti za
pokrokem pod knutou „Osvěty lidu“ ? (Co saslouší
tací tvrdohlaví lidé, kteří chtěli míti jiné mínění než
dr. Hajn nebo dr. Klampar? Karábač na ně! Tenhle
Momsen přece jen měl trochu pravdy, kdyš odporu
čoval krátký proces s paličatými Čechy; aspoň by se
měly rosbíjet lebky českým klorikálům a všem tém,
kteří se opovášili frásím dra. Klumpara vadorovat.
„Oevěta lidu“ to ovšem na plná ústa neřekla. Musí
se satím chudinka spokojovati s takovou „rázností“,

jakou jí státní paragraf trpí. Po nezdařené úsilnéši dra. Klumpara si ulovila: „Tolik jsme se naačili



"8 přítomnéhovolebníhozápasu,še boj vedenýpokro
kovými lidmi proti klerikalismu byl dosud málo ú

* tilovným, še v klerikalismu natno spatřovat dkůdce
-26všech nejhoršího (I), poněvadš vrašdí(!) nejjemnější
a nejpodstatnější element kulturního fivota, totiš
mravní základy (!) člověka, a e protopředevším proti

"aěmu třeba obrátit sbraně se vším úsilím a s voškérou
houževnatostí.“ — Ono se to, milá Osvěto, snadno
řekne; ale jak to jen provést? Parní stříkačkak chr
lenf kalného rmuta ne ty nenáviděné klerikály jest
diee stále v plné práci: stříká blátem vydatněji neš

mořská sopka. Ale kde jen naléztdb účinnějšíJátku k zhbyzděníprotivníků ? Již ani Červánkynedo
vedou dělati napovědu k horším nadávkán, než ja
kými nás Osvěla lidu obmýšlela. Pražský Pepa by

-byl ještě víc na rozpacích, kdyby měl dodati novou
„zásobu potop na katolický svět do rodakce akademi
ekého listu páně Hajnova. Vádyť Osvěta I. do jediného
čísla vložila tolik řečnických perel, še by sám Wolf

"řekl: „To ta ještě nebylo.“ Ve bněva protisvým od
půrcům mluví o níském darpalistickém darebáctví,
podlých insinuacích, o aličnictví a brutálnosti, bnus
nosti a brabosti, podlosti, ničemnostech, o klakovském
bulákání — ale uš dost. Dále byzditi papír Obnovy
těmito zdvořilostmi nemíníme. A kdo by nověřil,
še tak nízko klesl pokrokový tisk, ať si přečte
8. číslo Osvěty lidu. V malomocném bněva nad
volebními událostmi posledních dnů tento „pokrokový“
list si olevuje: „Za všecky ty hoaenosti a hrubosti,
jichž jevištěm byly zejménavoličské schůze v Smiřicích
a Černilově aza ty vědomě lživé (l) zprávy o nich natno
zodpovědným činit jen klerikaliemus a klerikální tisk.“
— Vidíš,Obnovo, čeho jsi se dopastila? Bijsev prsa;
ve svých sloupcích sice marně budeš pátrati po hří
ších, jež seti vytýkají, ale jistě jsi se jich dopostila;
vždyť to proví „pravdomlavná“ Osvěta L Má to
Obnova asi strašnou moc, když na její povel Smiřice
a Černilov poslašně poslechly. Kde jsme dali před
oněmi sachůzemi pokyn ke kravalům, nevíme; po sbléd
nutí „pokrokové“ práce v Chicagu jsme napsali:
„Schůze tato je ukázkou, že dosud obvyklý slošný
ton ve veřejných echůzích upadá v zapomenatí, a
místo důvodů budou as rozhodovati pěstě.“ A tohle
nebylo jistě žádné vybídnutí ka kravalům proti drům.
Hajnovi a Klumparovi. Naopak bychom ai jen přáli,
aby ss na každé achůzi dalo voličstvo pobaviti
zvjáště drem. Klamparem do aytosti. Že nechtělojeho
humor ve vážné chvíli dokonce vyslechnonti, za to

my uemůčeme. Ale radit ke kraralům proti němu
nikdy nebudeme, jsko jeme před oněmi schůzemi ničím
k toma neradili Za to se dá lehce uhodnoati, k jaké
vzorné enášelivosti a homanitě vůči protivníkům vý
mlovLost Osvěty lidu svá věrné svolává. A hoěvají-li
se pokrokáři, že byl proti nim odpor tak silný, nechť si
vzpomenoa na Chicego; tam dali sami velmi Špatný
příklad. Kdo síje vítr, klidí bouři. A teď opravdu ani
-sami novíme, jak ee Oavětě zachovati. Tento list křičí
stále po svobodě občanské, po rovnosti; « hájíme-li
svobodu kandidatory Sternberkovy proti násiinickému
štvaní, už je zle. Úžberánek kalí pánům vodu. A
še Csvěta si do úst nevidí, jest patrno z jejího po
měru k dra. Hajnoví a Srdínkovi. Osvěta sle bouří
proti dru. Hejnovi; nemine čísla, aby ho pořádně
pezcachala. Sami jeme nenapsali proti němu ani de
setinu takových útoků, jakými bo častovala Osvěta.
A teď se najednou týž list hněvá, že tomuto pánovi
nechcemedělat reklamu. Samo Právo lido, jemuž se
Osvěta stále věší na šosy, nazvalo jej politickou mr
tvolou. Čas a Osvěta přitiskli na toto vyjádčení svou

£1 A teď se vám apílá, že nechceme k vůli dru,
ajnovi podrážeti noby hr. Sternberkovi. Anebo ze

anad na nás Klamparův tělesný žarnál zlobí, že ne
děláme reklamu pana Srdínkovi ? Tohoto pána napadá
Osvěta lídu v každém čísle způsobem velice nešetr
ným. Za to my jsme -proti kandidatuře p. Srdínky
nepodnikli nic. A tak uš opravdu ani moudrý Ben
Akiba by nevystudoval, jak se Osvětě lidu zachovat.
Bade-li Osvěta lidu házeti tak hastým kalempomlav
a sprostot dále, jako to učinilu v,č.8., pozná pravou
podobn jejího humanitářského A srobodomyslného
nitra i každý elošnější poktokář.

Dar. Na stavbu školní budovy v Malšovicích
věnovala děvčata malšovická 17K jakoštočistý výnos

-s věnečka jimi pořádaného.
Krvavá exekmece. Dne 25.Jednat. r. měla

se u rolníka Jana Říhy v Bakoviněu HradceKrálové
„konati exekace pro dlab 278 K. Z té příčiny exe
kotoři p. František Linhart a solicitátor p.Postler
-2 Hradce Králové vešli do domu Říhova. Ten však
chopiv se sekery hnal se sa exekutory, kteříze strachu
utekli do otevřené stodoly, kdež se zavřeli. Když ale

'Říhe i do vrat stodoly počal sekyrou mlátiti, utekli
sadem. Soudní zřízenec p. Linhart žádal pak místního
starostu, aby vlivem svým působil na Říha, Starosta
věsk, obávaje se nového výbachu zuřivosti Říhovy,

-odepřel žádosti jeho. Pam Linhart obrátil se tedy do
-sousedního Černilova na četnickon stanici, šádaje
o pomoc. Četnický závoděí p. Jakub Hlávka ihned

-odebral se do Bukoviny, kdež s p. starostou, obecním
strážníkem a oběma soadními zřísenci vešli do pří
bytku Říhova. Při vkročení do světnice vyzval p. sá
vodčí Říhu, aby exekuci nebránil, jinsk žeby ho masil
„zetknouti. Ten však se zuřivě na přítomnéobořil.
Byl proto prohlášen za zatčeného. Nato Říha přes
varování chopil se bodáku četníkova, chtěje mu pušku
vyrvati. Závodčí tasil pak šavli a fal suřivcedo ruky,

„jenž sranén pušku pustil. Četník chtěl raněného ob
vázati, ten však hrubě odepřel. Vysván byv opětně,
aby si dal ránu obvázati, chopil se zuřivec znovu
pušky četníkovy, ten však, dík jeho rychlosti a síle,
tou ji vyrval a poněvadě se Říhe opět po závodčím
„rozebnal, bodl.tento Říhudo pravého stehna (nebyl
"všsk střelen, jak se v „Ratibora“ píše), načež pomocí
-4 mužů byl sávodčím spoután a odvezen do věznice
krajského soudu v Hradci Králové. Ještě předodjezdem
byl raněný sa přítomnosti mnohých avědků četníkem
vysván, by sobě dal ránu obvázati; ten opět hrubě

odmítl. — Zaíněný Říha znám jest srou sařivostí,
čímá celé obcí se stával postrachem. Ani vlastní matky

mešetřil kterou mnohokráte atloukl.

Osobní. jde. Ant. Kozlovski,katol. biskaw Chicagu, ustanovil Rev. Jana Fr, Tichého, katol.

kébo, generalnímvikářem pro stát Ohio a východní
státy So. Ameriky.

Z Týmiště m. ©. Ples křesť.-social.lidového
spolku pro Týniště n. O. a okolí pořádá se v nedělí
dne 31. jedna o 7. bod. v místnostech „Panského
doma“. Hadba třebechovické,

Umartí. Dne 24. t. m. semřel a dne 27. o 10.
hod pochován byl ve Velké Losenici vidp. Jan Holík,
bisk. notář a farář, který od svého na kněžetví vy
svěcení po dlouhých 44 roků pracoval ve Velké Lo
senici jednak nejprv jako kaplan a pak jako farář.
By! vzorem tichosti a dobroty. Osada strácí v něm
milovaného otce, kněšetvo vikariatní dobrého apolu
bratra R. i. P.1

Z Potštýma. V neděli dne 17. t. m. konánav nešem městečku tklivá slavnost. Pan Martin Stych,
štolba Její hraběcí Milostí vysokorodé paní Anny,
baronky Dobřenské z Dobřenic, majitelky zdejšího
anství, vyznamenán byl propůjčením záslošné jubi
ejní medaile, založené na pamět 50letého panování

Jeho cís. král. Apoštolského Veličenstva Františka
Josefa I, za více než A40leté věrné služby u této
vrchností. Z té příčíny zavítal k nám panc. k. okr.
hejtman Adolf Wanech z Rychnova n. K.,aby v zdej
ším chrámu Páné vykooal elavnostní akt odevzdací,
při čemž vysokorodou paní baronka zastopoval Její
syn, urozený pan baron Ant. Dobřenský. Pojavše oba tito
p. t. pánové oslavence ve svůj střed, abfrali aev prů
vodu se zámka do chrámu Páně. Vrcbnostenské úřed
nictvo, obecní zastapitelstvo, místní školní rade, spolek
vojenských vysloušilců s praporem a hudbou, výbor
obč. záložny, sbor učitelský ae školní mládeží, mužstvo
zdejší c. k. četnické stanice a přečetné obecenstvo
s Potětýoa a přifařených obcí je následovalo. Po

oslavenec k hlavníma oltáři, načež c. k. okr. hejtman
ujal se slova. Oznámiv oblavenci, jaké vyznamenání
mu Jeho Veličenatvo císař a král nejmilostivěji ráčil
uděliti, vylíčil, čím si této pocty zasloužil. Velmi pří
padně vytkl, že v nynější době dosti jest služebníků
takových, kteří sotva 40denní službou u jednobo a
téhož pána se mohoa prokázati, ale velmi skrovný
počet jest těch, udož by jako náš oslavenec u jedné
a téže rodiny ve službě vytrvali přes 40 let; pročež
jej právem doporučil zvláště mládeži jako vzor hodný
následování, klada důraz na jeho osvědčenou pilnost,
vytrvalost, poctivost a věrnost. Po té připnul mu za
střelby z hmočdířů záslužnou medaili. Když byl ještě
dp. farář P. Antonín oindelář v promyšlené řeči pro
mluvil o občanských ctnostech vůbec a páně jabi
lantově svlášť, a p. c. k. okresního hejtmana jménem
oslavence požádal sa oznámení nejpokornějších díků
na stupních Nejvyššího trůnu, jakož i když místní
starosta p. Josef Fridrich pronesl, že obec Potštýnská
je též poctěna touto oslavou, pročež i on jménem obce
panu c. k. okr, hejtmanovi poděkoval, skončena tato
krásná e.avnost zapěním rakouské bymny národní.
Věrnému alahovi na počest pozvala vysokorodá paní
baronka četně účastníkův slavností k sobě na zámek
ku bostině, při níž oslavenci blabopřáno a proneseno
více přípitků. Přejeme jubilantovi „Mnogaja léta |“

Z Lanškrouma. (TridaamNejsv.SrdceP.)
Dne 16., 17. a 18. ledna konala se zde třídenní po
bošnost k Nejevětějšímu Srdci Páně za vedení P, Rai
munda Langa a p. Ignace Hemmelmayera, kněží řádu
Nejsvětějšího Vykupitele z hory Matky Boží u Králík.
Obs kázali nadšeně a svými serafekými přednesy
o Božském Srdci Ježíšově nesčetné posluchačedo dě
kanského chrámu vábili. Zvláště úchvatně kázal P.
Raimnad, rektor, známý pp. exercitantům z minolých
prázdnin. Mooho set účastníků přijalo vtěchto dnech
sv. avátosti. Krásně vyjímaly se zpěvy i Tyrolská
hymna k Nejav. Srdci Páně od Mitterera, kterou stu
denti zdejšího gymnasia ochotně zapěli.

Přerušená taneční zábava. Nemilebyli
vyrušení ze zábavy hasiči v Přívratě u Velké Řetové

lepším, zatrouben požární poplach a hasiči, na místo
zábavy a hašení žízně, museli hasiti obeň. Starostovi
obce a voliteli hasičů zapálil nějaký dareba stoh slá
my — možná že nějaký přítel hasení.

Z Kutné Hory. (Městskýdům — Dráha.)
Tentokráte s chutí chápeme se péra, abychom regi
strovali zprávu, která zajisté ve všech Kutnohoranech
nalezne příjemného ohlasu. Při posledním zasedání
obecního zastupitelstva přijat byl pozoruhodný návrh
poslance p. Dr. Pacáka, aby vypsána byla soutěž na
plány ku atavbě městského domu, v němě by umístěno
bylo i divadlo městské. Konečně tedy má ae prakticky
luštiti ta otáska, která po léta byla přetřásána, vždy
na povrch vyplynavší a vědy znova pochovaná. Měat
ský dům má býti zbudován n Kamenného domu tak,
aby činil souladný celek. Nevíme ovšem, jak se místo
to bude Ifbiti odborníkům, než v občanstvu jvou již
dva směry, jeden souhlasí, drabý odpírá a přál by si
místo jiné, více do oči bijící, více v popředíse nachá
zející. Ať tak či onak otázka tato se rozluští, jenom
kdyš dojde k oskatečnění. Poskočí tím město naše
o hodný kue ku předu. — Dle správ má býti s Kutné
Hury do Sedlic zřízena ještě jedna kolej. Dosavadní
stav přílišné dopravě nestačí. — Na jaře počne již
opravdová práce na trati Kutná Hora-Zrnč. Bylo by
jié záhodno, aby z kanceláří projekt náš ocitl se
v přírodě. Byla by tím aspoň usamčens ústa rozlič
ným skeptikům, kteří mají uš celou záležitost
k dobrému.

Z Malína. Přijíždějícím Severozáp. drahou
na stanici sedleckou jsou nápadny věže kostelíčku
naší obce, s nichš jedna jest vo stavu velmi chatrném.
Občanstvo zdejší nechtějíc ponechati stavbu tuto pro
padnoati úplné zkáze, domáhá se toho, aby byla
s chatrného kostelíka upravena radnice atak, aby

starobylý ráz kb zachován, Zajisté lepší snaha, nežjaká se na mnohých místech jevila ničením ohrámků
neb proměňováním jich v židovská skladiště. Neopo
meneme zaznamenati výsledek akce.

Z Kolína nad Labem. Anizačasuapůzo
bení pověstného kdysi Baláka, nebyly a nás poměrytak
pobouřenyjako nyní, dík umravňující činnosti žarnali

- stíky pokroková, lidové, realistické či jaké jména sí
ve své domýšlivosti přikládá ©Proti těmto otráveným
poměrům marně bojuje sdravé jádro našeho občanstva,
rotože podporovány jsou vládnoací klikou nynější,
terá así nese ge za heslem „v kalné rodě nejlepší

lov.“ A tento lov to je jenom, který může u nás apo
jovati takové protichůdné živly, jako jsou Mladočeší
a lidovci ráza Duškova. Působí to dojmem zdreujícím,
když čteme i v orgáně stranu mladočeskoo repraesen
tujícím, v Národních Listech, útoky proti inteligentním
občanům, kteří vedeni čistě patriotistickými zájmy
vystupují proti různým příživníkům svobodomyalnosti.
Doufáme věak, že tyto poměry dlouho jiš nepotrvají.
Mobutuý protest občenetva proti dosavadnímu regimu
radničnímu na schůzi svolané stranou státoprávní
v minulých dnech zbarcuje zajisté kde koho, otevře
oči i těm nejvíce krátkozrakým a výsledek toho bude
hanobný vybazov těch, kteří falešně nestavenými roz
počty, násilím sa pronásledováním hleděli se udržeti
v posicích teplých a výnosných. Pověstným kdysi ovo
bodomyslným koštětem emete do ještě pověstnějšího
svobodomyslného pytle celou partaj i u vynálezcem
těchto emblemů naše prozíravé voličstvo a pošle je po
vodě tam, kam beztoho tíbnou. Přáli bychom našemu
královskému městu, aby 8e ma co nejdříve ulebčilo.

Z Polabí. Ss sturým rokem zavřel se hrob
nad pověstnou „Českou Stráží“ a celé Polabí si od
dechlo, že uzavřena byla tak stoka mrzských klepů,
denunciací a systematického hanobení všebokatolického.
Vzduch se pročistil, leč jenom na krátko. Dosavadní
redaktor a vydavatel Dubský stížený těžkou nervosou
předal list konsorciu uestavenému ze známých evan
golických a židovských předáků a tak Čistý vzduch
polabský bude otravovrán znovu. Katoliciemne bude
míti opět o jednoho hanobce více. Vyzýváme naše ka
tolíky, aby proti této „Stráži“, které ne nadarmo
přezděno bylo „Prašácká Stráž“, postavili také své
strále a nestrpěli, aby kdo poctivé snahy jejich bahnem
pohazoval. Budou u nimi zajisté za jedno všickni
Šlechetní lidé, kteří jsou si vědomi, kam toto štváčské
řemeslo vede. Proto na stráž pro víra a vlast

Z Něm. Brodu. Volební zápas dobojován
a dobojován čestně. Rozumná politika zvítězila. Tím
ovšem nemalá rána zosazena všem pokrokářekým ži
vlům, které až od delší doby vměstě našem prováděly
své rejdy a které z pardabické Osvěty atřílely do na
šich předáků, neostýchajíce se střeliva, které by do
raby nevzal ani nejhrabší vyvrhel. Snad nyní nastanou
poméry snesitelnější. — K vůli orientaci zaznamená
váme, že posledním rokem založené Hlasy z českomo
ravské vysočiny přestaly vycházeti, spojivše se a Ji
hlavským listy českými. Bade to anad k dobra české
věci. Jihlavské badou tím upevněny a budou moci
čeliti spíše rozpínavosti německé, která ta při poměrně
malém počtu příslušníků vede si proti české většině
velmi sebevědomě. — Stavba gymnasia octla se jaksi
v mrtvém bodu. Proti stavbě v klášterní zebradě
zvedá se na některých mistech odpor, še nedojde tím
nová budova náležité platnosti v okrase města. Bu
donenost ukáže, kdo měl pravdu.

Z Nymberka. Od nějaké doby jeví se a
nás pozoruhodný pokrok k lepšímu a k dohnání toho,
co bylo po léta zameškáno. Městopočíná se probouzet:
ze svó ospalostí a snaží se udržeti stejný kroke městy
sousedními. Zřízena byla městská realka, postavena
plynárna, a nyní přikročuje se k zbodování nové
vodárny. Postavena má býti však na méněpříhodném
místě, což by bylo opravdu škoda, když má její věž
nésti ráz starobylosti nymbarské. Také horlívé pra
caje se o plánech na stavbu nové realky. Chvály
hodná snaha tato saslahuje podpory všehoobčanstva.
Nymbark při obesřetném vedení může míti velkon
budoucnost!

Školská hlídka.
(6) V časopise pokrokového učitelstva Č. U. po

několik čísel apoutával pozornost článek „Politické
strany a my“. Článek dává hlouběji nablédnoati do
nitra tužeb a přání pokrokového učitelatva a rýsuje
směle cesty, po nichž v blízké budoucnosti mají se
jeho snahy ubírati. Článek je instruktivní a ize ho
odporačiti kašdému, kdo zajímá se o stav nynějšího
politického a náboženského hnutí mezi ačitelstvem.
Autor jeho píše otevřeně a nezakrývá zcela nic ne
přátelské postavení učitelstva proti náboženství, Chceme
dnes povšimnoati si této stránky jmenovaného článka
a přičiniti své poznámky. Myšlénky, které mají býti
nejvíce zdůrazněny, kladou obyčejné na konec po
jednání. Pomíjím pro tentokráte závažné momenty
politické, charakteristické a zajímavé, jež ku konci,
v pojntě článku obzvláště vynikají a přidržím se jen
atatí, jež zvláště náboženství se dotýkají.

Především již dlužno podotknouti, že včasopisu
pokrokového učitelstva, kdykoliv mlnaví ae o nábo
ženství, užívá se tak příkrých výrazů, že strohostí
svou vyžadají naprostého sebezapření, aby týmže to
pem nebyly odmítnuty. Domníváme se však, že ny
nější protináboženská horečka jest chorobným sjevem
pokrokové frakce ačitelstva, jež uměle a jakýmei ná
silným tlakem učitelakého tisku přenáší se na celou
organisaci — a z té příčiny ani strohost a nespra
vedlnost, s jakou odbývá se důležitá otázka nábožen
ská (ješ zajisté avi v duši nejorganisovanějšího ne
zůstává bez resultátu positivního, jakmile blouběji a
věcně začne ji u sebe uvašovat) — nevyruší nás z ro
servy, kterou si ukládáme, snajíce nčitelstvo —aspoň
převážnou jebo část z vlastní autopsie

Stalo se téměř módou, že mezitím co nejpoleti
lejší bypothesy vzbuzují uctivý respekt v t. zv. kra
sích pokrokové inteligence — náboženství vzbuzuje
vášnivý odpor. Připadají tu ne mysl slova písma sv.:
„Neboť bude čas, Kay dravého učení nebudou snášeti,
ale podle svých dádostí sobě badou shromažďovati
učitele, majíce avrblavé uši a od pravdy zajisté slach
odvrátía k básním (domněnkám) se obrátí.“ (2. Tim. 4.)

Uvádím alespoň dvě místa jasně illastrající ná
Jada a smýšlení vedoucích kruhů organisace učitelské.
V číslo 16. Č. U. v článku nadřečeném čteme: „Státy
a církve starají ne o to, aby lida od útlého mládí při
rosumu nevyvinatém větípily svá dogmata, aby si



vychovaly hodné občany a poslušné slepé beránky.“
(Ve slovech těchto mnoho- napověděno ku poznání
směra, v jakém by sí učiteletvo přálo vychovávat lid
od nejátlejšího mládí! Není v tom okryta záměnaalov,
s níž setkáváma se v časopisech jako je „Nový kult“ ?)
A dále se praví: „Jako vzděláváním stáváme se ná
bodenskými kacíři a s radostí shezojeme ae sebe
všechna ta dogmata mysl ohlapojící a mozek zatemňu
jící, tak še z nich zůstane jen přikázání: Miluj bliš
ního jako sebe a proto hleďJej poučitío nábošenství
jako sebe, rovněž tak ve škole politické poznavše do
gmata všech stran, odbodíme falešné a staneme se
politickými — kacíři“. Nejjasněji však mlaví pisatel
na konci článku, kde bez obalu praví: „Milítarismos
vyssává a zabíjí nás bmotně,klerikalismus, lépe ře
čeno — nábošenství uilouká nás duševně. Kdyby
všechny pokrokové strany zanechaly vzájemného vra
šdění špiněním se a obrátily síly avé proti těmto
dvěma velmocem, brzy by zvítězily a tím by pro
lidstvo vykonaly dílo nejepasnější I
. Uvádím tyto fráse (pokud náboženství se týká)
jako kuriosita hluboce pokleelého citu náboženského
části „organisovaných“, které tím ménědokazují, čím
vášnivěji a nespravedlivěji psány jsou. Aby se nezdálo
že tvrdím bez důkazů, uvádím oproti slovům p. pi
satole, žn „náboženství duševně utlouká“, slova ne
smrtelného Canchy, jednoho s nejznamenitějších ma
tbematiků a fysiků nové doby. Jemu bylo popřáno
pokračovati v díle Laplaceově, rozluštiti některé nej
obtížnější problémy v moderní transcendentální analysí
a založiti ke slávě Francie novou školu mathomatické
vědy. Jost tedy muž, jehož slova pravému vzdělanci
třeba respektovati.

Ve svých „Ordres religieuse“ prohlašuje: Jsem

křesťan; £. j. věřím v bošství Ješíše Krista s Ty
cho- Brahem, Koperníkem, Descartesem, Nevtonem,
Fermatem, Leibnitsen, Paseilem, Grimaldim, Eu
lerem, Guldinem, Boscovičema Gerdillem; dáleae
všemi velikými astronomy, fysiky a geometry věků
mioulých. A e větší částí z nich jsam zároveň kato
líkem; a kdyby někdo tázal se mne na důvod, rád
jemu odpovím. Poznal by, že mé přesvědčení není
plodem předsudků od narození, nýbrž výsledkem hlu
bokého bádání. Viděl by, jak vryly se navždy v ducha
mého a v srdce mé pravdy, které jsou pro mne ještě
jistější, neš čtverecpodpony neb zásada Machaurinova,
Jsem upřímný katolík jako byl Corneille, Racine,

Ia Bruyčre, Bossuet, a Fenelon;
jakými byli a jsou mnozí s nejsmamenitějších
mušů našich dnů, kteří jsvu ke cti vědě, filosofii a
literataře a dodeli leska našim akademiím více než
všichni jiní. Sdílím hlaboké přesvědčení vyjadřené ve
spisech, přednáškách a životech mnohých učenců
tvého fáda: Roffinů, Haůyů, Lačaneců, Ampereů,
elletierů, Freycinetů a Carioliů, A nejmenuji-li těch,

kteří ještě žijí, obávaje ae, abych neurasil jejich
skromnosti, mohu aspoň Hci, že Ďylo mi všdy namej
výš milým, še shledal jsem se w svých slavných
přátel se vší osmešeností a šlechelmostí křesťanské
víry, u vymálesce krystallografie, m objevstele chi
němu, u vymálesce stethoskopu a w nesmrtelného
autora dynamickéelektřinyI“

Kdož by chtěl tvrditi, še všichni tito velikáni
vědy, kteří vyjmenování jaou ve slovech nesmrtelného
Cauchy — „byli duševně utlačeni“? Sama věda by tu
musila protestovati, hájíc své nejlepší pracovníky.

Náboženství duševně nentlouká! Číní zajisté
jesno v duši (Pán Ježíš pravil: „Já jsem světlo světa,
kdo jde za mnou, nechodí v temnotách“ (Jan 8, 19)
a vedle mravní elly dává člověku klid duševní! Pán
Ješíš řekl: „Vezměte jho mé a učte se ode mne — a
naleznete odpočinutí daším svým.“ (Mat. 11, 29), To
jest zkušeností dokázáno, že mnozí = těch, kteří dnes
duševně se utloukají bojem proti náboženství přijdou
hlabším stadiem náboženství a skušeností životní
k jinému náhledu a řeknou námto, co napsal Schiller
Kórasrovi: „Musím k Vám, mebof tepro u Vás
budu šťastným/“

Různé zprávy.
V pamoramaté Národní Jednoty Se

veročeské v Hradel Král. v býr. klášteře
sa kostelem av. Ducha vystaveno bade příští týden
od 31. ledns do 6. únors 50 krásných obrazů: „Vá
lečné lodi na širém moři“, mezi nimiž francouzsko
raské slavnosti v Touloně, francouzské, anglické, ně
mecké křižáky s torpedové lodi, západ slunce v Nor
mandii s na moři, přistání Audréovy výpravy na
Špicberkách atd.

(11) Satanismms. „NouvelleRorue“přináší
článeček v „černé mši“, které na avátek Božíbo Těla
přítomen byl spisovatel Gustav Coguiot kdesi blíže
Paříže: Sloužena byla v jakémví malířském atelieru,
jehoš stěny pokryty byly červenými čalonoya „kněg“
rovněž v Červeném ornátě „celebroval“ Měl prý vzhled
mnicha askety, ale z úzkých rtů tohoto fanatického
obličeje vycházelo to nejhorší roabání a proklípání.
Na to uchopil kalich a bil jím zběvile do kříže, až
Ukfižovaný rozbit s něho epadl. Nyní zmocnila se
zuřivost ebromášdění, které, jak se zdálo, wstávalo
ze samých hysterijfk, Ženy rvaly si šat z těla, válely
se brozně vyjíce v křečích, muži jako posedlí vrhli se
do toho reje a spisovatel, který ze zvědavosti přišel,
uprchl, aby nebyl srědkem Bakchových orgif. — 00,
tomuto případu fíkají různé plátky a nedonkové
kteří se nauce o peklu a ďáblu smějí?

Za maše peníze. České ponízejsou všude
dobré. Ukážes-li se něco, čínt by se Vídni mohlo
prospěti, aneb vůbec co by jí ozdobou bylo, stát
ochotně vypomůže Čes. penězi — báječné dary json
hned pohotová. Tak před 80 lety nákladem mmnoba
milionů. státních peněz zřízeno bylo pro Donaj' nové
umělé řečistě, aby Vídeň chráněna byla před zátopou“
Ale běhedi'Času umělý t.k zanesen kamením a štěr.

sedmdesátých minulého století po krachu rosdal stát
sbsnkrotělým německým továrníkům 60,000.000 mil.
na nezáročitelných půjškách Ovšem to nebyl český
lid, to byli — němečtí liberálové. — Haliči a zemím
alpským pomocí státní v mnohém směru znamenitě
se daří; nedivme se pak, že Poláci jevn proto všdycky
přáteli vládními. Bez přílivu českých penět špatnějby
se to hospodařilo ve zmíněných zemích. Nad tož při
pravujemesi novékonkurentyv zápasu ojchléba moc.
Začesképenízerydržujestát v Haličia Bukoviněpře
čelně navštěvovaná gymnaaia,jejichž vychovanci vnej
bližším desftiletí saplaví úřady cislojtanské, aby se
stali našimipány — neboťdota nenajdez nich místa
ani třetí díl. Předzvěst toho ukazuje vám vládní
věštoík. Na př.gympasinm v Černovicích má 1800
žáků, v Brodech 1100, v Przemyslu 1200 atd. Halič
ské gymnasium 0 800—800 žácích patří mezi ústavy
slabé. — Bosna a Hercegovina by také mohly vypra
vovati o dobrodiní českých peněz. — Za to všecko
uděluje ee nám Čechům Často so strany vládní pouhé
— odmítání. Tak svět odplácí!

Hlad v Čechách. Di „ObranyZsmělělců“

počíná se v nojohaděřeh obcích okresu dolnokralovického (n. p. v Písti, Vranici atd.), jež atrsšným kru
pobitím 19. července m. r. nejvíce postiženy byly, je
viti hlad. Panuje tam neslýchaná nouze! Obyvatelstvo
prodalo poslední kusy dobytka — prodalo 1 uvůj po
slední majetek — a nyní nemá více co prodávati. C.
k. okresní bejt vanstrí v Ledči obmýšlí v osadách těch
savésti vaťení polórky, aby se lid aspoň jednou denně
nasytil. — Ještě amutnější jest badoucovst; nebadvu
si moci chuďasové opatřiti osivo k zasstí připravených
polí. —Tak vida! Ze zemí královatví Českého jako ze
zlaté pokladnice peníze se do Vídně stále hrnou, ale
tam nemají slitování, když ubohý lid český pod tíhou
neštěstí téměřhlademamírá|

Pobídkou rolmikům. Městekárada ví
deňská chystá se požádati vládu o povolení, aby se
do Vídně mohlo dovážeti maso z Ameriky a Aostralie.
Nedostatek dobytka a tím vzniklá velká drahota masa
a jiné ještě příčiny nutí móstskou radu ko kroku
tomu. Všude naříká se na příliš vysoké ceny všeho
masa, ale naši rolníci toho nepoužijí. Chov dobytka
je přece nejvýnoanější a není tak pracný jako pouhé
polaření. Zvláště by ai měli rolníci bledáti více chnrn
vepřového dobytka, který se dá nejrychleji prováděti.
Ze zvýšení cen kořistí nejvíce velkoobchod, ješ má
obchod dobytkem v rukou, pěstitelé pak dobytka spo
kojiti seomusí nepatrnou částkou. Jak jinak jeví Be
v tom směru rolnictro dánské, které samo si řídí
nákup a prodej všeho dobytka a výrobků z něho. Na
ušlechtění dobytka mají mnobo spolků pro chov jeho,
zakládají drožstvní jatky, mají řádně vedenou orga
nisaci výrobků mléčných atd. Rolníci dánští sami
určají si cenu všeho, co jim poskytuje hospodářství
polní a domácí. Pouze © této organisace na základě
avépomoci | povstalé vykvotla zámožnos' rolnictva
dánského.

Našim včelařům. | Členové| včelařských
spolků mohou se malým pojistným 30 h pojistiti bez
ohlodu Da počet včelstev a cenu včelínu včelařova
proti škodám způsobeným obněm, proti nábradě ze
škody včelami způsobené a proti krádeži. Přiblášky
členů spolku buďtež do 15 února podány u předsedy
spolku a budíž udáno v uf: Jméno a příjmení, bydli
ště a počet včeiatev dle stavu 1. ledna s udáním,
v jakých úlech (dřevěných neb slaměných) a po pří
padě, je-li zvláštní včelín. Případná požáry, krádeže
a nábrady za škodu oznámí se do 24 hodin rekoman
dovaně neb telegraficky Zemskému ústř, spolku « Praze
a masí býti přiloženo potvrzení předsedy spolku vča
lařského neb obec. starosty. Touto výhodou zajisté
smobutní spolky včelařské a nebude snad ani jednoho,
který by se spolku vyhnal.

Nesmějí dělat dlahy. Říditolatraotát
ních drah «akázala železničnímu pereonála dělati
dluhy. Železniční úředníci zároveň vysváni, aby do
Června 1904 uspořádali své finanční poměry. Neško
dilo by i jinde,

Odvášení opilého na účet hostinského
v najatém povoze nařízeno jest policejně v Kopenha
genu v Dánsku, po případě, onamooní-li s „poslední
ekleničky“, kterou ma nalil hostinský, jest i na útraty
dotčeného bostinského léčen. Dále ručí hostinský za
veškeré škody, jež opilostí některého jeho hosta se
stanou.

Jak se dříve léčile. (Rakopisz konce16.
stul.)Na nežit v brdle, pro nějš by mluvit
nemohl. Routu, peluněk a bílé, psí lejno a vař
v silném octě, to vlvě do pytlíku, polož na temeno;
kdyby tři nedělo jiš byl nemlavil, bade mluviti. —
Proti kašlání těžkému: Izop, skořici,lfkořici,
anýz, šalvěj vař a vodě, pij teplé ráno a večer a od
stoupí kašel od prsou. — Na kašel a krví. Petršel
a mira (myrhu) usaš a setři dobře, pij s vodou bro-í
tanovouna lačnýšivot a zdráv budeš. — Na aštknut
od hada. Sveřepý semenec atluč, roata a mladé ho
loubě po vylíbnutí, to přikládej « pomazuj; brso
oplasknetobě. —Narossedané pysky. Pomasuj

yskův sádlem aslepičím, kde jsou rossedané.
Na hlízy v hrdle, žábu, aneb oteklost ja
sojčka. Vař fíky v medové břečce a pooštěj do hrdla
a epomůže, pray Čistí, kašel zastavuje a plic obměkčení
činí. — Na šáho. Boší dřeveu vař u víně, pij ráno
a a večer. — Item: Vezmi kořený myší ocásek, vař
n vodě a vymývej sobě tím ústa. — Na prým.
Čeraoblávkovou vodou vymývej « suknem červeným
vytírej jazyk a medem pomazuj. — Item: Liliovou
vodu drá v hrdle; shojíš tu i jinou bolest.

Z právní praxe. Soused A má stadni,
která jest vzdálena od hranic souseda B asi b—6 m.
Na pozemku souseda B je mírný arab, který vede ko
studni, Po svabu tom vede soused močůvku směrem ko
stadni, takše za deštivého počasí a při jarním tání
vodu mu snečišťuje. Tu ovused A nemůže přinatiti
souseda B, aby odklidil tok hnojůvky; neboť kdo
užívá svého práva v mezích zákona, neodpovídá (dle
$ 1305 vňsob. zák. obč.) ze škod, které tím povstávají

si počínati, kdyby z pozemku saplavovala vode sousedict
příbytek, chlév, kůlau, dvůr atd. — Soused A můše ci
vykopati blíže příbytku (stáje, stodoly a j.) souseda
B jámu va vápno, řísky, vodu a j., neboť kašdý vlast
ník pozemku jest oprárněn bez újmy sousedovy
8 pozemkem svým volně nakládati. Soused B může
se jeo tenkrát proti tomu brániti, kdyš ma tím škoda
(na př. zřícení zdi atd.) hrozí a když by ve svém
právu vlastnickém nebo v pokojném držení byl rušen.
Během 30 dnů může ve naň podati žaloba — nezahází-li
totiš jámu po dobrém -- pro ručenou držbu, jinak
pro porušení práva vlastnického. — Má-li aoused A
na dvoře nebo na pozernku svém vůbec stoh slámy,
může soused Bprotitoma namítati jen tonkráte, nevy
hovuje-li vzdálenost stobu od stavení policejním před
pisům, t. j. je-li vzdálenost tato menší než 30 m.
Vznikne-li požár od utohu, jenž newá oné vzdálenosti,
není pojišťovací společnost povinna vyplatiti pojistné
tomu hospodáři, jemuž stuh náleží. — Obcí mezi
sousedními domy tečepotok, jeng často pískema hlínou
se zanáší. Pokud jde potok obcí, je zajisté v obecním
pozemka, a tu sluší jej obci spravovati, dále sa obcí,
kdyš jde pozemkem soukromým, sousedů, opravoje a
čistí se dle stávajícího zvyku, anebo všemi sousedy,
majiteli. Škodí-li některému, nechť si dotčený soused
stěžuje u atarosty, še iu potok škodí, a starosta jest:
povinen další zaříditi. Kdyby tak neučinil, nechť si
stěžnje u c. k. okr. hejtmanství.

Na vámeční stromek chodýchdítek hla
choněmých v Hradci Král. laskavé přispěli P. T.:
Po 20 K: J. B. M, Dr. njdp.JosefDoubravaa p. Iog.
A. Sulz. Po 8 K: p. c. k, dvor, rada Kvěch s chatf,.
p. ©. k, m, r. Stoiofeld u chotí, p. měšťanosta Dr.
Ulrich. Po 6 K: vsdp. Dr, Frýdek, vsdp. Fr. Fiala,
pi A. Urbanová. 5 K p Clliuo. Po 4 K: vsdp. M.
Mosil, p. A. Sporo, p. Hubáček. 3 K p. J. Růžička.
Po 2 K: vdp. Pogertb, vlp. Barták, vdp. Dr. S akop,
vdp. Ant. Hrubý, p. Pirchsn, p. R. Schmidt, vdp. Dr.
Ra'b, dp. Kopecký, vdp. Aur. Suchánek, vdp. Dr.
Reyl, vdp. Sekera, ctihodné Školské sestry, pí. Adela
Veverková, p. Dr. Fr. Žák, p. J. Dudek, pí. B.
Franková, p. A. Arelt, p. Mattaš, p. V. Javůrek, pí.
M. Helw.chová, p. B. Weiss, p. Berger 4 Mank, pí.
F. Popperová, p. dr, L. Bituický, p. V. J. Špalek,
pl. M. Krašvicová, pí. A. Stefková, pí. Fr. Holatová,
p. Paldas £ Pour, p. K. Richter, p. J. Jelinek, p.
dvor. r. Okenfas, p. Srp, p. Esakovič, p. Lendecke.
p. Lábler, p. Dr. Kokla, p. Dr. Srdínko, p. Dr. Pro
cbázka, p. Dr. Taussik, p. D., Czorba, p. Dr. Št.
Fischer, p. Dr. Zimmer, p. Moraveu, p. Bartbeldy,
dp. Brabec, pí. Scheinerové, p. Dr. Hodovel, p. Jos.
Nermof, p. Aut. Šobrt. p. J. Fršokl a oyo, p. J.
Pokorný, p. G. Stein, p. J. Sommer, p. V. Trapp,
p. J. Klampar, p. A. Slaka, pí. A. Jaaočková, pí. M.
Petrofová, p. Al. Hogo Lhota, p. J. Morávek, pí. F.
Riemrové, pí. J. Weiabengstová, p. J. E. Darchánek,
p. V. Rejcbi, p. Tolman, p. Fr. Plesnivý, p. J. Šolc,
p. Č. Mobrle, p. at. zast. Matouš, p. B. Melichar, p.
Voleník, p. V. Červenka. Po 1 K: vdp. Dr. Hejěl,
vdp. Dr. Domabyl, vdp. Dr. Novotný, vdp. D. Orel,
vdp. Frůbbacer, vdp. Fr. Kerner, dp. Jos. Troka, dp.
Jan Černý, dp. Jan Šilc, rdp. R Černý, dp. V. Gyur
kovič, dp. Sabula, dp, Jokl, dp. V. Bayer, vdp. Jan
Veverka, p. Úečíl, vadp. Hamp!, pí. Henafová, p. A.
Singer, pí. A. Malé, p. J. Formanok, p. J. Riedl, p.
J. Javůre«, p. Dix, pí. J. Řezáčová, pí. M. Česáková,
p. Křkara, p. Ant. Gergurič, p. Vacek, p. Bozděeb,
p. Jan Kopp, p. A. Šimek, p. Jos. Nebeský, p. J.
Benda, p. V. Sak, pí. Pátkové, pí. Stroadová, pí. Fr.
Samková, pí. M. Danovská, p. J. Uher, p. B, Fischer,
p. K. E. Krapka, p. Boaček, p. B. Stein, pí. A. Ska
bradová, p. J. bu, pí. P. Tolmanové, p. L. Taussig,
p. J. Pospišil, p. A. Hofmano, pí. Krist. Dvořáčková,
pí. M. Faltová, pí. M. Beránková, p. Jos. Stejskal,
p. Jol. © Emil Giskav, Ó jmen nečitelných. Po 80 h:
pí. B. Beibsteinová, pí. T. Vojtěchová. 60 h pí. M.
Kooblochové .

Zasláno.
Cténému p.

Jaroslavu Deložalovi, pozlacovači ve
Všostarech m Hradce Králové.

VYzdávajeVám jménem neší obce díky za velmi
pěkné obnoveníoltářů a za dodanou norou sv. kříšovoa“
cestu do našeho nového chrámu Půně, doznávám, že
tato Vaše solidní práce těší ze všeobecné oblibě a
pochvale; pročež vás co nejlépe odporačoji.

8 úctou
F. Vimař, starosta.

V Podulšanech, 24. ledna 1904,

(Zasláno.)
Valectihodnoa osobou z Hradce Králové bylo mi

aděleno, še v tamějších kruzích panuje domněnka,
jako bych psal do „Bílého Prapora“. Prohlašaji s dů
razem, že nikdy ani nejmenší řádky do „Bílého Pra
pora“ jsem nenapesl. Tomu, kdo opak Uokáže, slibuji,
v nedostatku jiných prostředků, celou svou knihovnu,
která skládá se z mnoba vědeckých, cenných děl a
mé pro sám antigaariát cena nejméně 2000 K; tomu.
pak, kdo označí mi osobu, která prrní veřejné tato.
domnénka alespoň přede dvěma svědky pronesla,
odměnu 400 K. .

V LUŽI, dne 26. ledna 1904.

Wáolav Oliva,
keplap.

Listárna redakoe.
Do Librantie. Odložili jsme.



(Zasláno.)

Panu KARLU ZAVADILOVÍ,
slatníka a pasíři v Chradimi.
8 prácí Valí jsem úplně spokojen; odesýlém smlu

vený obnos a přeji hojné o zdaru
V Ostřetíně, dne 28. května 1003.

FrantČermák, děkan.

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 23. ledna 1904 1 hl

plenice K 1140—1260,. ita K 960—1000, ječma
ne K 890—1000, ovsa K 500—660, prosa K 0000

čočky K 24-80—38'00, jahbel K 19-00— 20'00, krap
K 1600—34 00, bramborů K 3-00 -3*20, jetelového
semene červ. K 84-00—100'00, jetelového semene bí
lého K 100:00—120:00, jetelového semene švéd. 84-00
—86:00, jetelového semene ras. 60:00—60'60, máku
K 2600—30-00, lněného semene K 20:00—00"00,
100 kg. žitných otrab K 10:00—10:40, pšenič. otrub
K 1000—1010, 1 kg másla K 1'60—3"00, 1 kg, sádle
vepřového K 160—000, 1 kg. tvarohu K 028—0"30,
1 vejce K 0:06—00'8, 1 kopa petržele K 8:00—
8-20, 1 kopa kapnsty K 180—2:20, 1hl cibule K 4*20
—5-00, 1 kopa drob. zeleniny K 1140—2'60, 1 pytel
mrkve K 1:50—180, 1 hl. jablek 00:00—0000. 1 bl
hrušekK 0v00—00:00. Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 28. ledna 1004 odbývaný přivezeno bylo:

1) obilí: pěenice hl819, žita 618, ječmene 496, ovsa
280, prosa 2. vikvo 31, hrachu 10, jabel 14, krup4l:
jetelového semínka 368, máku 4, bobů 2.%)Zeleniny,
petržele 14 kop, kapusty 18 kop, cibule 24 hl, drob.
zeleniny 96 kop, mrkve 11 pytlů, brambor A0, bl.
8) Ovoce: jablek O hl., hrašek 0 hi. 4) Drobného
dobytka: vepřů 62 kusů, podavinčat 505 kusů.

B=

Žádejte

ve vlastním zájmu vždy

pravou Kathreinerovu
sladovou kávu Kneippovu

jen v balíčkách s ochrannou známkou
farář Kneipp a jménem Kathreiner
a dbejte pečlivě, abyste nepřijimili

všelikých méně cenných padčěíku.

k
U£.ibr

Pryní český katolický závod ve Vídni.

Františekuher
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; Da požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,
VII. o, Seiden
| gasse čís. 35.

Na ukásku sasilá
se vše franco.

Bursa práce v Kradci Králové,
Dělník truhlářuký, který dovede pracovati na

obráběcích strojích jež si nám seřídí, obdrží dobré
místo v Benešově. Doba pracovní 11 hod., plat až
M K. Mosl býti křosť. sociál. O místo žádá trub
Atřský dělník po vyměvaí. — Přihlášky přijímá
oVšeedborovésdrnšení křesťdělnicta*
+Hradci Králové. .

Veledůstejnému

duchovenstvu!
Praha-l, ol.

Jan Slaněk, £,ssJ čís.19n,ro
Konviktské ul., paslř spe
cielné ma kostelní náčiní, dovoluje
si doporačiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčlní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a t. d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohní slatí a střídří. Na požádání hotové

práce na ukásku, rospočty, nákresy ueb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejatkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

Založeuo roku 1853.

Petra Buška synové
v Sychrově, Čechy,

umělecký závod sochařský a řezbářský
pro práce kostelní, parostrojní truhlářství

doporučnje uctivé

A> k doběvelikonočníi
Boží hroby, křížové cesty, Téla Pámě
a klečící amděly zodřevafezané a polychrom.
vošky „Vzkříšení“ ze dřevařezanéa polychr.

velikost 55 60 65 170 cm

koran 32 34 36 42

Pro levné Boží hroby: Těla Páně ze
sádry (pevné), krásně modelované, jemně polychr.

velikost 90 100 116 130 140 cm
korun 24 28.30 42 48

Klečící anděly ze sádry (pevné), krásně mo
delované, jemně polychromované

velikost 40 5+ 65 cm
korun 12 46 22 kus

Provedeno přes 450 oltářů a Božích hrobů.

Založonor. 1860.o
Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatnimapasíř, Chrudimi

svůj hojné zásobený
sklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, broneu a ji
ných kovů

' vše oliněv ohnizlacené
. a stříbřené, zač 80 ruči.
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
sašlou se již avěcené Se stvr
zením Jeho biskupské Mí
losti. Starý závod můj může

se vykázati četnými pochvulnými přípisy P T.zakazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení 4 opravě kalichů,

6, monstrancí, ciborií, relikvi
Cářá, nádobek na sv. oleje,

lamp luceren, lustru. aauitelen, 'ácků na křest, svícnů, pa
cifkálů, schránek na Nějavětější, patenek atd. co nejvíce.

ap- Fillalka v Hradci Králové. Gli

Pradlenyw!
Perte prádlo ——

NAFTOLEM
Ušetříte času, ruce
i pr+odlo. Vyperete
lehce, brzy a bílit
prádlo nikdy ne
budete.

Na skladě mají ray: Fr. Chrudimský,
E. Řezáč, kkrestová, Ippemn, Vachek ©

vléky knsklní
voskové | polovoskové"ii

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.

a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1888.

Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Bvičkyoltářní z čistého vosku včelihoi
druhy levnější, dále paschaly,triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.

Výrobkysmámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá
a přesná, podmínky a ceny nejmárnější.

Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

Následkem spojení dvou
sk'adů nábytkových prodávám
za ceny výrobní

jen ——
na Malém náměstí

č. ((7 v Hradci Král.
úplné

zařízení do pokojů,
at. d.

" František Matějček.

výrobal. "UN

Nábytek
pe- Za cenyvýrobní.

Nábytek

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ili

SRB“Boží hroby, "ij

PRB* křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnatí.

8E
OOOOJO0O00000000 č

JAN KALIS,.
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn,

A nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
drubů a soostav. Pendlové hodiny
v krásných ořecbových skříních.

Zluté u stříbrné skvoaty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmedernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným edšilky na výběr léš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošemo r. 1843

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakuž i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího ap b6

čenst a „Vzájemnoat“v Htotové. 162a)
obdržetipor-lv «boží 30 nt., obsábujícíkaždá
různé látxy, tejtněna: p . ozfotdy, bar
c ténka. Šotybe, ceNrý,ka td..
Zo Ko honon výbdnínoouoblů,
sa K 19-—,vyplacené od koran 20 — výlů.

d total sákktm©mto



NOVOTINY:
Vzorky.se na požádání zašlou.

OOO000000
" První výroba

věžnich,

KARLAADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v din ne Čřících a četných jiných věžových hodin, na (ČJ
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhctovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

2 vážené

rodiny,

Jan Horák,
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro zimní a jarní dobu.

", Téžvelejemné"m
„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.

Též na oplátky bez zvýšení cen!

Jubilejní modlitGu
odpustkovou k Panně Marii bes

poskorny počaté, dle Ordin. listu
č. 1. r. 1904, dostati lse 100kusů

89 sa 1 KvBISK. TISKÁRNĚ.

Malínský r

Ochrannou známkou opatřený.

5 kg.16kořenů. ....... K 550
o kg.20 kořenů. .......... K 450
5 kg. 30 kořenů . ... ....... K 850
Vyplacený na každou pošt.stanici zasílá

E" Císař „kétnéHory.

0G
K blížícímu se období

prvního
svatého přijímání3

upozorňuje firma

KAREL ŠIMEK v Č. BUDĚJOVICÍCH

na svůj

hojně zásobený sklad.
Upomínky od 4—24 h,

s českým neb německým textem,
jen v uměleckém provedení.

| VZORKYmapožádáník disposici.

PÁV
| PANNA

za] OMANONA

též na splátky avýměnumabízítovárna

AL. HUGO TLHOTA,
HRADEC KHÁLOVÉ.

Sklad Ellščino nábřeží proti lab- i
skému Mostu —————————
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná oznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

A, Božíhroby*boúlohomkostelů

Křížovácesty eb ie
šení“, svchy, oltáře a vel erá(ko.

K dobé

VOJÍKODOČÍZak:Zkz zni ed
i bářský

$osefa Krejčíka v Prase.
Písárna a dílny na Letné 618-VII. Sklad Karlové ul. č. 30.
— Hlnstrované a rozpočty franko. —

WG" Výhodnéplatebnípodmínky. "ON

Předplatné na voškoré

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 Pospišilův, založený r. 1808).

Donáška do domu se neplatí.

PóegO=thfudný“tfr ŠubvěnnjrýnýnonývýmeoontutnontOnninOnAjejejejujnýněni

(bratr P. J. Noškudly, [aráře vo Výpraohticich)

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu [i
, svůj osvědčený a často vyznamenaný | |

výrobní závod |
všoob kostelních paramentů, fi
E praporů a kovového náčiní.
ži Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku [S
: se na požádání franko zašlou. :

|<mfjrárnědatečesajnín::Ouvěrý90488O86.4.0.8.0.4.4.0:fránýníPTTETEba
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Stíny dalekého východu.
(14) Již jeden úvodník věnovali jsme

wrakůw, stahojícím se nad dálným východem
a nemůžeme dnes říci, kdy po několika nedě
lích píšeme druhý, že by se situace byla vyjas
nila. Stále se vyjednává, telegraf pracuje mezi
Petrobradem a Tokiein, noty lítají sem u tam
a Snad ani státníci sami nevědí, na čem jsou,
jak pak teprv členářstvo novin, jež čte, že ten
a ten státník považuje nebezpečí války za vy
loučené a hned pod tím, jak Rasko neb Japonsko
kapoje válečné lodi, jež dostaly rozkaz, ihned
odplouti na východ, jak se stěhuje mužstvo na
Koreu, do Mandžuarie atd. Jedno z toho všeho
zdá se býti pravdivým a to je bojechtivost
japovského a i růského lidu, kdežto vlády
obou států jeví se býti brzdou veřejného
mínění. Divná věc; vládám vyčítá se, že zavá
dějí iilitarism a lid sám, jenž se tolik zajímal
o mezinárodní smírčí soud v Haaga a pro od
stranění militarismu tolik horuje, ten prvň
v případě tomto pracaje. Kdyby se rusko
japonský spor předložil mezinárodnímu soudu
— jenž by rozhodl zajisté lak, aby životní
podmínky ani Raska, ani Japoaska nebyly
poškozeny — bylo by po válce. Takto dějí se
však ohromné přípravy, jež, kdyby ani k válce
nedošlo, budou státi na obou stranách obromné
tmiliony a čím déle vyjednávání potrvá, tím
déle potrvá zbrojení a státní pokladny vyčerpají
se ozbrojeným mírem více, než skatečnou válkou.
K „vůli Korei dle všeho jednou asi k válce
dojde, když ne dnes, tak zítra a nemíníli
Rusové z ltandžorska ustoupiti, Japonci pak
nechtí-li jich tam trpěti, ať si to vyřídí raději
dříve!

Nadepssli jsme svůj úvodník „stíny vý
chodu“ a věru jsou to dlouhé stíny, jež nebez
pečí války vrhá daleko na západ; nejsou to
sice stíny evropské války, ač i tu makedonská
otázka byla by odložena neb rozřešena v ne

rospěch ntištěných, ale jsou to stíny finanční,
jež každou válku, jak známo, provázejí. Náro
dové dají materiál živý, finančníci mrtvý, bez
něhož onen nemohl by z místa. A ta 8e nelze
d.viti anglickým bank. řům a jich listům, že se
o východní spor tak velice starají a poněvadž

| stejný zájem, ale na jiné straně, mají i peněž
níci pařížští a berlínští, ža tak různé zprávy
do veřejnosti přicházejí; každý píše pro toho,
komu slouží. Aoglie má v Japonsku dvojí
půjčku, při níž ztrácí prý již nyní velké miliony,
ježto japonské papíry následkem válečného
nebezpečí klesly; tyto miliony daly by 8e opět
získati a ještě něco přivydělati, kdyby k válce
došlo a Japonsko zůstalo vítězem. V Roska
jsou zase půjčky francouzské a německé a
proto, ač vlády obou států opatrně mlčí, no
vipáři evropští šíří poplašné zprávya to jedni
ze strachu, jiní ze spekulace. Mně to připadá
Juko starořímský cirkus, v němž židovští žur
nalisté jako mastigofori dodávají bičíky stát
ním gladiatorůám chuti k zápasu, křičíce:
„macte“ (rychle) a celý Israel, jenž ze všech
válek měl jen zisk, volá k tomu: „Evoe“,
odnášeje bekatomby (oběti) z areny.

Že však i naše rakouské papíry klesají a
že se to na burse vídeňské a v bankovních
kontoárech vysvětluje nebezpečím války, to de
pochopujeme; vždyť my do Japonska vyvá
žíme pravý pakatel, asi za 10 milionů zboží.
A kdyby to byly aspoň hodnoty mezinárodní,
tedy reuty, akcie státních železnic a jiných
podniků, ale toma není tak, naopak papíry
soukromých podniků trpí nejvíce. Čo mají naše
alpinky dělati s Koreou?!..

Před nedávnem plnoohvály o hospodář
skémrosnacho, i sám p. ministr obchodu si
liboval a dnes po silné bursovní hanese
(stoupání papírů stát.) takový obrat! Co si
má člověk o tom mysliti? Jsou to opravdové
stíny, jež vyvolalo nebezpečí války, či jsou to
stíny umělé, na peněžním trhu vykouzlené?
A te asi nechybojeme, věříme-li tomu dru
hému. Tak se to na bursách dělá; nejdříve 60
rozkřičí, jak je sitaace příznivá ku koupi těch

V Hradci Králové, dne 5. února 1904.

a těch papírů, k uložení kapitálu v tom a
v tom podnika, na to se obecenstvo chytí jako
moacha nA papír, začne se zimničně stavěti,
papíry se vyženou do závratné výše, obecen
stvo, jež bursovní hře nerozumí, počne Spe
kulovati, při nejbližší příležitosti však, jež se
třeba i za vlasy přitáhne, dá se z bursy zna
mení a obecenstvo žene se na porážku; náhlá
baisse (klesání papírů) připravila je o milony.
R. 1901 přišlo obecenstvo na rakouské burse
o 483 milionů, o tolik, co obnášela ztráta kursů.
Po válce francouzsko-praské počalo se v Ně
mecku zimničně pracovati na poli průmyslu;
a co mají Němci z těch miliard? — Trochu
dluhů, trochu zbytečných podniků, nadbytek
zboží, jež nenachází odbytu a celoa řada zkra
chovaných firem.

Při všem třeba zachovati rozum i v tom
A„pokroko“.

Dues věru přichází k platnosti staročeský
národní vtip: „blaze tomu, kdo nic nemá“|
Nemiti ničeho, zle; míti něco, opět zle. Zá
ložny a banky nejsou spolehlivy, cenné papíry
mohou rafinovaným způsobem klesnonti přes
noc ve uvých hodnotách, státy a země jsou za
dloženy, že jejich renty a úpisy mají popilární
jistotu již jen na papíře — uejlépe ještě, když
člověk s tím „nic“ musí sejsvětem tlouci, aby
8easpoň jmenoval buď Clausnic, nebo Winternic.

Dopis z Prahy
V Prase, dne 3. února.

(K samovrušdám studentů českých středních škol,
— Korrespondence Karla Aloisa Vimařického.)

Běbei posledního roku se stalo, že byly
u nás ze krahů stadentských provedeny dva
úředně konstatované dětinské pokusy vraždya
sebevraždy a že od počátku Školního roku
1903-4 uskutečněny byly tři sebevraždy stu
dentů českých středních škol. Desetkráte nej
méně chtěli jsme se zde těchto trochlivých
zjevů dotknouti, ale pokaždé jsme psali raději
o něčem jiném Avšak dnes více o tom pomí
četi nelze.

Jsouce ve stálém styku 8nejrozmanitějším
stadentstvem, máme za to, že do jisté míry
e proady mezi ním panajícími jsme obezná
meni. Proto jedině dovolujeme si míti o po
měrech studentských jisté mínění, jehož však
nikomu nevnucajeme. Nebude také žádným
zločinem nebo poškozením někobo, když je
veřejně předneseme.

Již asi před pěti lety setkal jsem se se
známým gymonasijnímabiturientem v den, kdy
si odbyl matoritu. Blahopřál jsem mu „ke
bráně starostí životních otevřené,“ jak jsem
odbytí matarity nazval a pronesl jsem, že my
starší generuce na středoškolská studia vzpo
wmínáme jako na „ztracený ráj“ a že každý
z oás, kdyby se ještě jednou narodil, chtěl by
gymnasiom opětně studovati. Avšak milý můj
mladý přítel abiturient, který jest dnes již
v právní praxi, se zakabonil a kysele pronesl:
„Já bych se raději zastřelil, kdybych ještě
jedoou na gymnasium musil'“

Po takovéto odpovědi zavedl jsem hovor
ihned v jinou stranu, ale slova ta mně z mysli
nevycházela. Středoškolský student pokládá za
východisko z labirintu životních údělů — re
volver! A když jsem potom dále pátral mezi
davy známých chovanců Mas, nacházel jsem
mezi nimi skatečně překvapující pohrdání ži
votem, v němž málokterý shledával líbezný
a veliký dar, ale většina považovala ho ve
spojení se studiemi za — utrpení a soužení.

A teď dokonce mezi mládeží skutečně
slyšíme již třaskání revolverů a školní budovy
skrápěny jsou krví svých žáků, kteří se, ob
razně řečeno, na prsou své vychovatelky samí
zabíjejí.

Uvažuji o tomto sjevu již delší dobu. Znám
skoro všechny řiditele českých středních škol
osobně. Seznal jsem v nich nejspanilomyslnější
muže, skutečné přátele mládeže, pečlivé vy

Imserty se počítají levně. |
Obmova vychásí v pátek v poledne, |

konavatele svých povinností. Z těch by každý
zajisté že studenta, který by k němu důvěrně
přišel o radu ve chvili tísně a duševního roz
rušení, laskavě jako otec k srdci svému při
vinul a těžké chmury z duše jeho vyplašil.
Zuám sta profesorů a vím, že to jsou dobří.
starostliví tatíci, kteří docela podle učitelských
zásad Komenského z toho, co by mohlo žákům
zbytečně škoditi, více nevidí nežli vidí a do
nejkrajnější možnosti sbovívavě je vedou. Ra
dují se z jejich pokroků, truchlí nad výstřelky
jinošské lehkovážnosti, zkrátka 1 to nejpřís
nější professorské zakročení směřuje pravidelně
ku prospěchu žákově. Vím, že studoutstvo va
své většině na nich visí, jsouc přesvědčeno,
že mu prefesoři schválně neukřivdí. což jest
vlastně dnes naprosto nemožno. To ostatně
také žádný řiditel nepřipustí,

Kdo prošel a prostudoval normalie platné
pro nynější střední školy, ten každý uzná, že
ani osnova, ani systém nejsou takové, aby
studentům do rukou revolvery vtiskovaly. Po
žadavky na žáky mají býti mírné, pokyny ve
příčině klasifikace jsou jasné, povinnosti uči
tele v 9 odstavcích podrobně vysvětlené, zem
ská školí radu ve království Českér provází
to ještě nejblahovolnějšími nařízeními a sice
ze dne 25. března 1878 č. 7116 a za dne 25.
května 1899 č. 16.713, dále existuje celá řada
přísných výnosů, jimiž jsou žáci chráněni a za
případné neúspěchy jejich json činění zodpo
vědnými v přední řadě učitelé. Proto ani
v systému nelze hledati nějakou příčinu utí
kání se studentů k revolverům.

Avšak jednoho v našem středním školství
nemožno přejíti mlčení, Škola má býti prů
pravou pro život, 4 ten teprve potom jakost
této průpravy klasifikuje a nikoliv — matu
rita. Maturita je to, co dnes jako hrobový ká.
men ducha středních škol, jak v učitelů tak u
žáků, dusí a tíží. V tom mně nebude odporo
vati uikdo, že na našich středních školách ve
vyšším jejich oddělení brává se daleko větší
zřetel na maturitu, nežli ua další život. Matu
rity bojí se učitel i žák a to jest daes kámen
úrazu, který naše střední školy svírá do kazajky,
která jest všeobecné uznaná za těžkou a zbyteč
nou a n níž je celá veřejnost dávno přesvědčena,
že má býti odložena. V té chvíli, kdy se to
stane, rozkvete naše školství květem, který
v životě potom ponese nejkrásnější ovoce,
kdežto dnes živoří to pouze barvínkem, z ně
hož se dělají brzy vadnoucí „věnečky“ pro ty,
kdo při maturitě nepropadne.

Avšak naše veřejnost, míníme také přede
vším německoo strana, na místě aby profesor
stvu a řiditelům středních škol projevila důvěru
žádostí o zrušení maturity, malicherně cení
zuby, že se prý na těch a oněch ústavech při
této maturitě málo přísně zkouší! Dále se no
chceme o této věci šířiti. Netřeba toho, neboť
matoritní zkouška jest dávno uznaně neosvěd
čeným prostředkem k seznání zralosti mladých
mažů. Lidé, kteří sotva při ní proklouzli,
osvědčili v životě nejplnější mužnou zralost,
došedše nejvážnějších postavení a lidé, kteří
ji odbyly 8 vyznamenáním,.v celých zástupech
zůstali vlastně nezralými muži až do své smrti,
přes to, že měli vysvědčení zralosti 8 vyzna
menáním.

Dále bychom si dovolili míti za to, že
maohé školní knihy jsou pro učitele i žáky —
soužením a oběma rakama schvalaujeme snahy
českého profesorstva, aby referenti, kteří je
k užívání na školách odporučují t. j. za jejich
výbornost osobně račí, musili býti na knihách
těch také jmenováni.

Konečně,ač to nenáleží sem, by neškodilo,
aby absolventi středních škol po letech jako
napotomv životě zkušení mužové byli svolávání
k aoketám a dobrozdáním, co jim ze středo
školského učení prospělo, co bylo zbytečností
a čemu potřebnéma nebyli tam naučení. Osnova
Školní mají modernigovati a redigovati životní
veřejné potřeby a uikoliv předpisovati vyvo
lenci, kteří nemají o širším veřejném ruchu a



ra svůj věhlas bývají překvapení modrým
archem — —

A to také dlašno uvésti, že lékárník
nesmí nikomu jed bez lékařského předpisu
prodati, ale revolver s nábojem prodá se kaž
dému, třebas mu ještě inlíčen z kalhot koukal.
Když zákon nosení revolveru bez zbrojního
lístku zapovídá a tresce, jest dnes dle každo
deuních zkušeností nabytou potřebou předpisu
zákona, že se také nikomu bez průkazu zbroj
níbo lístku revolver prodati nesmí. Kdyby
v poslední době sebevraždou skončivší studenti
nemobli si revolvery koopiti, snad by jim ani
nenapadlo, že by se mohli zastřeliti. Že by
jim někdo zbraň ta půjčil, o tom pochybujeme.
— Proto pokládáme snadnost opatřiti si revolver
sa nejprvnější příčinu četných samovrašd poslední
doby a to především mesi studenty.

Samovražedná horečka jest také ostatně
chorobným příznakem naší doby, jak svého
času hned při její počátcích prof. Dr. Masaryk
docela věcněo ní pojednal ve svém často u nás
jmenovaném, ale málo u nás čteném svém
habilitačním spise „Samovražda jako hromadný
zjev“. Zjev tento se v jistých periodách jakei
epidemicky opakuje. Ve druhém desftiletí mi
nulého století byla ve střední Evropě také
samovražda skutečnou modou a Sice tehdy
pučela z panajícího „světobolu“, který byl
zejmena v inteligentní mládeži velice oblíben,
Smuteční vrba, imrgrin, hrob s plačícím andě
Jem se zhaslou pochodní v ruce, to jsou do
dnes známé emblemy tehdejších časů, kdy
samovražda byla opěvována dokonce i lidovon
poesií jako východiště z nesnází života. Dnešní
náladu, jež vede k samovraždám, nazvali by
chom populárně „buřtismem“, nebot postrádá
i tobo chybně poetického zbarvení, jež vábilo
a svádělo k samobijství ve věkudevatenáctém,
kdy všude se i u nás ozývala dojemná, známá
nota samovraždu opěvující a velebící písně:

Na blízku za městem, tam epatříš hrob,
kdos kobo miloval, slzou ho skrop:
Mnislav a Běla v něm spějí.
Štěstí jim nechtělo na světě přát,
za to jim popřálo pospolu spát:
jak divné věci se dějí. Atd.
Že při samovraždě velikou roli hraje

především nedostatek jistých pevných zbožných
pocitů a mravních zásad, o tom pojednávati
nenáleží sem. Hroznou modou samobijství
ohrožené společnosti příslaší, aby se o vy
plnění této mezery sama starala, když se důsled
ků a krvejejíděsí tak, žeradějio nich—mlčí.

» .
*

Nelze nám ponechati bez zaslouženího a
příslušného povšimnutí literární událost prv
ního řádu. Bývalýzasloužilý řiditel gymnasia
v Novém Bydžově, v Praze nyní žijící a správu
ženského gymnasia spolku „Minerva“ vedoucí
školní rada p. VácelavOtokar Slavík vydal ne
dávnonákladem České Akademie první díl vzácné
a zajímavé „Korrespondence Karla Aloisa Vina
řického.“ Školní rada V. O Slavík byl svým
strýcem Vinařickým ustanoven dědicem jeho
literární pozůstalosti, z níž nejzávažnější částí
byla jeho korrespondence, jejž uspořádání
školní rada V. O. Slavík k vyzvání třetí třídy
České Akademie předsevzal a první její díl
jest již širší veřejnosti odevzdán.

FEUILLETON. ©
Z oemera blahoslavenství.

Napsal Josef Váňa.
LA

„Blahoslavení pokojní, neboť oni
synové Boží slouti budon“.

Mat. 6, 9.

Byl Štědrý den.
Professor Havránek oblékl kožich, vzal

bůl, narazil na hlavu berauici a vykročil z po
koje. Každoročně chodíval na Štědrý den do
lesa. Zdálo 8e mu, že tam v té tišinó posvát
nost dne nejvíce se jeví, že tam vznešenou
chvíli Božské lásky k lidem nejlépe oslaví.

Byl den tichý, zamlklý, mrtvý, jakých
v zimě přečasto. Oblohu zasmaočilá, zatužená
chýlila se hustou mlhou na všech stranách
obsora k zemi, jako by ji udusiti chtěla Smutoo
bylo v přírodě, teskno, tak jako k pláči. Prsa
to svíralo a duše zmocňovala se jakási úzkost,
jakýsi stesk, jakási touha po dnech plných
jasu, lesku, světla a tepla. Mrtvé to ticho
srovna bodalo. ©Jen zkřeblý havran čas po
čase zakrákoral a letěl loudavě a malátně k le
sům, jež se na všech stranách krajiny na
obzoru temně rýsovaly.

I Havránek kráčel k lesu. Ani se nedíval
po krajině. Šel zcela mechanicky jako stroj,
bez myšlének. Pojednou však uhodil holí do
země, až vysoko mu v roce vyskočila.

„Dnes tedy Štědrý den... .“ zabračel.—
„Hm raději kdyby nebyl... Člověk se jen
gadarmo rozesmutní . . .“

„Den radostí a slavností a já .. „PI“

Obsahuje 287 listů z let 1820—1888 růs
ným adresátům. V posledním svém feuiletonu
v „Čechu“ zmínil se o publikaci této již vdp.
notář Petr Kopal a zaslonžile na ni upozornil.
Korrespoudence Vinařického jest zrcadlem své
doby, jest to grandiosní příspěvek k osvětlení
české doby předbřeznové, v níž české katolické
duchovenstvo nejplatněji apravovalo a upravilo
cestu dalšímu pokroku českých politických
snah.Zkorrespoudencetévysvítá,jakvelikoua
důležitou úloba tehdy arcibiskupský ceremonář
Vinařický v Praze a v českém rachu hrál, nachá
zeje se v důvěrných atycíchs veškerými osobnost
mi,jež teukráte českou věcrepresentovaly. Když
tolik písemných dokladů jeho činorodé působ
nosti zbylo, z toho lze sonditi, jak obromnou
měl v záležitosti té agendu osobní.

Nebylo jediné české důležitosti, aby ji
bylo katolické duchovenstvo platně nepodepřelo
a 0 její uskutečnění se nestaralo. Publikace
Slavíkova jest pro českou historii vysoce dů
ležitým pramenem, kterýž celou řada dosa
vadních dumněnekvysvětluje a mezery vědo
mostí o letech vřicátých minalého století do
plňoje. Obsabujeť vedle dopisů Vinařického,
jež on psal, veliký počet dopisů, jež on do
stával. Jsou to jako české literární a případně
i politické noviny své doby, bez nichž by zů
stalo mnoho a mnoho dnes záhad neobjasněno.

Nejzajímavějšími partiemi korrespondence
té jsou vzájemné dopisy Vinařického 8 faráři
Josefem Slámou a Vincencem Zahradníkem.
Mažové ti nacbázeli se dohromady v nejdůvěr
nějším poměru a proto listy jejich jsou po
vahy nejintimnější, kterážto intimnost jest
vzácnou pietou a věrným zbarvením poměrů
panojících v letech třicátých. Upřímně napsali
si vzájemně všecko, co je tížilo i blažilo, tak
že z dopisů jejich jest slyšeti vzdálený ozvuk
zápasů,jež masilipodstapovatia jimž konečně
všicbni podlebli. Scučasná doba jich nepocho
pila, prozíravosti jejich nerozuměla.

Důležitými listy jsou dopisy Vinařickéma
od prof. Ant. Fahnricha z Jičínu, od kněze Jana
Hraběty, řiditele gymnasia v Drážďanech, od
děkana staroboleslavské kapituly J. Hořčice, od
prof. Josefa Chmely z Hradce Králové, od re
ktora badějovického semináře dra. Jana Kór
nera, od spisovatele Jaroslava Laugra z Bob
dánče, od kopidlenského faráře Frant. Al. Vacka,
když jiných nenvádíme.

Při uvážení toho, jak rozsáhlé měl Vina
řický povianosti úřední, jak bohatě byl literárně
činoým a jak hojně a podrobně při tom všem
korrespondoval, vysvítá, jak obratný, nadaný,
pilný a pokrokový byl to muž. Proto elaší
8 uznáním saznamenati, že jemu a jeho něžnému
poměru k arcibiskapovi rytíři Chlumčanskéma
z Přestavlk a k arcibiskapovi hraběti Kolo
vratovi věnuje pan notář Kopal v „Čecho“
širší pozornost. Obsah korrespondence Vinaři
ckého jest místy nanejvýš překvapující a i
bolestný — —

Vydavatel její p. školní rada Vácelav O.
Slavík rozvrhl ji na čtyři díly. O prvním již
vydaném jsme zde právě promlnvili; díl drahý
bade obsahovati 360 listů z let 1833—1849,
kdy byl Vinařícký farářem na Kování, díl III.
z let 1849—1858 má přinésti 400 dopisů, kdyš
byl Vinařický děkanem v Týně nad Vltavou a
díl IV. z let 1859—1869 bude obsahovati 340m———-——Ú

Havránek mávnul holí do vzduchu, jako
by ty divné myšlénky rozraziti chtěl.

„Dea pokoje pro lidi dobré vůle, den
míru, den, kdy 6amo nebe na zem S88
snáší .. . — — —. Člověk opravda musil by
býti z kameno, aby daesnezměknal .. .— -.
Ano, ano! Samo nebe snáší se dnes na zem
k lidem a lidé... .?1“

Professor se zasmál najednou tak hlasitě,
až z nedalekého I.řoví vyběhl zajíc a pelašil
poděšeně v široširou pláň.

+ -- . do vlastního přišel a svoji ho ne
přijali. Kolikož pak koli přijali ho, dul jim
moc býti syny Božími ... .

Havránekse najednouzamilčelašvihlholí
do vzdachu podrohé. Musilo mu něco aepří
jemného přijíti ua mysl.

Cbvíli šel tiše, ale najednou zučal blasitě
mlaviti.

„Does deset let tomu, co jsem myslil také,
že jdu už do vlastního, deset let tomu, co zdál
jsem se býti také šťasten, co jsem měl vůli
nejen dobrou, nýbrž i tu nejlepší a oni mne
tam také nepřijali... “

Havránek se. zase najednou v řečizarasil
a v oku zaloskla se mu alza. Vzpomínal va ty
chvíle nerad, bránil se neblahým těm vzpo
míckám z mládí mermomocí, než vždy a vždy
na Štědrý den přibnaly se mu do hlavy, jako
když prudký vítr zalehne z nenadání do listí...

Po úmorných a trapných studiích neúprosné
chodoby domohl se konečné postavení. A ta
ani sám snad nevěděl, jak se stalo, zamiloval 8e
a byl milován. Pln ohledů, šetrnosti, plo idealů
a citů šel vstříc milované děvě, chtěl zalošiti
ei šťastnou, klidnou, tichou domácnost, měl
úmysly nejlepší, než... — — —*

listů z doby, kdy byl Vinařický kanovníkem 
n4 Vyšehradě. U .

Poněvadž se první díl korrespondenoe
Vinařického těší nejširší pozorností a pokládá
ne za důležitý historický pramen, který zejména
českéma katolickému ducbovenstvu v jeho po
stavení velice platně prospívá a svou dobu
osvětlaje, snad by v usnání toho jako symp
tomu dnešní doby mohl býti dáa některým
horlivcem návrh, aby byla Česká Akademie
požádána, aby další uveřejňování korrespon
dence Vinařického —zastavila. To by byl tak za
přítomných časů nikoliv neobyčejný jiš vděk
p. školnímu radovi Vácelavu O. Slavíkovi za
snahu a práci, že se postaral, aby byla ne
jasná doba v českých církevních poměrech ve
prospěch katolického duchovenstva osvětlena
a vyložena.

Obrana.
Kavalír s obnuteu šíjí. „Rodičové,

hajte svých práv na své dítky l“ Tak volá sta
rostlivý Čas, jemuž je protimyslno, že kněží
stojí o to, aby katolické dítky v neděli řádně
kostel navštěvovaly. Ale když orgán organiso
vaných prohlásil, že nemají práva rodiče svým
dítkám větěpovati vlastní přesvědčení, tu byl
Čas hezky zticha; a přece tehdy bylo nejvíce
na místě svolati: „Rodičové, hajte svých práv
na své dítky l“ Ale co čekati od takového pa
tolísala, jakým je Oas? Ten přikryje pláštěm
mlčení a shovívavosti každé ukvapení, každou
násilnost ©organisovaných, jen když za svou
vlídoost sklidí od nich titul listu pokrokového.
Jemu je všecko pokrokem, co čelí proti kato
lické církvi, i kdyby to bylo zpátečnictví nej
zarytější. A nemůže-li takové proticírkevní
zpátečnictví chváliti, aspoň přes ně přejde
k denníma pořádku bez hlesputí. Má radost
z každého útoku na katolickou nauku, ale po
věry talmudistické, spiritické, násilnosti soci
alistův a organisovaných — to už není žádnou
významnou látkou k nestranné úvaze.

Jsme rozhodně proto, aby učitelstvo v zá
slušných, prospěšných snahách bylo podporo
váno. Ale oikdy neklesneme na byzantinské

pochlebovače a na opatrnické slaby výstředníků. Organisovaní páni si napsali na svůj
štít: „Pokrok a uvědomění lidu l“ A uš osvě
cují, ač nad tím i maohý aepřítel církve vrtí
hlavou. Poučají o Hasovi dle podvodného
pamfleta Lžipogiova, rozdávají brožurky 0 „při
rozeném z mrtvých vstání Páně“, „Bible a
Babel“, ohřívají zpátečnickou materialistickou
theorii o bratrství člověku 8 opicí, atd. Že
tyto věci elonží jen k zatemoční zdravého roz
umu, pověděli jsme již jindy. Ale poněvadě
takové zpátečnícké názory slouží za zbraň proti
církvi, nepřicházejí „pravdvmilovní“ pánové
nijak do rozpaků. Jim je každý prostředek
proti katolictva vítaný. Kdy Čas takové ne
chutné, zpátečnické výstřelky pokáral? Inu,
jemu se jedná o pokrok — boje proti církvi.
Jest zcela zřejmo, že organisovaným slouží
slovo „pokrok“ jen za záminku k úpornému
boji proti všema katolickéma. Vždyť by jioak
poučovali lid o věcech prospěšnějších a činili
by to s náležitou rozvahou. Také by nepodru
želi nohy Šlechetným učitelům, kteří pracují

(O
Budoaocítchýně vyhnala ho jedním obratem

z vysněného ráje.
„Cože, takový mrzout?! — Všdví ae ne

umí ve. společnosti ani pořádně otočit! — A
čím že je?! — Hm enad bych nedala dceru
suplentovi?! — Má dcera musí dostati nej
méně radu l“.

Bylo po všem. Havránek zůstal, jako když
ho přimrazí a nemohl promlaviti ani slova.
Ba ani nevěděl, jak se dostal ven.

A od té doby cbodil jako zlomený. Vy
hýbal se lidem a toulal 8e nejraději v přírodě.
V ní oftil se volným, v ní cítil se šťastným,
v ní cítil se svým. Jako léčivý balsám působila
ns jeho rozbolněnou duši, na jeho rozrušené
čivy. Každý lístek, každý kvítek, každá bylinka,
každý červíček dovedl k němn hovořiti sroz
úmitelnou řečí. Každým krokem professor 60
zastavil a zadamul. Co ta něhy, co krásy, co
tajů, co velebnostil A v každé roční době na
lezl něco zajímavého, zašlechťajícího.. „— —

Byl červencový. den.
Slunce na bezobiačné obloze dýchalo žá

rem a úpalem. Celá příroda zdála se chtěti a
oddychovati únavou a zemdleností. I ten les,
který jindy vždy tejůpliný vedl hovor, zdál se
mlčeti. Jako by ho byl někdo sakřikl, jako by
mu byl někdo v korunách ústa sevřel. Jen
v dáli na pasece zacvrlikal osaměle stroad a
sašvitořila těkavá pěnice. Ihned věsk bylo
ticho, ticho úmorné, ticho hldché. —

Professor Havránek stál na kraji pasek:
pod košatým dubem a stiral e čele pot. Tváře
mu jen hořely.

„Protivné vedro, aby člověk šel co noha
nohu mine. Dasno k zalknatí ...— — —*“





pro skutečné blaho lidu, šířice v lidu jen pravdy
dokásané. Ale kdopak, aby Čas aspoň někdy
příliš horkokrevné pány okřikl! Bylo by to
ovšem nebezpečné pro kasu administracei pro
čest a slávu. jaké chce Čas dosící mesi orga
nisovanými. Iou, vědyť milosrdná Vltava při

má dosvých vlnbezprotosta každý přítok,atjiže čistý či zkalený. V ní nachází útulek i kalná
voda Botiče; má z toho tuto řeka aspoň ten
prospěch, že se valí proudem mohutnějším,
třebaže přitom přeplněnýveletok maoho čistoty
nenabude. A Čas se ačí od přírody. Nu šikov
nost nejsou žádné čáry. Někdy poslouží kasei
ohnutí číje před „pokrokovým“ zpátečnio
tvím, že?

Politický přehled.
Porady a vyjednávání stran dohody česko

německé jsou sase v proudu. Nezávazné porady,
které se konaly ve Vídni v uplynulém týdna
mezi vůdci některých stran a vládou zu účelem
ozdravení parlamentu a politické situace, ne
měly výsledku. Ukázalo 8e, že čestní prostřed
kovátelé naprosto neznají poměrů v českém
táboře a že Špatně jsou poučení o českých po
žadavcích. Tento týden zabývají se poradami
jednotlivé politické strany, parlamentární ko»
mise mladočeského klabu a uěm. lidové strany.
Zvlášť s napjetím Be očekává, jakou odpověď
dá vláda na usnesení mladočeské komise. Je
etliže ee ani tento pokus nezdaří, potom prý
říšská rada bude na nedohlednou dobu odro
čena. Ovšem, dokad vláda sama přímo nevy
stoupl s určitými návrhy bezohledné šetříc
stanoviska rovnoprávnosti, pak marno všecko
další vyjednávání. Dokud se cítí Němci na
fišské radě bezpečnými a chráněnými, nikdy
6e nedostaneme ku předu. Bezpečnost a ochranu
poskytaje jim však nynější jednací a volební
fád a mirmo to osudné beslo dra. Kórbra, že
se bez sonhlasa jejich nemá vybověti žádnému
požadavku Čechů. Proto jenom radikální změna
nám a vládě pomůže.

V Uhrách je stav nezměněný. Hrabě
Tieza trovfá si sdolat obstrakci změnoujedna
cího řádu, proto zavrhuje návrhy na smír.

Minulý týden započaly ve Vídni porady
celní konference rakouských a uhersk+ch de
legátů. jež má připraviti půda pro nzavření
obchodní smlouvy s Německam, kteréžto se
obrátilo na Rakousko-Uhersko se žádostí, aby
zahájeno bylo vyjednávání o obnově obchodní
smlouvy.

Praské mioisterstvo nařídilo všem státním
úředníkům, aby z polských peněžních ústavů
vybrali si své vklady. Nařízením tím mají
býti Poláci finančně oslabaui, aby se tím spíše
gormanisaci poddali. Ale nekalturní toto na
řízení nevyrušilo Poláky z klidu.

Ve francouzské sněmovně projednává se
nový proticírkevní zákon. | Zednářům frau
couzským nestačí, že odňato udílení vyučování
řebolím, státem nepovoleným. Nová osnova
zákona ustanovuje, že 86 řeholníkům vůbec
zakazuje veškeré udělování vyučování nábo
ženství, i kdyby se tito řeholníci stali kněžími
světskými. Mimo to v rozpoč. výbcra sněmovny
přijat návrh, aby veškeré jmění biskupství,
farností a konsistoří všech církví bylo zabráno.———=——

„Hm, zrovna tak to bývá v jistých spo
lečnostech mezi lidmi. Dosno k zalknatí .. “

V tom přeletěla kolem veliká vosa a
zrovna se mu kmitla kolem ucha. Havránek
mimoděk se ohnul.

„To je obr, takovou jsem ještě neviděl“,
a div si oči nevytlačil z důlků, jak upjatě ji
sledoval, kam poletí,

Vosa zakronžila několikráte sem a tám,
prolítla jako blesk listím břiza mladých buků
a snesla se náhle jako blesk na větevmladé jívy.

Havránek ani nedýchal a přikradl se
blíže jako duch. — Ale skoro zblednul.

Vosa chytila svými mohutnými kusadly
listokaza a sevřela ho nemilosrdně předními
nožkami.í Lístokaz se svíjel, bránil, ale nic
platno. Vosa otočila ho několikráte sem a tam
a již mu trhala bez milosti křídla, nožky, hlavu
zadek, sahryzla se hladově do chrupu a již
labažnicky ssála do sebe štávu z obohého
brouka.

Havránek se zamračil. Bezděky nazdvi
hnul hůl a chtěldovosybouchnoouti.Alevtom
se vzpamatoval.

„Byl bych zrovnatakovýukratníka krve
Šíznivec jako ta vosa a mám přec rozum a
rosvahu.*“

A unapřáhnutá hůl klesla malomocně dolů.

něno ano, tak to chodí i mezi lidmi.Oko zá oko, zub za sub. Ba ještě více. Za
kousne se do tebe bližní, uchopí tě a když
vidí, že jsi sláb, trhá a rve tě nemilosrdně a
spaje z těla krev a ďábelsky se při tom ještěusmívá... “

sÁno, ano, máme k té humanitě ještě
příliš daleko. Mnoho slov, málo skutků. Jako
upíři ssajeme jeden druhému krev, ničíme jeho

V Macedonii mezi povstalci panuje zase
čilý rach. Na upravení pořádku málo naděje.
Porta nemá totiž peněz na vydržováníčetnictva.
Mimo to také Baulbarsko zbrojí.

Konečnoo odpovědí Ruska, kterou se Ja
ponsku činí mnohé ústapky, napjetí mezi oběma
se příliš nezmírnilo.

Jesňý pravda, ješ kašdým dmem jest patr
nější, pravda totiž, Šeexistuje Bytost nesbádatelná,

jejthoš počátku ani konce nelse postihnouti. Upro
střed tajemství přírodních posvedá se svrchovaná
fistota, vědomí toliš, še stojíme vůči síle nekonečné
a věčné, s níš veškeré věci pochásejí.

Filosof Herbert Spencer.

Z činnosti katol. spolků.
Všeoaborové sdružení křesť. děl

mletva konalo 51. Jedna v Hradci Králové v Adal
bertinu valnou bromadu, k uíž sešlo se 3) delegátů.
Po zahájení schůze starostou p. Urbanem schválena
jednomyslně výroční a účetní zpráva. Nato probírány
návrby. jednotlivých odboček, zvláště pak návrh ústř.
výboru o spolkovém řáda, jenž uznán praktickým a
schválen. Nejdůležitějšízměna jest zvýšení příspěvku
o 2 haléře týdně, počínajíc I. únorem 1904. Za to
každý člen dostane spolkový Časopis zdarma, jenž
se v brska vypraví a v případě úmrtí podporu 320K.
V nastalé pak volbě svolen jednohlasně starostou do
savadní starosta p. J. Urban, I. místostarostou vdp.
AI. Drořák z Kostelce nad Orlicí, II. místostar. p. V.
Bíbns z Ústí nad Orlicí, I. zapisovatelem p. J. Karásek
s Hradce Kr., II. p. Zilvar z HradceKr., pokladníkem
p. A. Pochwon z Hradce Kr., členy výbora vdp. Dr.
Fr. Reyl z Hr. Kr., p. Myslivec a p. Maštalíř z Prahy,
p. Hlavatý z Týniště, p. Joudal a p. Burian z Třebe
cbovic, p. Lokvenc z Úpice, p.Knytl z N. Města, p.
Zlesák z Kostelce n. Ori. a sl. Jakubcová z Tuhbáně;
nábradníky p. Astr « Úpice, p. Motyčka z Kyšperka,
p. Hurdálek z Nov. Města, Do rady dozorčí dp. Jukl
u Hradce Kr., dp. Světelský z Třebechovic, dp.Zelený
a p. Vrána ze Sedlce, p. Habiger z Parníka. Po achvá
lení agitační brožury valná schůze skončena. Celým
jednáním prozafovala úplná svornost a jednomyslnosf,
různé náhledy se bez stínu nevraživosti vyrovnaly.
Takové jednání jest důstojno mužů pracajících o hmot
ném i mravním povenesení třídy dělnické. Ne v křiku
a hádkách, ale v tiché, obětivé práci jeví se moc naše.

Ze Slezského Předměstí. Jestv skutku
zjevem poutěšujícím, že obrozená jednota zdejší počíná
pracovati se vzornou horlivostí. Z rozvleklé obce sešel
ae dne 31. ledna imposantní počet členů k vyslechnutí
přednášky o „Karlu IV., Otci vlasti.“ Delší řeči na
sloucháno s napjatým zájmem až do konce. Jednota
i v jiných směrech vyvíjí energii chvályhodnou. Dejě
Báb, aby dosavadní zdárné schůze byly povzbuzením
k dalšíma atatnému pokroknl

Z Caelavi. V den Očišťování Panny Marie
konána zdařilá ecnůze v hostinci p. Horského ve Skrov
nici, Sešlo se přes dvě stě účastníků; se vzorným
zájmem naslouchbáno elovům pozvaného vp. J. Sahuly,
který přednášel o náboženství, jako nenahraditelném
poklsdu člověčenstva. Shromáždění dalo výraz svóma
uspokojení obecným potleskem. Po přednášce barvili
se přítouiní ješté delší chvíli hudbou a přátelským
hovorem. Dalším pokrokům pražné činnosti jednoty
zdejší voláme npřímné: „Zdař Bůhl“

Z Vamberka. Vkřesťansko-sociálnímspolku
„Svornost“ ve Vamberku přednášeti bude v neděli
dne 7. února vdp. P. Ant Kaška, děkan v Kostelci
n. Orl., o thematu: „Bůzné osvěty“ —

Z Cáslavě. Místní křesťansko-sociálníspolek
dne 31. ledna odbýval valnou bromadu. Jednání
———————————————Ž.
apokojenost, Štěstí a rozum náš při tom mlčí.
A cit, 60acit...— — —?!

„Hahaha, soacit!“ A Havránek se zasmál,
až se to rozlehlo pasekou.

„Říkají mi „podivín“, „misanthrop“, ale
ať někdo leze tam, kde ho trhají, kde ho
o štěstí olupují. — Pokoj chci míti,a teň mezi
lidmi nenajdu. Málo jich vůle dobré.“

A professor Havránek se otočil, nasadil
na zpocenou hlavu opět široký slamák,jejž byl
mezi samomluvou sundal a kráčel letním úpa
lem zpět k domovu. Přestal mluviti sám k sobě,
ale za to hlavou honilo se mu to jako v oži
veném úlu.

„Příroda nejlepší učitelkou, v ní mluví
sám Bůh“ počal po chvilce opět. — „A kdo
hlasu tomu rozumí, opravda jest syn Boží. —
Vždyť to i Jablonský ve své „Moudrosti otcov
ské“ nupsal.

u Jablonského a u jeho „Moudrosti otcovské.“
Z čista jasna napadly mu verše:

„Nevěř vše, co z péra vyjde,
k přírodě jen nakloň sluch,
v knihách mluví jenom lidé,
v přírodě však mluví Bůh.“

„Ano mlavíBůh.. . — — — aty nazval
syny Božími, k nimž slovo Boží se stalo a —
nemůže býti zrušeno písmo ...— — —

„Blahoslavení pokojní, neboť oni synové
Boží slouti budou.“o

' valné hromady zahájil předseda p. F. Musil případ
ným proslovem, Pak jednatel p. Lump Jan předělta)
správu jednatelskou, z níž vyjímámenáslednjící: Spolek
čítal na počátka roka 1903 62 členů, běbem roku
škrtnato bylo 6 členů pro neplacení příspěvků, při
stoupilo 9 nových, tak če spolek čítá nyni 60 členů.
Jednota súčastnila se sborově všech slavností církov
ních. V době velikonoční přistoupili členové apolečně
ku stolu Páně. — K nastolení nejd. p. biskupa Dra
Jos. Doubravy a spolu ku valné schůzi diecésního
sdružení vyslána depatace, rovněž sociálního kursu
v Hradci Králové účastnil se delegát p. Slejško. Vý
borových schůzí řádných bylo 13, mimořádné 3. Před
nášek pořádáno 6 Přednášeli: Pan c k. prof VIL tř.
bod Marek „O Rímě“, pan c. k. professor Šarboch
„0 telegrafa“, dp. c. k. professor Kohout „O Riegrovi“,
dp. Otakar Semerád „O výchově“, dp. Stan. Pospíšil
„0 materialisma“, cip. boboslovec Kučera „O volbě
papože“. Dále účastnil se spolek svým odborem dra
matickým mavifestační slavnosti matiční v Čáslavi,
při níž zdařile sehrál jednoaktovka dra Pippicba: „Ve
veřejném životě“. Ve apolkových místnostech sehráno
6 divadelních kusů. Čítárna: Odebírány Meč ;30
exemp.), Budoucnost, Lidové Listy (21), ČasovéÚvaby,
Obnova, Český Východ, Čechie; v knihovně svazků
vázaných 60, nevázaných 42. Během roku zřízena
spolková kapela munificencí Jeho Jaanosti knlžete
z Auersporgů, vldp. Jos. Folty, děkana a jiných do
brodějů. Spolkové jmění na hotovosti čítá 197 K 20 h,
inventární jmění 625 K. Za předsedu opět zvolen byl
horlivý člen p. Frt. Mueil, za duchovního rádce dp.
Otakar Semerád, kaplan, a do výbora zvoleni sl. Se
verova u pp.: Kerouš, Lamp, Mrázek, Nesládek, Schuch,
Slejško a Veber; za náhradníky pp.: Chvátil a Píla.
za revisory účtů: dp. Stanislav Pospíšil a p. Tomášek,

Z Chradimě. Jednotakatolickýchtovaryšův
odbývala + lednu t, r. svou 40. výroční valnou bro
msdu v wfstnostech apolkových za přítomnosti více
než 80 členů. Příspěvky členské obnášely do konce
roka 1294 K 18h. Nemocným členům poskytnuto pod
pory 1010 K 90h, costojícím členům bratrských spolků
uděleno celkem 21 K 60 h. Pěti vdovám chudým po
zemř.členech dána podpora na vánoční svátky celkem
70 K, Úatř. Matici uk. 6 K. Během roku konáno ně
kolik poučných přednášek a přátelských zábav. Na
výstava v Pardubicích uspořádán hromadný výlet, a
mimo to zúčastnil se spolek všech slavností církevních
a národních a bral účastenství vřelé při uvítání Jeho
bisk. Milosti v zdejším městě. Novéma výboru ulože
no činiti přípravy k jubilejní slavnosti na památku 40
letého trvání činnosti spolkové, Dobrodincům spolku,
zejména elov. pana Poprovi, vdp. arcidékanoví Dra
Mrštíkovi a ct. paní Jos. Podhajské vzdán dík povstá
ním. Na to provedeny byly volby výboru, čímě schůze
byla s provoláním: „Zdař Bůh“ skončena.

Zprávy místní a z kraje,
Ještě o „světlém vsorm.“ „Osvěta“chce

míti vždy poslední slovo v domnění, že drzé čelo je
lepší nežli poplažní dvůr. Proto tvrdí poznova proti
nám lživý svůj výmysl o zákazu Macákova večírka
na zakročení katechety. Prohlašujeme ještě jednou, že
zákaz katecheta nespůsobil a radíme „Osvětě“, aby
svému dopisovatoli vyložila, že „umravňující“ orgán
nesmí lhářům propůjčovati savésloupce. Nebudemo se
příti s čiperným dopisovatelem, zdaž skutečně na
gymnasia stal se neforemnou povahou, protože ue
skoro kloníme následkem jeho bezcharakterností ku
vífe, že se některé povahy na střední škole znetvořují,
ovšem ne vlivem klerikalismu, nýbrž vlivem tábora,
pod jehož vlajka ae dopisovatel „Osvěty“ uchýlil. Na
jeho ušlechtilý výběr z židáckých veršů Heinových
uvádíme mu na pamět výrok Bedficha Velikého: Mit
velchem Gesindel man sich heramichlagon muss!

Přednáška ©Lurdech. Časovétotothema
ahromáždilo přečetné posluchačatvo do úvorany „Adal
bertina“ dne 2. února. Zájem o přednášku také uikoho
nesklamal. Přednášející p. Dr. Rey! dle své zkušenosti
vyprávěl zajímavě a poutavě o České pouti do Lurd,
takže po Zbodinovém líčení nechtělo se ani nikomo
domů. Po přednášce prohlédlo si posluchačatvo sbírku
zajímavých pohlednic, obrázků a francouzských ča
sopieů.

Z veřejné čítárny a kuihovny prů
myslového musea v Hradec! Králové.
Vefejnou čítárnu prům. musea navštívilo béhem mě
síce ledna v 11 večerech 639 osob. Dle stava bylo
268 studajících, 133 žáků odb. školy, 45 učitelů a
úřadníků, 59 řemeslníků a 32 dam. Domů zapůjčeno
200 osobám 639 předloh neb odb. knih. V čítárně
samé vydáno na 392 žádánek, 438 děl 8 více než
11.860 předlohami, Do okolí zapůjčeno 11 osobám 318
předloh neb knih odborných. — Druhého karsu pro
moření a barvení dřeva dne 31. ledna a 2. února ú
častnilo se 37 členů místního odboru ústředního spolku
dřevodělníků v Praze. Kura provedl se zdarem p. Fr.
Dvořáček ml., absolvent c. k. odb. školy v Chrudimi
a nyní mistr truhlářeký zde. —Karatoriam chystá vý
stavku koberců a různých jiných textilií, tkaných dle
návrhu mal. H. Švaigra v Praze a K. Schlatanera
ve Val. Meziříčí. — Dnem 15. února končí doba ur
čená k zaslání konkareních prací krajkářských. Jury
sestává ze 3 členů. Výsledek oznámen bude hned po
rozhodnutí a cenou poctěné práce budou veřojně vy
staveny ve dnech 20. 21. a 2%. února. V jury zase
dají: Pí. M. Vojáčková, choť c. k. okres. hejtmana
v Žamberku, pí. M. Klamparová, choť měst. lékaře
v Hradci Králové a p. J. Šíma, prof. v Jaroměři.

Jabilejní akademie. | Řečnicko-literární
kroažek bisk. Borromaes pořádal v sobotu dne 30.
ledna t. r. soukromou akademii na oslavu jednoletého
svého jubilea v novém domě, Pořad vykazoval elušná
čísla: 1. J. M. Skalický: „Slavie“. Ouvertara pro
orkestr. 2. „Naše vzdělání a vstup do šivota.“ Řeč.
8. C. Ackere: „Nejmilejší kraj“ Valčík pro mužský
sbor. 4. G. Banger: Smyčcové guartetto. 5. J. Malát:
„Nad chaloupky“, „U večer“. Pro soprána alt. 6. J.



Zeyer: „Legendao Donatellovi“. 7. Dr. Ant.Javůrek:
„A CisE Á“.Sbor mužský. 8. Anatol Grey: „Pod
čepcem“. Komická scéna. Literární kroufek jest si
vědom své důležitosti, jak avědčí pořádaná oslava
jednoletého trvání. Kéž dočká se slatébo jubilea!

Devadesáté marezemisy slavil4. února
zároveň s vlasteneckým biskopem Štrosemayerem vadp.
Pelbřim Novák, č. kanovník, rytíř řádu Božího
brobu atd., děkan v Nov. Městě n. M. Přejeme vysoce
zasloužiléma bodoostáři, aby ve stálém zdraví dočkal
se stých narozenin,

Z českého průmyslu strojmického.
Jak se dovídáme, převedeny byly strojírny firmyMůrky,
Bromovský A Schulz v Hradci Král. a Adamově ná
sledkem úmrtí společníka jmenované firmy pane kon
sala Daniela Márkybo na nově se utvořivší společnost
Bromovský, Schulz « Sohr, jejíž společníky jsou pan
c. k. kommerční rada Josef Bromovský a páni intenýři
"Karel Schulz a Bichard Sohr.

Druhé Živmostemské společenstvo
v Hradel Králové konslodne 31. ledna svou
řádnou valnou bromadu. Starostou zvolen opětuě p.
Jiodřích Jelínek, mydlář, náměstkem jeho p. Karel
Halounek, zámečník, do výbora následojící pp.: Hra
decký, kamnář, Ježek, kameník, Růžička, sedlář,
Otava, zámečník, Tboř, čalouník, Čermák, sochař,
Třasák, trohlář, Kieslicb, pozlacovač a Fait, klempíř;
za nábradníky: pp. Š:čp, dleždič, David a Hájek,
mistři kováři. Dle zprávy pokladní vykazoje spole
čenstvo v uplynolém vbdobí příjmu 359163 korun,

vydání 937:60 koran, jmění 2658-93 koroo, mimo
pole „Sklenářko“ v Malšovicích, jehož Je majitelem.
Starobnímu fondu podpůrného spolku členů II. spole
čenstva poukázáno na rok 1904 400 korun. Usneseno
mimo jiné tlumočsti písemně vděk a uznání všeho
členstva sl. karatoria městského průmyslového musea
za uspořádání celé řady vzdělavacích korsů pro ře
meslnictvo 8 prosbou za další záslůžnou Čínnost
v tomto směru.

Přednáška v Živnost. čtemářské
Jednotě v Hradel Král. Živ. čten. Jednota
u příležitosti konání kareu obuvnického v Hradci Kr.
pořádá dne 6. února 1904 v 8 hod. večer přednášku
„0 vliva nevbodné obuví na nohu lidskou“. Úkol před
nášejícího na se vzal p. dr. V. Dardík. Přednáška
zaslubuje všeobecné pozornosti.

Poslední léč. Pořadatelé„Poslední léče,“
v Hradci Kr. v Adalbertinu dne 31. ledna uspořádané,
mohou býti plným právem s výsledkem spokojeni.
Přátelé myslivosti do posledního místečka naplnili
prostorný sál i vedlejší místnosti. A věru nelitoval
nikdo trochu toho vydání a různých snad obtíží
vnějších se zábavou spojených, když poslouchal mistrné
přednesy hudby vojenské, nebo když se sálem nesl
labodný zpěv p. Kolafův, jakož i když p. Gallat bu
morem svým na mnohé tváři milý úsměv vykouzlil.
I mládež tance chtivá dostatek dle své chuti se pro
skočila. Potěšení mohou býti pořadatelé také hlasy
účastníků, kteří doufají, že i v budoucím roce přichy
stána jim bude tak milá a přátelská zábava.

Ubecní rozpočet. Dnem1. února t. r. po
čínajíc vyložen jest dle $ 72. zř. ob. rozpočet příjmů
a vydání městských důchodů, měst. plynárny, měst.
vodáren, účtu pevnostního, měst. jatek a veškerých
fondů a nadací král. věnn. města Hradce Králové,
jabož i místní školní rady pro král. věnné město
Hradec Králové a všech školních nadací a fondů ns
rok 1904 u úřadu purkmistrovského, kde lze po 14
dní do něho nahlédnouti a připomínky k němu činiti.

Vyzmamenámí. Stařičkému p. J. Volfovi
udělena byla za čtyřicetileton věrnou službu kostel
nickou při kathedrálním chrámu sv. Dacha v Hradci
Král. čestná medaile,

Epidemie spalalček vyskytlase v Ku
klenách. Upozorňajeme rodiče, aby dbali, by dítky
jejich nepřišly do styku s dětmi epidemif tou stiženými.

Ze Všeodbor. sdružení kř.dělnictva.
Schůze užšího výboru dne 80. ledna v Hradci Král.
Přítomní: Urban, Pochmon, Karásek a Polák. Podpora
nemoc. udělena: Em. Trachlandovi v Úpici 6 K, Frt.
Petříčkovi v Nov. Městě 10 K, J. Purmanovi v Orlici
7-68 K, A. Hrdinové v Orlici 6 K, J. Vlčkovi v Plsni
6 K, Juklovi A. v Dol. Městě 9 K, Seifertovi v Ústí

9 pa. K K; podp. v nezaměst. Štantejské v Ústí n.rl. 4 K.

Žádost sa prodlenšení vlaku, kt
přijíždí z Prahy o 10.jhod. 11 min. do Hradce Králově,
aš do Kyšperku byla podána městy ležícími mezi
Hradcem Králové a Kyšperkem ředitelství sovorosá

padní dráhy ve Vídní, avšak byla jím zamítnuta, Jakolavní důvod uvádí ředitelství severozápadní dráhy,
že dosavadní čtyři vlaky pro frekvenci na trati mezi
uvedenými městy úplně dostačí a še nový vlak, jakož
i vlak zpáteční, který následkem toho musil by se
savésti, nikterak by se nevyplácely.

Z Nevéhe Hradce Králové. V neděli
dne 31. ledna pořádalazdejší „Živnostensko-řemesl
nická beseda“ I. ples, jehož čistý výtěžek určen ve
prospěch nově zřízené pokračovací školy. — Čistý vý
nos jest 46 K 30 h, kterýčto obnos byl ulošen v zá
Jožně novohradeczé. Vzdáváme vřelý dík všem P. T.
pánům příznivcům, zvláště Královéhradeckým, kteří
podnik ten hmotně podporovali.

Z Čermileva. (Hlas rolníka). V Hradeckém
kraji se stává při nynější volební horečce každá vos
nička hotovon sněmovnou. Naše doposud „klidná obec“
jest v příčině nastávajících voleb v neutuchajícím
politickém rozčilení; každý ae zabývá horlivě otázkou,
kterému kandidáta máme svon důvěra věnovati. Koho
budou „voliti katoličtí rolníci? Strana socialistická
představila námtéševého kandidáta. Nemůžemeupříti, že
mluvil pěkně, ale nám rolnízům by velmi málo pro

krokové? Naše tužby s jejím programem nesouhlasí.
Snad méme zvoliti poslance s vlastních řad, ze strany

rární? Takový by jistě našim potřebámrozuměl.
Alei tu nám nastává bude svědomitě
i promalorolníky pracovati. Budou odpovídati skutky
jeho slibům? Všimněme si, zde na př. rolníci naší
obce sachovávají solidaritu, pozorujme, jak jsou mnosí
prospěchu celku „věrni“ a jaká „upřímnost“ mezi
námi vládne. Na př. malorolníci mají přece za úmorné
pěstování řepy míti také nějaký větší zisk a netoliko
několik statkářův. Jeví se dosud vlaštění této palčivé
otázky upřímnost? A pak snad mob! pan kandidát
podati poněkud opravedlivější úsudek o našich časo
isech. Zbývá nám ještě jeden kandidát — šlechtic.
de se ten poctivě o nás starati? Na některá obvi

nění p. Kříže dal hrabě Sternberk důkladnouodpověď.
Připouštíme, že v dřívějších časech leccos Sternberk
činil, co činiti neměl. Cítí se však jeho protivníci
takovými vzory dokonalosti, aby mobli kazatelsky te
pati jebo dobrodrušný život? Jednou o něm tvrdí, že
je klerikál, po druhé, že je atheista l! My jej uice
tak vřele neodporučujeme, ale tušíme, že by jeho zvo
lení bylo nejprospěšnější. Doposnd k volbám nedošlo,
ale stranou pokrokovou vypovězen „klerikalům“ strobý
boj. Pánové anad odpustí, že my jako svobodní voli
čové nedáme ze odsouditi k poníšenémumlčení. Roz
hodně nemístná jest domněnka, jsko by musil řeme
slník, budebník, atd. mlčeti k vůli tomu, aby ai snad
nerozbněval své příznivce. Masíre otevřeněprohlásiti,
že jest zcela nemístno, jestliže chtějí pánové tukovému
člověku race spoutati. Nestaly se dádné ústrky
v hasičském sboru? Hasičský sbor není korporací
nábošenskou; myslíme, še může býti dobrým hasičem
také „klerikál“, jako jím byl dobře před deseti lety.
Se strany katolické nestala se sbora žádná potupa;
doufáme, že i v samém sboru naleznou se lidé, kteří
nekavalíreké jednání spolučlenů odsoudí, aby tu ne
pěknou msta neodeoudila celá veřejnost. — Pozn.
red. Bylo nám i 01 jiného katolíka sděleno, že mlavil
socialistický kandidát pěkně a bez nrážení nábožen
ského přesvědčení. Ale dle našeho soudu byl zatím
bezky opatrným jen z chytrosti, poněvadě mn byla
předešlá schůze výstrahou. Ale až by větší počet dů
věřivců nachytal, pak by mlavil „volněji“. Socialní
demokraté jsou v téhle věci velice chytří; přijde-li
jejich agitátor do osady věřící, dušuje se, že on proti
víře nic, atd. A sedno-li se mn na vějičku, pak už
protikřesťanské listy socialistické ostatek lehce ob
starají. Kdo jen trochu štvavé liety socialistické zná,
nedá se oklamat zdánlivou snášelivostí socialistického
cbytráka.

Úmrtí. Dne 23. ledna zemřel ve Wůrnedorfa
v Dolních Rakousích P. Karel Beck, pens. far. Mar
koušovický — V. Vuln. — fandatista (Mosselesar) ve
Wůrnedorfa žijící, a byl 25. ledna 1904 v Poggstallu
pohřben. Nejstarší z našeho ročníku, v 60. roce svého
Života, v 25. roce svého kněžství. První dle abecedy
otevřel pro věčnost řadu svých bratří, dejš Bůh — do
nebe! Kolik nás za deset roků z ročníka 1879 bude
pod drnem? R. i. p.

Z Čáslavě. Důvěrná schůze ovólaná
sdejším politickým klubem odbývala se dne 31. ledna
na radnici u přítomnosti asi 70 posluchačů z okolí i
z měeta, zastupujících všecky kruby voličstva. P. Dr.
Pacák vyložil v ní politickou situaci, konstetuje při
tom, že vyhlídky do budoucnosti jsou temny a že pa
nuje pravý chaos, z něhož vytvořitipolitické poměry
spořádané přirozeným vývojem bude asi těžko. Zmínil
se důkladně o jednání strany svobodomyslné s před
sedou ministerstva za aplynulých čtyř let a výsledek
byl vždy negativní. V osobě Kórbrově se čeští poslanci
velice zmýlili. Cituje při tom jednotlivé výroky mini
strovy ústní i písemní a všechny vyzpnívají stejným
tonem: mnoho křiku, málo vlny. Řeč p. poslance osvě
tlovala sitaaci velmi jasně, mluvil reálně vystříhaje
ae všeho bombastu a přehánění.Boj teprv započíná a
třeba ozbrojiti se trpělivostí a statečností. Po řeči p.
Dra Pacáka podávány jednotlivé dotazy, z nichž po
sousedském povídání p. Procházky at. věcně vyzněl
dotaz p. Crkale ze Starkoče o cukerní otázce. I tu p.
Dr. Pacák nálešitě poukázal na to, že jenom neblabý
politický stav říše způsobil neutěšené a nejisté poměry,
neboť za hranicemi se již s Rakouskem téměř nepočítá.
Kn konci navržena byla p. Milinovským resoluce, žá
dající další provádění obstrukce aš do nejzažších dů
sledků. Schůze vyzněla klidně a vášně. Škoda, že tak
málo bylo pozvánoúčastníků. — Klub státních
úředníků konal valnou hromadu, při níž konatato
váno bylo, že za svého krátkého trvání domohl se
ploého úspěchu. V čele klubu byl ponechántentýž
výbor až na nepatrné změny. — Náhlou smrtí
zachvácen byl v minolých dnech p. Skalák, rolník ze
Zaříčan, při vycházení z berního úřadu, kdež vyrov
nával daně. Lékařmohl konstatovati jenom smrt

mrtvicí. Od náhlé a nenadálé emrti, vysvoboď násane

Z Kutné Hery. Mezitím, co v sousedním
Kolíně mezi městskými stranami rosvířil se boj stran
nický aš takměř k zničení existencí, počíná u nás
podobná horečka mezi městem a renkovem. Příčina
toho — jednání o nájem c. kr. pošty. Poslední zase
dání okr. zastupitelstva bylo tak bouřlivé, že jeho
vlLy saplavily všecky veřejné místnosti. Konstatováno
bylo tolik, že neprozřeteltým dotazem řiditele záložny
hospodářské domnívala se správa pošty, že hospo
dářská záložna, v níž dosud pošta v místnostech zvlášť
k tomu zřízených úřadovals, na příště na nájem ne
rěflektuje a proto že třeba jest postarati se o místnosti
nové. A tu nabídla se spořitelna, že místnosti takové
sřídí. Venkov byl tím nemálo poděšen, kdyš nelyšel,
de dosud soukromě pronášené řeči jsou pravdivy a
proto ústy p. Lázňovského podal dotaz, co na tom
pravdy. Nemohlobýti než přiznáuo, že opravda o cosi
podobného se jedná. Pan Svejk ze Sv. Kateřiny po
užil toho k výpadu proti městu strhnnv tak zasedání
do bouřlivé debaty, v které útočeno bylo proti purk
mistrovi p. Macháčkovi a p. Dru Pacákovi, ač vlastně
dle našeho zdání hlavní vinu nese ten, kdo to vyvolal.
A ta mělo býti vyšetřováno a stíháno. Konečný vý
sledek byl, aby p. Dr. Pacák zasadil ze o to na kom

etentních místech, aby pošta zůstala tam, kde je.
olitika k utečení! Čo placený úředník rolnické

korporace pokazí, to má poslanec paknapravovat,
Dnes napravovat pucováním ministerských klik, kdyš

národ fene poslance do obstrukce obrněnými resola

cemi! Nedivíme se, še potom omrzí každá vebojnáráce a nedivíme ae, kdyš proskakují řeči, še p. Dr.
Paoák má toho všebo uš dost. Tak se děláme jenom
oměšnými nebora i dolů.

Z Kolína nad Labem. Neutéšenépo
měry, do nichš přivedla naši veřejnost nynější opráva
města, dostupují vrcholu, blíží se k úplné tyranii.
Nebylo slýcháno, aby blava obce vystoupila na obbá
jení diskreditované důvěry, jsko se stalo na schůsi,
kterou svolala strana kapesních zájmů proti straně
opposiční. Aš k denanciaci Členů obecníhozastnpiteletva
volených s třídy gážistů to došlo. To, co pronesl
mladodeský realista proti členům professorského oboru,
na veřejné echůsi slyšeno nebylo. Smutná to snámka
proslavované intelligence realistické, kdyš podezřívají
se c. kr. profeusoři ze atranictví, když zvolá se: „Já
se nemasím těch pánů bát, já nemám klaka, aby mi
bo nechali propadaoat.“ To hraničí přímo s nesdvo
Metrím. Ostatně chápeme to, kdo chodí pro kulturu
do rajchu, ten nemůže neš obáněti se mormsenovským
klackem. Co to bylo křiku, že bývalý purkmistr For
mánek je autokrat! Ti, kteří dnes místo důvodů bojojí
denunciacemi,na lžíci vody by ho byli utopili e dnes?
Čím dál, tím hůř, a při tom znají ti pánové ještě tolik
odvaby chlubiti se, še oni Kolín tepry pozvedli, jako
by před tím byl nějakou zapadlou vesnicí. Zijeme
v Kolíně chvála Bohn déle neš všichni ti pánové, kteří
tu nyní hrají prim a víme jenom tolik, že celá jejich
snaha spočívá v tom, aby pozdvibli sebe. To se jim
také podařilo a sice proto, še byli Kolfňáci tak ne

prosíraví, že jim posloušili zády, aby se po nich poodlně dostali výše. Nevíme, co všecko do Kolína
přinesli mimo své drahé „já“. S vertbeimkou se z nich
žádný do Kolína nestěhoval (leda s prásdnon) a kdyš
nyní jim Pán Bůh na statcích pošebnal a to £ občan
stva zdejšího jim požebnal, chtíti bráti ma i občanskou
svobodu, to je přespříliš. Přáli bychom opravdu všem
pořádku milovným občanům, aby setřásli konečné jho

ověstné trojice mladočeského žida, evangelického
idovce a „vlasteneckého“ kandidáta poslaneotví, který

ještě nedávno v sousedním městě dělal Némcel
Ze Suchdola m fiutné Hery. Pokro

čilé občanstvo zdejší s obecní správou usneslo se
sříditi místo lékaře obecního, jelikoš obec naše ležela
na hranicích všech obvodů a v čas potřeby jenom ae
značným nákladem bylo možno dovolati ae pomoci lé
kařské. SI.okresní zastupitelstvo, přiblížejíc k šlechetné
snaze představenatva Suchdola i okolních obcí, povolilo
v posledním zasedání aubvenci 400 K, k čemuž obec
přispívá stejným obnosem, dávajíc mimo to svobodný
byt. Lékařem svolen p. Dr. Novák, dříve v Labské
Týnici působivší. — V lásních Rostěřských pořádán
byl kroužkem přátel věneček ve prospěch Ústřední
Matice Školské. Návětěva byla dosti značná, ač mobla
býti vzhledem k účeli četnější, zvláště kdyš jiné zá
bavy za účeli velmi prozaickými těší se značné po
zornosti. Ještě málo pochopení na venkově.

Z Chotěbořska. Minuléhotýdne byla po
řádána schůze rolnictva krupobitím postiženého, kterou
svolal do Ždírce p. farář Vlček a do níž dostavil se
též zemský poslanec p. Niklfeld. Předsedou přečetného
shromáždění zvolen p. starosta Novotný. Srolavatel p.
farář Vlček dovozoval natnost zvýšení státní pomoci
a nutnost svolání zemského sněmu, aby též země
mobla vykunati svoji povianost. Na to líčil postup
jednání sněmovního o zemském pojišťování a nuce
ných zájmových epolečenstvech rolnických. Ostře kri
tisoval vábavost, ba neupřímnoat jistých autonomních
činitelů, kteří zejména cv do zemského pojišťování
odkrývají Skrabošku víc, než pro ně jest radno.
Naše rolnictvo ostatně ty své rozličné zástupce
dobře rospoznává a musí určitě projoviti, že té
hry na schovávanou má jiš dosti a še bude musit
volat jisté Činitele k veřejné zodpovědnosti. Na to
líčil p. řečník vznik obstrukce německé na českém
sněmu a vytkl rozdíl mezi ní a českou obstrakcí ve
Vídni. Na konec vybídl rolníky, aby bedlivě sledovali
záležitosti, týkající se úzce jich zájmů. Rozpředla se
čilá debata, vedená mesi p. svolavatelem farářem
Vlčkem a mezi mlavčím přítomných socialistů p.
Malým: Debate, v níž hájil p. svoluvatel dra. Kramáře
a státní právo bistorické proti Masarykovu přiroze
nému, pohybovala se v kolejích slušnosti, čeboš třeba
zvláště podotknouti. Poslanec p. Niklfeld vyličoval
postup akce pomoené a rozdílení státní pomoci. Líčil
obstrukci německou na českém sněmua její snadnost.
Pan svolavatel pak musil zuovu hájiti zemekého po
jišťování a zájmových společenstev proti p. pošt
mistrovi Krapařovi a zpozorovav, že se projevuje snaha,
aby schůze se rozešla bez jakéhokoli projevu, vysval
důražně přítomné rolnictvo, aby vůli svoji v tak dý
ležité době rázně manifestovalo, což bylo a takovýE
svuhlasem přijato, če i všichni socialisté s rolnictvem
odblasovali resolaci, k níž po přání p. Musila z Kru
cembarka připojen i příslušný pasus o živnostnictvu.

Rolnictvo v okresu chotěbořském, zakoušejíc nej
Řrajnějších důsledků pohromy krupobitní, dádá vládu
co nejdůrazněji o zvýšení státní pomoci a svolání čes
kého sněmu, kdež nutno odhlasovati nouzovou pod
poru, uzákonit zemské pojišťovní a zájmová družstva
zemědělská. Co do odpovědi vládní, v níž konání po
vinnosti zaměněno jest sa předmět politické spekulace,
prohlašujeme, že žádáme nejen státní pomoc, ale i
obstrukci poslanců našich na říšskéradě potud, pokud
nebudou vrácena jasyková nařízení a pokud nebude
sřízena universita na Moravě. Rolnictvo české zajisté
nousí hmotnou povahové nebylo slomeno, aby kleslo
na stapeň otroků, bič pánův lízajících, a protos roz
hořčením protestuje proti kouskům distinguovaného
politického umění, jež ve zmíněné odpovědi jest obea
eno. Ztkajíce se všeliké nezralé demonstrace, prová
dějme odpor svůj « klidem a onou důstojnoatí, které
vlastní jsou uvědomělému občanu, jemuž přesvšechno
plnění povinností v ústavním atátě práva stále jsou
sadršována. Na konec dádáme všeobecné hlasovací
právo a nálešitý zřetel k živnostnictvu v akci nouzové“.

Vzorná češtima. V jisté obci u Liberce,
která ně vyhlášena jest německou, žije velké pro
osnto Čechů,kteří sice přiznávají ao k českému pů
vodu, ale jak uboze sní jejich mateřská řeč! Tamní
české dírky svou do zábavy takto: Posváňi v Sobota



-dne 33. ledna 1904 k Divčímu Věnečka vSále „Stadt
Maiac“. . . Uctivě zvou gořadatelky. — Coš českého
tiskaře v kraji není?

Dopiňovací volba de říšské rady
za venkovskou skupinu královébradeckou z 9, února
odložena na 19. únor.

Ze Slezského Předměstí. Sv.-Josefská
Jednota katolických mužův a jinochů pro Slesské
Předměstí a okolí pořádá v neděli dne 7. února 1904
v hostinci p. J. Špryňara na Slez. Předměstí diva
delní představení: „Růžová pouta“. Veselohra o 3
jednáních od Antonfoa Lokaye. Začátek určitěv 7 hod.
večer. Po divadle taneční zábava.

Různé zprávy.

V PRAZE »„OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
vŽitnéuliciu vprodejinovinp. MVlčkana

Příkopech.

J.Ex nídp. biskup brněnský dr.
Frant. Baner vyznamenánbyl velkokříšemřádu
Františka Josefa. Nejdůstojnějšímu velepastýřidostává
se k tak vysokému vyznamenání se všech stran pře
četného blahopřání.

Velký biskup dakovský Jiří Stroso
MBNyeF slavil dne 4. úaora t. r. devadesáté výročí
narození svého. Kóž ho Bůb ještě dlouho Slovanstvu
zachovál

Svatý Otec Pius X. a jeho sestry.
Známo, že uv. Otec jako patriarcha benátský měl u
sebo sestry své, které po jeho zvolení papežem masoli
se odstěhovati do Říma, aby byly vznešenému bratru
na blízku, kdež bydlely v soukromém domě, nikoli
však v paláci papežském Vatikáně. Teprv nyní pře
sídlí přímo do Vatikány. Sv. Otec přeje si aspoň ně
kolik minut denně 8 nimi pobýti. Vetřetím patře nad
pokoji sv. Otce bude pro ně upraven byt.

Svoboda organisovaného učitelstva.
„Hrdinství je nám třeba, ale ne proti sobě, nýbrž
k rozličným projevům na obranu uvobod lidových i
-svobod vlastních“. Tato slova (souhblasímo w vimi
úpině!) napsal vůdce organisovaného učitelstva morav
skébo, Josef Úlehla, ve Věštníku ze dne 22. prosince
1908 na str. 809. V témže Čísle je zpráva, psaná
a obvyklou hrubostí a nepravdivá, která nejlépe uka
zuje, jak daleko mají vůdcové organisovaného učitel
stva od slov k skatkům. Zpráva ta zní: „Ze severní
Moravy. Zhoubný klerikalismaa na ser. Moravě na
chází vydatné podpory v klerikálních učitelkách, je

„jichž hlavním hnízdem jest město Loštice. Na tamější
dívčí měšť. škole působí dvě horlivé členky epolku
katolických učitelů, které za přispění učitelky z Mo
ravičan a pod záštitou svého chefa, jakož i jeho mi
lostivé paní a jiných osob hledí všemožné nejen ve
kole ale i v okolí klerikální anaby propagovati.

"Časem dojíždí do Loštic své pracovní síly rohlédnonti
a ka další činnosti povzbuditi známá sl, Hoffmannova
s Halína. — 8. prosinec t. r. byl takovým dnea kle
rikálního učitelského sjezdu v Lošticích. Vyzýváme
organisované učiteletvo loštického kroužku, aby pilné
všimalo 8i působení jmenovaného klerikálního štábu
a neopomenulo na kuždém místě a vždy jakoukoli
akci jmenovaných činitelů potírati a veřejnosti učitel
ské o jich působení zprávy podávati. Stavovská Čest
a příkazy toho natně žádají. Čekáme“. Věštník sám

-o sobě píše: „Věštník má buditi úctu u odpůrců a
slovo jehu má býti rozhodujícím jako slovo nejvyšší
instance ve věcech učitelských. Věštníkem má vanonti

-doch Komenského,duch Tolstojovské lidekosti a Masary
kovské opravdovosti“. — Můše býti větší ironie?

-(„Vychovatelské Listy“).
hové v armádě. V obvodu osmého

armádního sboru (pražského) odvádí se 73*/, Čechů s
27 © Němců, v obvodu devátého armádního -sboru

-(josefovského) 62% Čechů a 38%, Němců; v obroda
prvého annádního uboru (krakovského), k němuž zčes

-kých semí náleží severovýchodní Morava a Slezsko,
odvádí se 21%/, Čechů, 25%, Němců a 449, Poláků,
„kdežto v obroda druhého armádního sboru (vídeň
ského) odvádí ae 48/, Čechů a 520/e Němců. Celkem
doplňují semě české v těchto čtyřech sborech 28 pluků,

„£ nichž jest 5 ryze Českých, 11 převahou Českých, 7
„plaků s českými menšinami a pouze jediný ryze ně
„mecký (73. v Chebu), ač i tu do něho patří značný
„počet Čechů z Plzeňska. Dle skutečnosti jeou pak
+ naší polovicí říše ryze německé doplňovací okresy

„pouze tři: linecký, sv.-bypolitský (v Dol. Rakoausích)
„a solnohradský. Jest proto reservátní výnos ministra
vojenství, kterým se nařizuje všem důstojníkům a ka
"detům, aby ai osvojili znalost plukovního jazyka, do
cela správný, prospěcbům armády sloušící. Marně
tedy rozlitostňují se Němci nad výnosem ministrovým

„jako nějakým nám nadržováním!
Slováci ma postapu. Často slýcháme,še

:Slováci pod knutou maďarskou zahynou, že utonou
v moři maďarském. Ale není vše tak černé. Posily

„mravní i hmotné dostává se jim často od vystěho
valců alováckých v Americe, kteří následkem orga
nisace stávají se duševně vyspělejšími, ovšem že také
někdy na ujmu sásad křesťanských a z Moravy a
Čech také někdy zasvitne. V posledním desítiletí po
maďarštilo se 89 slovenských obcí, poněmčilo 16, po
charvatětila 1, posrbětila 1, Avšak poslovonštily se 3
obce rumunské, 16 německých, 3srbské a 176ruských.

"Celkem sískali Maďaři na všech národnostech 361 a
„ztratili 456 obcí. Slováci ztratili 106 obcí a sískali
288, tedy získali celkem 147 obcí.

Zlate v Blaníkae. TajůplnýBlaníka okolí
slynulo jiá za dávných dob zlatem, o čemě dosud

„svědčízapadlých několik šachet, z nichž pouze na šachtěVáclavské soustřeďují se veškeré práce dolovací. Nad
„šachtoa zřizuje ve právě rozsáhlá těžařská strojovna

se strojem parním a dynamostrojem. Ve zvláštní úpravně
sřísen bude tlukostroj sestávající ze 30 stoup, s nichž
každá váží 450 kg. Tyto stoupy zpracají denně 100
tun rady. Při dobývání zlata užije se tu také způsobu
rýšovacího a amalgamovacího. Methoda, které v dolech
blanických má býti užito, přináší tu výhodu, že
umožňuje zlevnění dobývání zlata ve velkém ; jeť možno
touto cestou vyušitkovati i rady na slato chudší,
jakoš i umožniti dobývání zlate obsašeného ve sním
cích a to při nákladu poměrně nepatrném. Způsob
dotčený zavádějí inženýři, kteří byli činní v dolech
transváiských a čilských a kteří chovají pevnou naději,
še takto vyzískají nové bohatství slata z rodných žil
do nedávna zanedbávaných a nyní nově načatých.
Z'ato vyskytá se baď samostatné v křemení nebo
sloučené s pyritem. Mohutnout žil se různí; někde
činí pouze 10 cm, ale stoupá i na 800 cm. Rovněť
tak obsašnost žil na zlato není stejná, ale skoro nikde
nečiní méně než 10 gramů zlata v tuně rudy a stoupá
někde tak, že v jedné tuně (tuna — 30 metr. centů)
rady dosahuje i obsahu 60 gramů zlata. Kdyby vý
sledky dosud zjištěné a vyzkoumané zůstaly i pro
budoucnost tak utěšeny, mohlo by se mluviti o dolech,
jichž výnosnost bude jednou z nejbobatších vůbec.
Zástapcem nynějších majitelů dolů je inženýr William
Waters van Rese a celý montanní obvod blanický
získan byl drem Fischerem a Herbertem Sagdenem
v Londýně za 32.000 liber šterlinků (528.000 koran)
od berlínské firmy „Stantien s Becker“.

Žena v Japonsku. Cojest „milostivápaní“,
vJaponsku nevědí; manžel říká své choti nejvýše „dobrá
sestro“ — nic víc. Povinností manšelčinou jest, aby
vyhověla každé náladě svého chotě; při jídle ho ob
uluhuje (6 ním jísti nesmí), jde-li pan manžel na pro
cházku, musí ce mu manželka v předpokoji třikrát
pokloniti. Jde-li Japonec do hostince a prokáže choti
své milost, že ji vezme s sebou, musí choť ae jen dívati,
jak pan manžel jí a pije. Když prší a japonští man
želé jdou upola, tu choť, třebas byla sebe menší, drší
Dad manželem deštník. Ve vlaku manžel se pobodlně
natáhne na lavici, zabalí se a spí — manželka mnel
seděti v koutku. Manžel může choť svou propustit
ze sedmi důvodů, jak je ustanovil Konfacius a které
muž sám vykládá. Když mangel vyšene ženu ze své
ložnice, odcbází Japonka pokorně a zcela klidně a je

vé slova na rozloučenou jsou: „Sayonaral“ Baďráv]

Hleďme zisku. Saabou každéhohospodáře
má býti, aby na své zahrádce neměl stromu, keře,
případně i květinky, vůbec rostliny, ze které by mu
neplynul nějaký zisk. Tu vždy dle možnosti má apo
jovati krásné s užitečným. V polohách drsných, kde
se nedaří ovocnému stromoví, hodí se výborně sladký
jeřáb, jehož bobule jsou v zimě vítanou lahůdkou.
Z jeřabinek připravují se také zavařeniny, povidla a
víno. — V plotech zvlášť na místech vlhkých daří
se vrbě, z které, když sazenice vzrostly v pruty,
dá se apraviti proplétáním pěkný plot živý, z něhož
každého roku připadne slušný díl na koše i na palivo.
— Také líska prokazuje nám v plotech kolem zabrad
neocenitelné slažby. Z Ifskových oříšků lepších drahů
získali bychom nějaký groš. — A odstrkovaný, toliko
v koutech ponechávaný černý bez není rovněž bez
významu. Plot z něho jest okrasou a k tomu ještě
květ a bezinky nám poslouží. V sever. Německu ne
úroda bezinek pociťuje se tak, jako neúroda hroznů
v krajině vinařské. Z bezinek připravuje se především
znamenitá zavařenina, povidlaa víno. otáva bezinková
způsobuje pocení, počišťuje, jest dobrým kloktadlem
při: záněta vkrku. Podobně působí květ bezový. Roz
uoný hospodář z každého koutku své zahrady dobude
nějakého zisku. Blíží se jaro a proto už nutno pa
matovati na zabrádku.

Náš pruský přítel. Německo,když to
nejde krví a šelezem, snažší se aspoň v ohledu náro
dohospodářském obestřít sítěmi souseda svého Ra
kousko. Vhospodářství, průmyslu, obchodě a ve školství
máme se přispůsobit Německu, jemaž by pak z nás
vzešel prospěch netušený. Dle Plzeň. Obzoru jde nyní
o postup německo-východoasijské linie proti Lloydu

— zřízením parolodního spojení z Terstu do Hombaye.Lloyd náš (rakousko-uherská paroplavební společnost
státem podporovaná) zasáhl! šťastně k východní Africe
svou dopravou. Německo to již pociťaje a chce nám
— nepovolíme-li mu zmenšením svých jízd za rok do
Afriky — sasaditi ránu v naší dopravě do Indie,

utvořením kartelu se spoločností benátskou, jež bypřevzala část dopravy do Iodie na škodu naši.
nového roku jezdí totiž rakouský Lloyd měsíčněz Terstu
do východní Afriky, dříve jen za dva měsíce jednou.
Německo chce také, aby Lloyd nesměl brát cestující
ani z Tersta do Afriky a nazpět. K tomu pak zdá
se, jako by vládě naší ani nezálešelo na rozvoji do
pravynašíapovznesenívývozu,neboťagentaryLloy
da jsou v nejdůležitějších přístavech celé jišní Afriky
v rukou říšsko-německých firem, ačkoliv jsou tam
rakouské firmy nejlepší pověsti. Německo pracuje

plnou parou na svémA Proepáae Snad povolaní činitelové povstanou a vláda z klidupřátelského vyborcují,
aby zájmy naše nebyly zadány vtírajícímu se příteli
pruskému.

Z právmí praxe. Vícesousedůjezdí po0
becní cestě, po níž teče voda (a močůrka?), kterou
soused A se svého dvora na cestu vypouští. Ta pak
obecní starosta jest povinen již z policejních ohledů
svádění močůvky na místa veřejná, zejména na cestu
obecní, zakázati. Nikdo není oprávněn na cestu veřej
nou eváděti vodo, leč že by k toma měl povolení dle
smlouvy usavřené na základě usnesení obeeního sa
stupitelstva. Může tedy etarosta i toto svádění vody
zskázati, a když by soased A neposlechl, exekučně jej
k tomu donutiti. — Hospodář má svou vlastní cestu,
po níž jezdí i jeho soused. Tento povinen jest buď
pomáhati při spravování, anebo přispívati dle míry
ušitků z cesty mu vyplývajících k nákladům, jichš
správa a udržování cesty vyžadají. — Soused A má
na svém pozemku studní, se které ode dávna teče
voda přebytečná přes cestu do nádršky souseda B,
který jí užívá ku zalóvání a zavlašování trávníkn.
Nyní však chce ai soused A přebytečnou voda vósti
troubami do nádržky ve svém dvoře. Jaké námitky

proti tomu? Třicítiletým užíváním vody nabývá se
právo slušebnosti. Změní li tedy soused tok vody,

rošil tím nabyté právo služebnosti n může býti ža
ován pro rašení držby práva toho. Žaloba podati se

musí do 80 dnů ode dne, kdy se soused B dověděl o
rušení svého práva. — Před 30 roky nasázel soused
u svého stavení na obecním pozemku stromy, které
také po celý ten Čas ošetřoval. Nyní je však obec
prodala. Má právo tak učiniti? Mobl by soused šá
dati nábrada za opatrování? Stromy na cisím pozem
ku nasázené patří toma, komu patří pozemek, nemá
tedy soused onen žádného nároku na ně, ba ani ná
roka na náhradu. Tato náhrada by mo jen tehdy pa
třila, kdyby si to byl při sázení stromů vymínil.
(Právní poměry sousedů).

K Matici České, sboru musejníůo pro
vědecké vzdělání řeči a literatury čsské nově přistou
pili za zakladatele pánové: Václav Holík, učitel
v Praze; Jaroslav Hrbek, syn dra Hrbka v Kolíně;
Jan Sládek, stud. gymn. v Kolíně; Jan Mareček,mugistr
pbarmaciev Praze IV.; Antonfa Markus, stud. gymn.
v Praze; P. Ludvík Novotný, katecheta ve Vys. Mýtě;
c. k. vyšší realka v Hradci Králové. Přiblášky nových
zakladatelů přijímá a veškeré dotazy zodpoví expedice
„M. Č.“ v museu král. Čes. Řád a seznam spisů
„M. Č* pošle se na požádání zdarma.

Zasláno.

Spolek sv. Bonifáce.
Spolek tento vytkl si za úlohu, čeliti veškerou

silou útokům německého říšského protestantismu,
jakoži všelikého sektářství, Chce býti katolickou

Ovšem, hnutí odpadlické zpustošilo posud jen
ony kraje země české, jež osazeny jsou obyvatelstvem
německým; lid národnosti české byl posud ošetřen
štvanice pod heslem „Pryč od Říma l“ Ale kdož by
nevěděl, že skutečně staly se pokusy, také mezi če
ským obyvatelstvem sváděti k odpadnuti od víry, po
kusy, jež nikterak všemi nebyly odmítnuty, nýbrž,
naopak, mnohými sympaticky byly pozdraveny. (Srov.
uenesení helvetské schůze pastorů, konané v Praze,
dne 28. září 1993.) — Bylo by zajisté nanejvýš zpo
zdilé, chtělo li by se s akcí obrannou vyčkávati, až
také v samém srdci Cech odpadlíků bude se čítati na
ata, ba na tisíce.

Vzbudilo jistý podiv, proč tato „katolická liga“
v Čechách vyvolila si za patrona sv. Bonifáce, a ni
koliv epíše některého ze světců této země. Odpovídá

me: stalo se takpo výslovném přání ndpp. biskupů,již v této akci obranné — proti jistým proudům a
snahám — trvali na zachování přísně uzavřené ejed
nocennosti.Mimoto nesmí se podceňovatiokolnost,že
spolek sv. Bonifáce trvá zde v zemi již déle než po
40 Jet a následkem toho nižádným z Šeobem nemůže
označovati se jakožto spolek nový. Dáleelaší podo
tknooti, že jeho zvláštní organisace činí ho znamenitě
způsobilým, aby sloužil oněm účelům a plnil ony
úlohy, které mu vytkly dnešní poměry časové. Však
ukázalo-li by se v budoucnosti účelným, postapovati,
— ubychom tak řekli — v rozdělených šicích « pak
společně tím mocněji říditi obranu ev. církve, tož
správa spolku sv. Bonifáce neváhala by ani hodinu
a založila by paralelní spolek, jenž třeba av. Vojtěcha
mohl by vyvoliti si za patrona,

Opětovně již bylo vyloženo, jakým způsobem
spolek sv. Bonifáce hodlá dostáti úloze, jíž se podjal.

Jest to v první řadě epolek modlitby. Neboť
modlitba koná divy. Kéž ctihodní aprávcové duchovní
stále nabádajívěřícíchk modlitbě!Modlitisemusíme,
ale také pracovati! | Nejprvé musí utvořiti se silná
obrana proti útokům protivníků. Tato obrana v první
řadě má záložeti v šíření řádných vědomostí nábo
ženských. Jestit známým faktem: kdo dostatečně jest
poučen ve uv. víře katolické, ten stojí pevně a jistě
vůči lžím a očerňováním těch, kdož k odpadlictví
svádějí.

Tomuto účelu má sloužiti náš časopis „Sv.
Vojtěch.“ Neplodných polemik list náš ušetří čtenáře
úplně. Vyline se i všema, co našim odloučeným bra
třím, totiž těm, kteří e námi opovrhojí štváčstvím
odpadlickým, mohlo by býti trapno a bolestno.

„Sv. Vojtěch“ rovněž vyloučil ze svých sloupců
veškera belletrii, anekdoty a pod., již z té příčiny,
aby do žádné soutěže nevešel 6 našimi tak výtečně
řízenýmikatolickýmičasopisy,poučnýmiazábavnými,
— Z toho plyne, že náš list nebude právě četbou
kratochvilnou. Ale chce poskytovati poučení v nábo
ženství. Přejeme si nabádati naše čtenáře k přemýšlení,
nikoliv pouze zbožně je baviti. V tom emysla list
náš má býti doplňkem ostatních časopisů katolických,

jako „opět tyto doplniti musí, co v „Sv. Vojtěchu“chybí.
3 Ale aby list svému úkolu mohl dostáti, nutno

pečovati o největší jeho rozšíření! A právěv tomto
směru jest nám zvlášní organisace spolku sv. Bonifá
ce s velikým prospěchem,

Sama v sobě kolportáše našeho listu není svo
bodna. Časopis smí dodávati se jedině členům spolku.
Ovšem zaplacením mohou si opatřiti list také nečle
nové; kdož opatří si od c. k. okres. hejtmanství do
volení ku kolportáží, může list bez překážky rozšiřo
vati. — Rozhodně jde věc kratší cestou, věnují-li cti
hodní páni správcové duchovní laskavě svou péči tomu,
aby spolku sv. Bonifáce získali co možno mnoho členů;
neboť kdokoliv jest členem tohoto spolku, má právo
na spolkový časopis. Dosáhlo-li by se tedy toho, že
v kašdém domě, v každé rodině aspoň jedna osoba
byla by členem, měli bychom nepopíratelné právo, ča

opis spolkový přivésti do všech domů, do každé roiny.
7 Kdož následkem veliké chudoby nemohou po

skytovati žádných příspěvků, přece mohou státi se
plně oprávněnými členy, jen vykonávají-li modlitbu
spolkovou, — rovněž jako ti, kdoš avon almužnu pro
spolek jsou nuceni omeziti ns několik haléřů ročně,
Spolek av. Bonifáce jest právě v první řadě sdražení
modlitby!

Zvláštní přijetí do epolku dle stanov není nutno.



Rovněž ani vyplošní přijímacích lístků a zapisování
jmen správcem duchovním samo o sobě není nutno.
Ale přece jest pro spolek velice důlešito, aby místní
dachovoí měl seznam členů, aby témto bez závady
se strany úřední list spolkový mobl se dodávati.

Vzhledem k almožně podotýkáme: všech zasla
ných peněz užije se tak, jak byly uděleny. Co přijde
s krajin českých, toho upotřebí se pro kostelní po
žedavky obyvatelstva českého; co zašle se z krajů
německých, toho užije se výlučně na odstranění ne
dostatku kostelů a obyvatelstva německého.

Ve všech obcích, kde jest nedostatek kostelů,
vynaloží se všechny pro spolek sv. Bonifáce sebrané
peníze na ubrašení vlastních jejich potřeb. Bude za
jisté dobře, opětně upozorňovati věřících na tuto
okolnost.

V tom případě staniž se oznámení o sebraných
penězích ke správě spolkové.

Měsíčních příspěvků, jichž získalo se rozesíláním
2. čísla „Sv. Vojtěcha“, užije se — pokud nebylo jiš
jinak jimi ualoženo —na stavba novébo kostela v Ho
lešovicích u Prahy. Tato obec čítá 36000 obyvatelů.
Kostelík, jenž dříve sotva mohl pojati 70 osob, jest
od několika let rozšífen, ale tak, že stačí přece jen
asi pro 300 stěsnaně stojících návštěvníků. Skutečně

veliká nouze, volající po pomoci.Příspěvky z měsíce března určeny jeou pro větší
ještě nedostatek kostela v Libni u Prahy. .

Dej Bůb, aby se našlo mnoho dobrodinců, jimž
tato bída duchovní šla by k srdci! Kéž by se také

dařilo získati „Sv. Vojtěchem“ mnoho příspěvkůI
tom smyslu prosíme, aby dostalo se mu rozšíření

do nejširších krahů. .
Opatství Emauzské zasílá všem, kdož ujmou se

rozšiřování „Sv. Vojtěcha“, totiž kdo získají spolku
av. Bonifáce nové členy, list spolkový zdarma v libo
volném počtu.

Kdož znají pravé úmysly oněch svůdců, láka
jíclch k odpadlictví, porozumí heslu našeho spolka
v plném jebo emysiu: „Z4 Krisla u jeho církev, pro
naéeho císaře a krále a naši vlast !“

VPraze, vopatetví Emenzském dno 27. ledna 1904.

P. Albanus Schachléiter, O. s. B.,
předseda spolku sv. Bonifáce v arcidiecésiprašské.

"Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 30. ledna 1904. 1hl

olenice K 1170—1230, tita K 920—970, ječme
ne K 850—930, ovsa K 510—665, prosa K 10'00
—0"00, vikve K 9-40—10*60, hrachu K 17'00—22'60,
čočky K 2450—2900, jahel K 19:00— 20:40, krap
K 16-50—34:00, bramborů K 3-00--3-30, jetelového
semene červ. K 100*00—110:00, jetelového semene bí

" lého K 110*00—160*00, jetelového semene švéd. 00*00
—00:00, jetelového semene rae. 0000 —00'00, máku
K 2500—30-00, lněného semene K 1800—22'00,
100 kg. žitných otrab K 980—10-10, pšenič. otrab
K 10'00—10'20, 1 kg. másla K 2 00—2:30, 1 kg. sádla
vepřovéhoK 186—000, 1 kg. tvarobu K 020—026,
1. vejce K 0:06—00'0, 1 kopa petršele K 4-80—
5:00, 1 kopa kapnsty K2:00—400, 1 hl cibule K 800
—8:40, 1 kopa drob. zeleniny K 080—1'00, 1 pytel
mrkve K1:60—200, 1 hl. jablek 00 00—00'00. 1 hl
hrašekK 00:00—00:09.Na týdenníobilnítrh v Hradci
Králové dne 30. ledna 1904 odbývaný přivezeno bylo:

1) obilí: pšenice hl 521, žita 476, ječmene 361,ovsa
217, prosa 0, vikve 19'/,, hrachu 5'/,, jahel 0, krap 0,
jetelového semene 230, lněného 1,máku 8. 9) Zeleniny:
petržele 20 kop, kapusty 16 kop, cibule 27 hl, drob.
seleniny 91 kop, mrkve 12 pytlů, brambor 97 kop.
8) Ovoce: jablek 0 bl., brašek O hl. 4) Drobného
dobytka: vepřů 24 kusů, podsvinčat 404 knsů.

Listárna redakoe.
Čes. Budějovice. Dp. F. H. Obnova předpla

cena do '/,4.
Nové Město n M. O -chůzi v Bačetíně až

příště,

(6 X

Kazdá rodina

mělaby ve vlastním zájmujen

Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy

jakožto příměsi k dennímu
kávovému nápoji používati,

LC ——
M.e

(Zasláno.)

Pana KÁRLU ZAVADILOVÍ,
slatníku a pasíři v Chradimi.
8 kalichem jsem úplně spokojen; zasílám povinný

obnos 134 K.

V Kyšperkn, dne 28. května 100%.
Václav Tejkl, děkan.

20G
K blížícímu se období

prvního 3k svatého přijímání

KARELŠNEKv Č, ODŘOVICCH

na svůj

hojně zásobený sklad.
Upomínky od 4—24 h,

s českým neb německým textem,
jen v uměleckém provedení.

VWZORKY na požádání kdisposici.

M

Jan Horák,
soukoník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarníaletní dobu,
ORP*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.

Též na splátky bez zvýšení cen!„NOK
Veledůstojnému

duchovenstvu!
Praha,ul.

Jan Staněk Kar.Světlé,
Konvik vyné V pasdě spe.onviktské ul., p spe
eielně na kostelní náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
aklad 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 znovu opravuje v původní

intenci a jen © ohni slatí a stříbřá. Na požádání hotové
práce na ukázku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.
Za veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nablédnutí. Provedení d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnéprezované vý

robky beseenné. Vše posílám již posvěcené.

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticích)

= NÁDHERNÉ=
DÍLO OBRAZOVÉ

«
I

jjj ZA ČESKOU
SLÁVOU

POŘÁDÁ KAREL HIPMAN.

Sledujíce slavnou svou historil, zdaž neza
toužíme seznati ona místa v cizině, kde ode
hrál se nejeden akt české slávy, místa, která
posvěcena jsou Českou velikostí a uchovala
její stopu až do dnešního dne? Pohledy na
tato místa, kde česká sláva takořka jakoby
zkameněla, přineseme v nádherném tomto

díle, které na způsob „Letem českým světem“,jež u české vefejnosti až dosud jest v dobré
paměti, předvede měkolik sef skvostnýc
obrasů, poutavým slovným výkladem do

provázených.

Každý sešit formátu 4", jenž pří
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. Úplné as v 30—36sešitech.

NAKLADATELSTVÍ JOS. R. VILÍMKA
PRAHA, Spálená ulice Číslo 13.

VÍDEŇ I., Schottenring číslo 1.

Oltář
poučná i modlilebníkniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou.

Drahé vydání — 368 stran S"
v plochých arších při odebírce nejméně 50 kusů franko

za 20 K, 100 kusů za 40 K

© ©

cena knihkupecká.
brožovaný © © < -© 4 4 4 ee 4
vázanýv poloplátně.- . . . ... ..... 58hvázanývceloplátné—- <... <2 08h
vázaný v celoplátně se zlaceným křížkem . %4h
Oltář, vydání na velinovém papíře vásaný celý

v kůži se ulaceným křížkem a ořízkou . E180

Užívání „Oltáře“ J. Mil. nynějšímnejdůst.
p- biskupem Dr. J. Doubravou schváleno a
nařízeno („approbo et injungo“). — Vis
Ordin. list čís. 1. r. 1904.

Biskupská knihtiskárna.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec,ná

stupce)
odborný umělecký závod

pr

malbu okenkostelnch
PRAHA-I,

č. 146 at., Malá Karlova ul. čít :9+
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových.
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a.
Sice$ se čelesnýmirámy, sí

těmi vsusením.

h , Veékeré rozpočty, skizzy i odborná.
rada bexplatně,bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

-di

ralm

—

lh

Pe710

n

ne- Nesčetnáveřejnái písemnépochvalnáuznání.“jišj .

Založeno roku 1836.

Nádherná díla
přírodopisná.

2 80 tabulí ve akvostném provedení
Atlas rostlin s textemprofesoraJ. Jotna.YTelmi

skvostné dílo. Vázané 14 sl.

Atlas motýlů jz., kola,komenka+rordina
s textem prof. J. Johna. Cena váz 14 al.

50 nádherných barvotisk. tabulí
Atlas brouků 8 1300obrazy8 textemprofessora

Klapálka. — Atlas (tabule o sobé) 48 tab. váz. Cena
9 zi. 8 textem ve 2 svaz. akvostně váz. 20 zl.

48 ukvostných tebolí barvotisko“
Atlas ptactva výchatextemprofeasoraJ. Jandy.

Cena 10 zl., váz. 13 sl. 81" Zajímavé líčení života zvířat.S více
Malý Brehm. než1400vyobrazenímia barvotisky.

L "Ssavei. Váz. zl. 290. li. Ptáci. Vázanézl. 2-0.
III. Plazi, obojživelníci, ryby, měkkýši, čle
movci a meněl živočichové. Vázané zi. 3-30.
1V. Rostlinopie. Váz. zi. 3:50.

Knihkupectví I L. KOBER v Praze:
Vedlčkova ulice.
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$ 7. stanov, týkajícího ze
$ 65.,38. a36 přeměnyrako

VínoU;
přírodní, zkoušené, nejd. bisk. konsistoří
odporučené, dostati lze 1 litr od 36 kr. u

Jos. Kadečky,

ZOOENÉ
Kanonické tabulky

pro oltáře, v provedení velice
vkusném, dvoubarevném, s ob
rubou dvoubarevnou, nabizi

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové. ——

T

KRESTAN
Nejevětější Svátosti Oltářní

posvěcený.
Sestavil Abbé A. Henry, čestnýkanovník a řed.
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle TIL. vydání
přeložil Vejt. Kameš, farář v Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře.
Stran 514—8*. —Cenabrožovanéhovýtisku1 K
40 h.tranko 1 K60h; ©tuhé vasběcelopláténné

1 K80 h, franko 3 JE o bůší 3 K 60M, franko
Recensi pochvalnou této výtečné adoračníkníh

viz v červencovém sešitu „Rádce duchovního“ r. 1806.
Časopis: S8. Eucharistia (roč. I. 1896) čís.

to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné bisk. knihtiskárně
w Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a
přihodnéjht pro členy věčného klanéné nežli onu,

něvadž podává nejen hoj modliteb, ale i my
Henek k rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává.
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanéní
tento spis, nepotřebuje dlouho ničeho nového

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl I, hvdí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná 8 dojemná

oučení o N. S. O. o mši svaté, o sv. přijímání,
Řojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
kněžetvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním - Díl UI. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S. Olt.,
k av. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha
došlai v našich klášteříchhojného rozšíření.

Blskupská knihtiskárna.

Na skladě chováme v jemném
A missálovém provedení:

Praeparatio adMissam
E Gratiarum actio post Missam,

Obé za 1 K. Po přání prodá se
i jediné Gratiar. actio za 60 h.

(> Nové:a
Oasus reservati diocoosis

Reg. Hradeoensis
Úuzta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,18)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 8 b, 10 kusů frko 70 h.

Připomenutí o slušném se
chování v chrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení aj „ formát, foligzý;
1kus zs 90b, ust za K 190

ErrkorpribotPy-torbydorabyoprtekvě:rčěrděěěčrbrkcéG)

z vážené

rodiny,
obou zemských jazyků znalá, prosí o místo hospo
dyně, nejraději na faru ; zaměstnání toto již k plné
spokojenosti zastávala | Jelikož vlastní jmění má,
nehledí tak na plat, jako na vlídné zacházení. —
Laskavé nabídky bnďtež zasflány na redakci t. I.

Ročník VIII.

Právě vyšlo č.
„Casových Úvah“ o

lič ku bohalslní,
Národohospodářeká úvaha

t póra Dra Františka Reyla, docenta sociologie.

Obsahuje přehled národoího majetku,
líčí vznik a rozmach movitého kapi
talu moderní doby a podává zásady
křesťanského národohospodářského sy
stému, jichž nutno katolíku ve vý

robní činnosti šetřiti.

Spisek obsahuje hojnost zajímavých
číslic a dat. ,

Cena 8 h, na čtyři oxem
plářepátýzdarma. i

Objednávky obratem vyřizuje

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou
stanici dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkar“ čís. 808.

Dosud na skladě máme

kalendář „ŠTÍT“
na rok 904.

Kalendář náš jest ozdoben zdařilou pudo
biznoumejdp. biskupa Dra. Josefa Dou
bravy, Sv. Otce PlaX, V. V. Tomka,
JUDra. Fr. Riegra, oměleckýmiilustracemi
akademické ma ířky Zd. Vorlové a K. L. y,
panoramatem města Hořle.

Z bohatého obsahu kalendáře uvádíme články
nejvýznačnější:
Sestra Benigna Píše* ,*
Proč stréček Nesvajba zloblle se na felčara

a na páne s rohatéma klobókama. Vypravuje
Filip Jan Konečný.

Aprilová pohádka. Hamoreskaod K. Satorýna.
Za svobodu. Napsal Vladimír Horaov.
Ze zvyků a pověr z okolí Chrasti a na Cheu

dimsku. Napsal V. Paulus.
Kdy matka vlnst nejtrpěí slzy ronila. Napsal

Frentišek Jiří Koštál. re
Hospodářská besídka. Pokyny Josefa Dumka,ze

mědělského inspektora.
Co má každý Čech o husitství věděti. Sděluje

Jiří Sahula.

I ostatní kratší články jsou zdařilé. Doufáme,
že při záplavě nepřátelekého tisku každý katolík
aůležitost našeho kalendáře pochopí.

Nynípouze W
m9- po 50 hal.

Zakásky přijímá a obratem vyřídí
Bisk. knihtiskárna v Hradci Král.
V,

Biskupská knihtiskárna v Hradci Král.
nabízí školní knihy:

L MlÝ KaleoDÍSmus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 h.

2. OUŘBÁNÍ ValBODISMUS
katolického náboženství

Cena I výtisku vázaného 64 h.

o, VELKÝ KaLBODISNUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 h.
Katechismy jsou schváleny na valné schůzí biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9 dubnu 1894.
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

skladu e 189, elevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11

lístků — jež po jednom vlepeny jsou s příslušným vysvětlením do kuždého výtisku — vydují se 2 výtisky pří

přdného druhu katechismu pro chudé Dle poměru, v jakématechiamů pro tu kterou školu zakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školuzdarma pro chudě.

Instrukce o katechismu a Oltáři
vydaná

nejd. bisk. Jrdinariatem v Jradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 bh.

Subilejní moblitík
odpustkovou k Panně Marii les

poskorny počate. dle Ordin. listu
č. 1. r, 1904. dostati lze 100 kusů

89 sa 1 Kv BISK. TISKÁRNĚ,
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Konkurs. r
Při okresní nemocenské po

kladně v Hradci Králové

obsadí se místo

Fv f /h
S místem tímto spojeno jest služné

1200 K ročně. Místo obsadí se na 1 rok

provisorně. Ucházeči podejtež svoje žá
dosti do 20. února t. r. představenstvu
okresní nemocenské pokladny v Hradci
Králové a prokažtež se vysvědčeními za
chovalosti, dosavádním působením a zna
lostí jednoduchého účetnictví. Kauce rovná
se jednoročnímu služnému. Lhůta ku na
stoupení dnem 1. března 1904:

Z představenstva

okresní nemocenské pokladny v Hradci Král.,

dne 2. února 1904.
Výbor.

Rádný sluha
obchodní, k pochůzkám po Hradci

Králové a okolí se přijme.
Nabídky s udáním adresy a nároků do admini

strace t. 1.

PLANÁ

a HARMONÁ

čr: nejnovějších.
7 soustav —. lovmě,

téžnasplátkyavýměnunabízítovárna
AL. EUGO LHOTA,
HRADEC KHRÁLOVÉ.

$ Sklad Eliščino nábřeží proti lab
SkómuMostu—————
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvaloá uznání od

předních českých umělců. První výstavní ceny.

©
- První výroba

KARLA ADAMCE,
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 splatky;

cena levná, jakost výborná.

Poděkování.

|

nádherné dílo Cestopisné
slavného Švédského cestovatele

Sven Hedina

V dRDUÍDL
ORP Právěvyšelsešit ! -i

a zasíláse každému, kdooňpožádá,
na ukázku.

Přihlášky k odebírání přijímá

První královéhradecké
a antikvariát

Bohdan Melichar
v Hradci Králové.

(Bývalý závod Pospíšilův, zal. r. 1808.)bb bbě
První nákupní pramen

látek pro domácnost, jakož i dánských a pánských

čenst a „Vsájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetiparile zbeží 30 mt.,obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna. oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výbodně upotřebiti.
sa K I2-—, vyplacené od korun 20— výšc.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

„Zaplať Bůh!“

roz. Kemlinková.



Příloha
Mimořádnou sohůziprosbyterstva

v wioloh

líčí evangelík Karel Rohan v „Rozhledech“
na str. 428—425 v zajímavém článku „Moderní
stoupenci Husovi“ tímto dramatickým způ

sobem: .
„V neděli 26. července šošovický farář

Jan Důvěra, zakončiv oblášky obvyklými slovy:
„4 ohlašují se Vašim Láskám po druhé“, dodal:
„Pány presbyteryvyzývám, aby po skončených
slažbách božích dostavili se všichni do farního
příbytku k mimořádné schůzi presbyterstva;
jedná se o věc velmi pilnou a důležitou. Pak
na základě slov, zapsaných a proroka Jere
miáše v kapitole dvacáté druhé, ve verši dva
cátém šestém a sedmém: „A hodím tobei
matku tvou, kteráž tě porodila, do země cizí,
tam, kdež jste se nezrodili, a tam zemřete. Do
země pak, po níž toužiti budete, abyste se na
vrátili tam, tam 80 nonavrátíte“ jal se s pa
trnou rozhorleností kázati o lásce a apojené
8 ní věrnosti najmě českého lidu evangelického
k rodné vlasti, tak stkvěle osvědčené již před
věky exulanty českými a moravskými, a kázal
řečí tak vzletnou, žu po slovích „Nevzali jsme
sebou — Nic, po všem jest veta! — Jen biblí
Kralickou — A labyrint světa l“ vzlykot ozval
se z lavic ženských a i možům zarosily se

profesor filosofle na universitě pražské, který
přestoupením uvým z katolictví na naši stranu
tak stkvělé svědectví vydal pravdě proti Ří
mu. — „Ale vždyt“ — vvhrklo opět z Hlou
baly — „loni stálo v „Huso“, že přestoapil
z obledu rodioných, a že víru evangelickou
nemiluje a že je vlastně katolíkem a do ko
stela že nechodí n že ge ee vším tím sám vy
znal dvoum římským kaplanům,“ — Ale, pane
Hloubalo, takový čtenáři Co pak jste nečetl
dál? Vždyť v „Husu“ zároveň bylo dokázáno
— psal to moravský pan superintendent sám
— a výslovně řečeno, že s těmi kaplany nic
se vlastně nestalo, — „Ano, také to tam bylo,
a i to, že ten pan profesor všecko sám řádně
vysvětlí; ale o tom jsem „v Hasu“ dosud vic
dál ještě nečetl, myslím že na to nemá času.“
— Na tak vidíte, a o „Národních Listech“

praví to „Čas,“ jejž po tři leta si držíma jeož hlavní redaktor dr. Herben taktež pře
stoupil z církve římské na víra naši. A to je
člověk, o němž v „Hosu“, zdá se mně, žev r.
1900, napsal taktéž moravský pau superinten
dent, že pre praudu .. lahko zahorí. To se
Vám, pane Hloubalo, tenkrát tak líbilo. A ten
sám nás vyzývá, abychom se ohradili proti
válečné výpravě „Nár. Listů“ na české evan
gelíky; mám to číslo po race.“ — Tak to tedy
bude v „Čase“, co ty „Národní Listy“ o nás..

když povýšeným zakončil hlasem: „Historie
psaná krvía slzami veleduchů české reformace,
od Mistra Jana Husi do Jana Amosa Komen
ského, jasně stvrzuje, že v evangelické straně
národa českého byla od věků pravá láska
k vlasti. My nynější pak s pomocí Boží a a
víře v Krista Ježíše doufáme pevně, že dle
vzoru těchto předků svých v těžkých dobách
osvědčíme onu pevnost karakteru, které bude
potřebovati mi.ý národ náš v rozhodaém boji
za své bytí. Nám zajisté, jakoži otcům našim:
živu býti jest Kristus a amříti zisk! To pak
i námi osvědčeno budiž všemu lidu pro dobu
přítomnou i budoucí ! Amen.“

Uvítav srdečným tisknutím ruky dosta
vivší se v úplném počtu presbytery, oslovil je,
stojící ještě, farář Důvěra, sám posud v říze,
takto: Milí spolubratři v Kristu a řádně zří
zení zástupcové reformovaného sboru šošovi
ckého! Jedná se dnem,jak jste již slyšeli o
věc velmi piloou a důležitou. Dříve však, než
Vám sdělím, oč jde, položím Vám otázka, na
kterouž přes to, že pradivnou bude se Vám
zdáti, věrně abyste odpověděli, Vás důrazně
vyzývám. Měl anebo má někdo z Vás, anebo,
pokud Vám známo, někdo z církevníků našich
úmysl, zraditi staroslavné království české
evangelickéma králi pruskémn? — Ve světnici
ticho hluboké, a udivení pohlíželi presbyterové
na faráře 8 jeden na drahého. Divíte se
otázce mé, pravda? Ale se vším důrazem žádám,
abyste dali na ni odpověď! Nu, pane knrátore,
co odpovídáte Vy? — Kdybych,důstojný pane,
bezpečně nevěděl, že nás nechcete urážet, ob
zvlášt mne, a tuhle Vondráka, co máme vy
znamenání od císaře pána . . . odpověděl ro
zechvěným hlasem kurátor, ukazuje levým

palcem apravou rukou na vojenskou medailísvou a Vondrákovu, které oba na kabátcích
měli přišité (nikoli, aby je neztratili, nýbrž,
aby je nezapomněli doma v nedělia vesvátek)
. . tak bych Vám . . Neznáte tedy, jak ze slov
Vašich jde, nikoho v církvi naší, kdož smýšlel
by na zradu tu! — A teď Vám sdělí, oč jde.
Prosím, posedejte. — Na vyzvání to s osmi
presbyterů pět nejstarších se posadilo, ostatní
s farářem pro naprostý nedostatek místa kse
zení, zůstali státi. — Došel cirkulář, v němž
veledůstcjný úřad seniorátní sborům našim ve
známost uvádí, že „Národní Listy“ přešedši
do tábora klerikálů, veřejně obviňují evange
líky české z řečeného právě úmyslu zrádného
a vyzývá uás, abychom jakožto řádně zřízení
zástapcové sboru našebo ohradili se proti
nařknutí tomuto osvědčením, takto znějicím:
„Neslýchaný útok Národních Listů ze dne 12.
července 1903 nutí podepsaná staršovstva, ja
kožto řádně zřízené zástupce církevních sborů
k pozdvižení hlasu na ochranucti a karakteru
českého lidu evaugelického. Historie psaná
krví ..“ — Ostatní jste již slyšeli na konci
dnešního kázání. Podepsaná osvědčení zaslána
býti mají pro pilnost věci přímo slavné re
dakci „Času“, jenž jediný z listů českých ujal
se nás evangelíků proti „Národním Listům.“
O to se tedy dnes jedná. — „A jak, prosím,“
vyrazil ze sebe presbyter Hloubala, obovvnický
mistr, člověk jak v řemesle tak i ve všem ko
nání svém důkladný, dlouholetý odběratel a
pilný čtenář „Husa“ — „jak vypláchly ei ty
„Nár. Listy“ s náma tu svou nevymáchanoa
bubo?“ — To já tak doslova nevím, nečtu
jich leda nábodou od těch dob, co prof. Ma
seryk složil své poslanecké mandéty, víte ten

Šovicům vesnice, „Vy jste jako ženská, všecko
vědět až na dno a každou nadávku do slova;
jak nám nadávaly, to je jedno; stačí, že nám
nadávaly! co pak nevidíte. jak se zatabuje na
déšť a my e ženou máme dobrou hodinu k nám
a koně jsme nechali doma“. — Na to datováno
a od všech členů presbyterstva podepsáno
Osvědčení a v pondělí pak rekomando zasláno
redakci „Času“. Tam když v úterý došlo, blavní
redaktor je očísloval a s úsměvem, znamenají
cím: „Zas sedl jeden“ (rozuměj: farář na vě
jíčku), položil je k ostatním, 8 nimiž pak
v neděli 2. srpna uveřejněno v „Čase“, č. 209,
na str. 9; bylo jich tam úbrnem již 76, z nichž
snad asi 90 proc. podepsáno i dotyčnými farářibona fide.

Smyšleným příkladem tímto nechci ovšem
tvrditi, že všude ve scbůzi presbyterské tak
důkladně o věci bylo jednáno jako v Šošovi
cích; nechci to tvrditi již vzhledem k tomu,
že neměli všade mezi sebou takového Hlou
balau, který chtěl slyšet, jak znělo obvinění
evangelíků v „Nár. Listech.“

Uveřejňajeme k vůli informaci svého čte
nářstva, jemuž ne „Rozhledy“ do rakou nedo:
stanou.

Literatura.
Obce právo a moc. Sepsal c. k. okr. ta

jemník Fil. Knopf. Nakladatel J. L. Kober v Praze.
Vyšlo právě v druhém, rozmnoženém vydání. Cena
14 K. Jsouc popoláraě psána a obcabujíc přece v s0
bě všechny poznatky, sákony a přečetuě příkladů
s obora naší samosprávy, stane se kniha tato nezbyt
nou pomůckou pro každého, kdo ve veřejném životě
působí. Zvláště pak bude výtečným rádcem našim
starostům, členům obecních zastupitelstev, úřadům
sádušním, lesní kým, hospodářským atd. Při prová
dění eamosprávy, která o nás Čecbů má mnohem
větší význam, vež u národů politicky úplně samostat
ných, při veškeré dobré vůli nebylo namnoze zkuše
nosti, stálé právnické porady a oné průpravné výcho=
vy, která rozšafoé vykonávání práv a povinností by
podmiňovala; v té příčině kniha tato každému úpluě
vyhoví,

Nádherného obrazového dila »Za če
skou slávou« prárě vyšel sešit 8., obsahojící těchto
12 krásných obrazů: Karel IV, ve Vítězné aleji ber
línské, Děvín nad Dunajem. Ojbín (Mojvín) u Žitavy.
A. de Fries (1560 až 1617): Rudolf II Konev
2 Rudolfinských sbírek. Nábrobek Petra z Aspeltu
v Mohuči. Koranovace Sigmunda, zobrazená na dve
řích ev. Petra v Římé. A. Boys: Pasování rytířů na
Hradčanech r. 1586. Tisteileté fresky Cyrillometho
dějské v Římě (2 obrazy). Opravený kříž český u
Kreščuku ve Francii. Pohřební zápis o královně Dag
maře v Ringstedu. „Za Českou sláron“ vychází ná
kladem Jos. R. Vilímku v Praze v sešitech po 40
kr. a lze je obdržet v keždém knibkupectví, neb
přímo v nakladatelatví.

Po stopě zlého činu. Románováserie „Po
stopě zlého čina“ od dr. K. Maye, vydávaná u J. R.
Vilímka v Praze, dodělala se u Českého čtenářstva
tak velkého úpěcha, že první vydání bylo za krátko
rozebráno, Jedná se o fadu desti románů, nesoucí
násvy: „Pouští“, „Divokým Kurdistanem“, „Z Bag
dada do Stembolu“, „V roklinách balkánekých“,
„V zemi Škipetarů“ a „Šut“, Drobé vydání oblíbe
ných těchto románů počalo právě vyclázeti a zabáje
Dojest neméně zajímavým románem „Pouští“, Silná
a tvořivá obrasnost Mayova dospívá v tomto románu

svého vyvrcholení a odnáší na křídlech svých mysl
čtenáře do fantastických krajů Východa a upoutává
tak zájem čtenáře, že, kdo jednou počal čísti, aeod
loží, dokad nedočetl. Sešit I. za 30 b.

PB“ Božíhroby,"Ji
PRB* křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalných přípisů vyloženok nahlédnatí.

vléky kolalní
voskovéi polovoskovéij

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j,
parní bělidlo vosku

Josef Pilnáčekv HradciKrál,
« 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 voskářaké:
Bvičky oltářní z čistého vosku včelího 1
druhy levnější,dále paschaly, 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 ocholně se poslouší.———

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

. nabízí ve velkém výběru:

Výtečné ka hodí: všech
an a sonatas.Pondlovéhodlay
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a atříbrné 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.

Důvěryhodnýmedsilkyna výběr téš 6na spldiky
““ svýšení cen. — Zalošeno r. 1845

Za cen Následkem spojení dvou
výrobal. "ja ok'adůnábytkovýchprodávám

Nábytek.rz
PB Zýrobnl.

zařízení do pokojů,
Nábytek František Matějček.

č. (7 w Hradeoi Král.
úplné



NÁBYTEK áolav Dvořáček, sklad nábytku
v Hradci Erál u nového Borromaea.

„Pri český katolický zárod re 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,
VIN. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
8e vše franco.

TOVÁrNAPer:

na spracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

KUEJos. Tornášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený A|
„ 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4)

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové

jakosti velmi levný koňak a u
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medailí
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými ji
ným diplomy s právem rašení ;slaté .

Vzorky zdarma a Iranke,

KVYmm

»

.“*

pew——ě

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníh a pasířvChrudimi

. svůj hojně zásobený

slkklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronmu a ji
ných kovů

vše eliněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.

Vlastní | výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené Bostvr
sením Jeho biskupské Mi
losti. 8 sávod můj může

te vykázati epnýmipochralnými přípisy P. T. zákazníků
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
cifikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Ji Fillalka v Hradci Králové. <

Eradleny!
Perte prádlo =——

NAFTOLEM)
Ušetříte času, ruce
i prádlo. Vyperete
lehce, brzy a bílit
prádlo nikdy ne
budete.

Na skladě mají firmy: Fr. Chrudimský,
E. Řezáč, Krestová, Ippem, Vachek a
Schejbal, vesměs obchodníci v Hradci Král.

Skupiny

SVATEBNÍ.

plesových
kostymních

odporučuje

3. S. Langhans,
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové
Adalbertinum.

ZE

KHE

7By NKĚEĚŮOŮŽůŮůŮLtL.
Založeuo roku 1859.

Petra Buška synové
v Sychrově, Čechy,

umělecký závod sochařský a řezbářský
pro práce kostelní, parostrojní truhlářství

doporučuje uctivě

(> k době velikonoční iy
Boží hroby, křížové cesty, Těla Pámě
a klečící amděly ze dřevařezanéa polychrom.
Sošky „Vskříšení“ ze dřevařezanéa polychr.
: velikost 65 60 66 70 cm
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CHEN SHEEN

korun 32 34 38 43 E te alohem kostelů
Boží hrobyPre levné Boší hroby: Těla Pámě zo souhlasné

sádry (pevné), krásněmodelované, jemně polychr. K době Křížové posty Vpolisfuřosevelikost 90 100 115 180 140 om Boehy OVakHí.
šení“, svchy, oltáře a vofkerá ko
stelní zařízení doporučaje uctivěvelikonoční
umělecký závod sochařský a řez= bářaký

Prase.fosefa Krejčíka o
Písárna a dílny na Letné 612-VIL Sklad Karlova ul. č, 80.
— Ilustrované cenníky, nákresy a rozpočty 0. —

€w5" Výhodné platební podmínky. "Ng

korun 34 28 86 4i 48

Klečící anděly. ze sádry (pevné), krásně mo
delované, jemně polychromované

velikost 40 BR 65 cm
koran 1% 46 32 kus

Provedenopřes 450 oltářů aBožíchhrobů.UTO
MGAGIKOJÁCAKGMGOIGOIGAGOIGAGAIGAIGAOACACM

e Největší sklad © :
všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek flanelových i proší
vaných, různých předložek k postelím, jakož i čínských kožešin, před
věsků na okna, cestovních potřeb, jako: tašek, kufrů, košů, cestovních

dek, deštníků, županů, rohožek, železného nábytku atd.

firmyJA STOdPA
v Praze, Václavské náměstí č. 32.

uaV)
ý ($5)(26)(665)(G4)(86)(69)(86)(GS

ZAS ATANAAA AAATAAAVATANÁNA
DN CO(CO(CICOCOKOCOKOC
V NeNÍNÝNYP SVÁ VNPD GEO NC 6) BE- C0CDL- CCD ML ACDNO- LSC R AT OE
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NOVOTINY v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny
Vzork žá"dánízašlou.



> na půl roku 5 A — A

Ta moderní láska!
(3) Pokrok stále větší, osvěta stále záři

vější — a přece nářku přibývá čím dál víc.
Fráze o „homanitě“, „altraisma“ a jiných
„ismech“ stále častější a přecedoopravdy lásky
pořád míň. Mcderní pokrok a moderní huma
nita plodí tolik lidí nehumanních, sobeckých,
nelaskavých, že se pomala i bratr bratra vy
hýbá. Pokročili jsme to věru znamenitě! Ta
ková „láska“, jaká nyní mezi národy i jednot
livci vládne, jest opravdu hotovon specialitou,
jaké nebylo nikdy. Co prospívají lidstvu nej
lepší vynálezy, největší učenost, jestliže rovno
měrně vzrůstá Šílená nenávist, jestliže druh
drahu zrovna k'brdla sahá? Štěstí plynoucí
z pravé křesťanské lásky nedá se nahraditi
žádnou moderní vymožeností chladného roz
uma. Má-li býti pokrok skutečným požehuáním
lidstva, nesmí se při něm nikdy zapomínati na
Kristovo: „Miluj bližního svého jako sebe
samébo.“ Lidstvo pokračující v učenosti ale
klesající v lásce více klesá než pokračuje A
že se ŠÍŤÍ nyní 8 postupem nevěry nu všech
stranách zpátečrická zloba, lačná pornstychti
vost, to nemůže popříti nikdo, Pronášejí se
sice stále vzletná slova o věčném míru, 0 do
konalém sbratření, o smírčích soudech mezi
národních, ale za kulisami se čím dále úsilněji
připravují a opravují vražedné stroje. Zkrátka
každý stát má veliký strach před laskavostí a
přátelskou upřímností států jiných; každý ví,
že po nejpřívětivějších slovech může následo
vati zákeřné, nelítostné přepadnotí. Tahle mo
deroí nenasytná militarisace jest nejvýznam
vějším svědkem, jak se mají lidé —-rádi.

V ničem se nepokračuje tak houževnatě
jako v zdokonalování válečnictví. Ale takový
pokrok pravému lidumilu nemůže nikdy platit
za pokrok pravý. A chce-li se kdo tázati, na
jakém stupni asi stojí láska mezi moderními
lidmi, řekněme mu, aby si jednoduše pro
zkoomal cifry militarismu; ty jaou nejspolehli
vějším barometrem světové lásky; fráze mlu
vené a psané neznamenají nic. Stálé zdokona
lování samrticích nástrojů. vydržování obrov
ských mass vojenských, toť jsoa věci, které
pohlcují největší část státních příjmů. Co zbude
pak na účely v pravdě koltarní? Rakousko
Uhersko na př. vydá na vojsko ročně 349,500.000
kcran, Německo 1.040,940.749 korou, Aoglie
1.670,400.000 korun, atd. | o toho nejsoo ani
vpočítány vojenské pense, které na př. v Prusku
obnášejí přes 66 mill. Tu ovšem není divu, že
obrovské dluby států evropských největším dí
lem se nahromadily vicou militarismo.

Jak militarismus vyssává, toho máme
zvláště významný doklad na Německu.

R. 1871 železný Bismark diktoval pora
žené Francii krvavou daň pěti milliard (pěti
tisíc millionů) franků. Dalo by se čekati, še
po takové obrovské kořisti má dosud německá
říše značný státní přebytek. Ale věc se má
jinak. Ony vynucené spilliardy již dávno po
bltil neuasytný jícen'Biemarkova militarismu,
a nad to říše sléná pod raucem obrovského
dluhu, obnášejícího 16,621.032 koran. Půjde-li
to tak ještě několik let dále, propadne hrdý
Rajch neodvratné hospodářské katastrofě.

Takové zbrojení děje se prý z lásky k vlasti;
může se tak prý vlast krásně obbájiti. Zutím
však obrovská armáda Rajchu jest udržována

pro zevnéjší velikášství, ze závisti .. nenávistijiným státům. To je krásná obrana vlasti,
když německý občánek musí na vojsko platit
tolik, jako bz úpěl v poddanství tatarském!
Vojenská moc má cbrániti, ale zatím ožebra
čuje hůř než krapobití. Zbrojení má prý také
vlastně jen zajistiti mír, nastaneli rovnáha
zbraní mezi státy, pak si to každý dobře ros
myslí, než začne škodit. Ale na to si diplo
mati nechtějí vspomenout, že by rovnováha se
dala docíliti zrovna tak odzbrojením jako se
to děje stálým vzrůstem militarisace. Pryčse
všemi frázemi o homanitě, o sbratření světa,
pryč s tou velikou přetvářkoo, pokod příšerné
vražedné stroje budou mluviti o jiném!

V Hradci Králové, dne 12. února 1904.

Všude je viděti lačnou zištnost, která 8e
na zákon lásky neohlíží ani v nejmenším. Italové,
kteří ústy tolik. svobodu velebí, chtěli zcela
nehumapně pokořiti a ožebračiti Habešany;
pokud jsou obyvateli naší říše, atiskojí Slo
vany, jak jen mohou. Anglie zkoušela svou
pokrokovou lásku na Boerech tak důkladně,
až vlasy vstávaly nad takovou bumanitou. Ně
mecko živě s Boery sympatisovalo, chválilo
čtverák bojovníky za svoboda, ale při tom

nijak nezapomínalo barbarsky utlačovati poz
naňské Poláky. A Poláci sami? Jen si zase
všimněme, jak „bratrsky“ zacházejí se svými
rustoskými pobratimy vHaliči. Všimněme8i, jak
se milojí Poláci a Čechové v rakoukém Slezsku.
Čeká se od mnohých, že raský car osvobodí zotro
čenou Macedonii. Jen kdyby však sám nezotro
čoval poddané Finny! V Číně páchala evropská
vojska takové krutosti, jako asi dávní Mongo
lové při vpádu do Evropy. V Makedonii řádí
beztrestuě barbarská knota turecká; kde jste,
vy armády, které o sobě říkáte, že chcete há.
jiti právo? Je vás tolik ule z křesťanskélásky
neuděláte nic. V om temném středověku se
přece jen rozumělo branným povinnostem jinak.
Tenkrát neprotestovala Evropa proti orientál
ským násilnostem jen ústy a paplirem. Tehdy
obětavě celá křesťapská Evropa | podnikala
svorně křížová tažení na ochraou pronásledo
vaných spolubratří. Nyní je to ovšem obráceně.

Abychom ještě líp poznali, jaká bratrská
láska mezi kulturními národy vládne, všiinněme

si, jak vzrůstá početpolicajtů. četníků, advokátů,scudcův.To jistě není znamením, žesílidé nenbli
žují, že 86 sami mezi sebou srovnati dovedou.
Pěkné to vlastenectví, pěkná láska k vlastní
krvi, děláli moderní člověk svému krajunu
jen potud dobře, pokud se bojí policajta!

A že skoro každý kultarní národ jest roz
tříštěn na několik politických stran, to také
nesvědčí c pokroku vzájumné lásky. Čím více
se o vlastenectví rolaví, tím hůře (os ním do
padá. Na př. pokrokový Francouz nebo Čech
nepřeje katolickému krajanovi svobody ani za
mák; to so raději spojaje 8 cizí krví, 8 vyznu
vači talinadu proti vlastním pokrevencům, aby
své „vlastenectví“ co nejlépe osvědčil.

Zkrátka snadno každý pozná, že celý svět
ský pokrok nedovede lidstvo sbratřiti bez
Krista. Láska musí býti náchylna k obětavosti,
sebezáporu, bez těchto vlastností pravá láska
existovati nemůže; a tyto vlastnosti ei lidatvo
dokonale osvojí jen ve škole Krista, jehož
zákon lásky jest nejvznešenější,

Dopis z Prahy.
/

V Prase, dne 10. února.

K politickým poměrům. — Nové sochy v Prase.
U Kam se obrátí nadbytek kandidátů profesury

pro střední školy?)

Nejdůležitější a nejzávažnější událostí po
sledního týdne ve veřejném životě českém byla
účast Čechů při valném shromáždění rakousko
uherské banky ve Vídni, při čemž se český
blas ozval způsobem, že si toho celý politický
i finanční svět byl nacen všimnonti. Bylo kon
statováno, že český národ také v ohledu ho
spodářském hlásí 8e o svá práva. Pokládáme
za vysoký politický moment, aby z České strany
rakoasko-uherské bance projevená pozornost
stále stoupala, jenom bychom si přáli, aby po
zornost ta vyzula se při tom ze střevíčků dě
tinské žvatlavosti. Na české straně vyskytají
se totiž velice často „bojovníci“ kteří sice
obyčejně bývají jenom pátým kolem u vozu,
ale pravidelně ze zamyšlených taktických plánů
předemnevyplácají nepřátelskéstraně je
nom to, co nevědí. To jest takořka kletbou
česk) politiky posledního čtvrtstoleti, že o
veškerých její zámyslech jest protivná strana
skoro vždycky podrobně informována tak, že
častokráte české časopisy o tom neboo onom
podniku nemají ani zdání a protivné listy jsou
o něm zpraveny do posledního jeho odatavce.

Ročník X.Insevty se počítají Icvně, i
Obmova vychází v pátek v poledne. i

Něco podobného opakovalo se opět při
obeslání valného shromáždění rakousko uberské
banky. Protičeská strana byla o jeho zámyslu
předem skoro do podrobností zpravena, kdežto
česká veřejnost neměla o přípravách k němu
takřka ani tušení. Následek toho byl, že se
protičeská strana z důvodů politických zmo
bilisovala, aby případně Čechy na shromáždění
tom nebyla převážena. Za normálních poměrů

uherské banky, kdyby se byla protičeská strana
na cě nepřipravisa a k němu nesblukla, způ
sobila by česká účast při něm třebas veliké
překvapení.

Zajisté že v české společnosti nalezne se
nyní dostatek mužů, kteří na základě hospo
dářského programu poměry v rakousko-uherské
bance více ze svého zřetele nespustí a že se
badou starati, aby hospodářská váha českého
národa nabyla v ní českému národu přísluše
jícího výrazu.

Jak kuždý, kdo postup české politiky
v posledních letech pilně sledaje, pozoruje,
pomalu přechází u nás politický význam od
deklamatorů na politiky a dochází na uznání
pravdivosti slov nebožtíka dra. Frant. Lad.
Riegra. Bylo to koncem let osmdesátých, když
bylo na něho naleháno, aby připustil posla
neckou kandidaturu několika výmluvnýchmla
dých pánů, jež české publikum na politických
sbromáždéních u džbánku velice rádo poslou
chalo. Když byl na to proslavený řečník dr.
Rieger upozorněn, co by prý ti pánové ve
spěrmovně dovedli povědět, trpce se tomu po
usmál a patrně že jenom na základě vlastních
důkladných zkušeností vlídně odpověděl: „Ale,
když jeden jediný „hofrát“ častokráte daleko
více zmůže a dokáže, než-li celý parlament.“

Připomenutím tírnto nechceme proklamo
vati snad zásadu, že dnes i u nás a v naší
společnosti více nijak nevzácní „hofráti“ daleko
více zmohvu a dokážou, než-li pánovéopírající
se o důvěru voličstva Avšak máme za časové
poukázati k tomu, že se daleko více českých
vymožeností octlo na denaím pořádku pomocí
politických vlivů, nežli pomocí řečníckéhorá
masu. Proto máme za ty, že politikaa řečnění,
positivní moc a slibované zakročení jsou vče=
ské otázce a v jejím řešení asi v tom poměru
jako skutečná možnost něco vykonati a ochota
pověděti, čeho je zapotřebí. S tím třeba v po
litice počítati a musíme přiznati, že se to
v české společnosti již začíná chápati Aa
uznávati.

Dnes se již přiblíží, zdaž ten nebo onen
uěco skutečně vykonati může a nedbá se valně
na to, Když někdo volá, že to řekne, aby se
to stalo. To také již mnohé české okresy a
mnohá česká města prakticky prokázaly. Za
svého zákonodárného zástupce 8 nemalým
mnobdy povykem zvolily si radikála a když
potom něčeho potřebovaly, docela tiše poslaly
depataci do Vídně buďto k Jeho Excellenci
panu ministra Kaizlovi, nebo k Jeho Excellenci
panu ministru Rezkovi, přecházejíce přessvého
rázného zástupce k dennímu pořádku jako přes
zbytečný luxus.

Tolik dnes z kvašení naších politických
poměrů.

o *
*

Mosíme konstatovati překvapující změna
ve smýšlení pražské společnosti. Roku 1890
v září při povodni, která tehdy strhla prostře
dok kamenného mostu Karlova, sraženy byly
mezi jinými takó nejznamenitější ozdoby mosta
toho a sice nádherná sousoší sv. Frautiška a
sv. Igaáce. Místa po nich jsou dodnes, tedy
již skoro čtrnácte let, prázdná. Vícekráte již
se jednalo o to, aby sochy ty byly kopiemi
nahraženy, avšak úmysl ten byl své doby
zvrácen hlavně vystoupením p. dra. Jos. Schei
nera, který se tomu ve sboru.obecních starších
dloobanánskou řočí opíral. Po takovém odporu
byla příležitost ta odlužšena a nyní opětně vy
nořaje se nu veřejnost znovu, aby bylo 0 ní
rozbudnato a aby slavný Karlův most, jak se
po celé věky druhdy říkávalo, „klenot českého



královatví“, déle bez oněch staletých svých
ozdob nezůstával.

V poslední době totiž sešla se anketa,
aby o pořízení nových sousoší na Karlův most

ojednala. Výsledkem úvah a porad této an
kety jest návrh, aby na Karlův most pořízeny
byly dokonalé kopie nedávno ještě zavrhova
ných sousoší sv. Františka a sv. Ignáce a sice
nejenom z důvodu toho, že pro svou uměleckou
cenu umístění toho zaslabují, ale také proto,
že sochy moderní, jak některé z nových soch
ukazají, pro Karlův most jsou svým vzhledem
naprosto nevhodny. Tímto návrhem octla 8e
před lety ndložená záležitost opětné umělecké
výzdoby Karlova mostu v novém stadiu a
technická komise městské radě navrhla, aby
bylo jednáno o podmínkách vyzdvižení na dně
vltavském doposud ležícího sousoší sv. Fran
tiška z řečiště. Obě sousoší a sice toto a 80u
suší sv. Ignáce mají býti sestavena a na pří
hodném místě postavena a na most mají býti
opatřeny jejich nové kopie. Městská rada král.
bl. města Praby v zásadě 8 návrhy těmi sou
hlasí a ve sbora obecních starších badou za
jisté že také schváleny.

Dále pak se sděluje, že mistr Myslbek
dle svého návrhu dohotovil sochu sv. Václava,
jež má býti nákladem zemským postavena na
Václavském náměstí před budovou Masea krá
Jovství Českého.

Následkem toho stojíme patrně před do
bou, kdy Praze přibndou tři umělecké ozdoby,
dvě v obnovení a jedna nová.

* %
*

Své doby, jak se naši čtenáři zajisté ještě
dobře pamatují, pojednali jsme na těchto mí
stech o nadcházejícím faktu, že na universitě
absolvovaní kandidáti profesury budou opětně
vstupovati v řady učitelstva měšťansk+:chškol,

« jako činili filosofové a technikové v letech
sedmdesátých minnlého století, když nechtěli
řadu let supplovat a na definitivam skoro dva
cet let čekat. Pro toto naše upozornění na věc,
která byla již loni vyložena, vrhlyse na osoba
dopisovatele z Prahy do „Obnovy“ některé
učitelské listy, jimž toto jeho upozornění na
stávající poměry nebylo vhod. Pánové totiž,
ač stále po zvýšení úrovně vzdělání učitelského
volají, zdáli se nelibě nésti, že by řady oči
telstva měšťanských škoi mohli rozmnožovati
— kandidáti profesury. Uváděli, že by to prý
nebylo možno, poněvadž by kandidáti ti musili
odbýti — řadu učitelských zkoušek. Jiné pře
kážky ovšem uvésti nedovedli. Nám vůbec
však ani nenapadlo o tom pochybovati, že by
kandidát profesury zkoušky učitelské způsobi
losti ochotně si neodbyl, když by na měšťan
skou školu trvale učiti šel. To se samo sebou
rozumělo a rozumí, neboť známe nejen bývalé
kandidáty profesury s polovičními zkouškami
na střední školy, ale i doktorátem filosofie
který jest podmínkou k dosežení profesury
universitní, že zkoušky učitelské způsobilosti
nejen na měšťanské, ale dokonce i va obecné
školy — „šťastně odbyli“. O tom vůbec netřeba
mluviti, proto jsme nechali pány hubovati, vě
douce, že masivoí jejich články poměry ne

FEUIULETON.
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Václav Řezníček.

IV.

Roku :874 pod řiditelem Janem Květoslavem
Klumparem na královéhradeckém gymnasiu jako
profesoři působili pánové, jež později, zejmena
v letech osmdesátých, takořka vedli české střední
školství a výborně vychovali nejenom sta žáků, ale
dali jistý ráz a vzor celým vrstvám svých kollegů.

Seniorem professorského sboru byl František
Fischer, profesor přírodopisu, napotom řiditel
gymnasia v Litomyšli. Dále působili zda Josef
Končinský, professor klasických jazyků, posléze
řiditel gymnasia v Německém Brodě; Jan Von
dráček, professor češtiny a latiny, terý zemřel
v Hradci Králové na odpočinku; Jan Červenka,
profesor klasických jazyků, napotom řiditel českého
gymnasia v Českých Budějovicích; Adam Fleisch
mann, profesor klasických jazyků, nyní řiditel
gymnasia v Jičíně; katechetou byl Jan Enmer;
Josef Votruba, profesor klasických jazyků, posléze
v Praze na gymnusiu v Žitné ulici: Jan Miltner,
profesor dějepisu, zemřel r. 1886 jako profesor
akademického gymnasia v Praze; Ondřej Fianta,
profesor klasických jazyků, napotom řiditel gym
oasia v Rychnově; Norbelt Hijnovský, profesor
dějepisu, potom řiditel gymnasia v Mludé Boleslaví;
Jan Slavík, profesor matbematiky a fysiky, nyní
zemský školní inspektor v Brač; Jakub Hron, pro
f mathematiky a fysiky, nyní v Praze na od
pofkaku studuje medicinu; Arnošt Čuda, profesor
klasických jazyků, nyní v Praze na malostranském
Bymnasiu; Josef Kacerovský, profesor klasických
jazyků na gymnasiu vKlatovecha František Staněk,

rofesor klasických jazyků, zemřel r, 1881 v Kutné
loře.

změní a že příval kandidátů profesury brzy na
měšťanské čkoly bude se skutečně blásiti.
Spíše nás těšilo, že pánové „Obnovu“ rádi a
pilně čítají a proto svůj své doby od nich zle
napadený článek doplňujeme dnes hrstkou čís
lic, které každého přesvědčí, že naše před
pověď byla správnou.

losofické fakulty 354 kandidátů profesury, loni
vyzvedlo si absolutoriam 816 kandidátů, tak
že jest dnes celkem okrouhle na600 kandidátů
profesury, kteří stálého místa nemají. Letos
jest na filosofické faknltě zapsáno na 1200po
sluchačů, tak že, kdybypři nejmenším 250jich
r. 1904 absolutorinm dostalo, bude počátkem
příštího školního roku na 800 kandidátů pro
fesury, kteří stálých míst. nebudou míti a po
nichž po všech poptávky více nebude. Poně
vadě jest českých středních škol 85, připadne
na každou z uich 10 kandidátů profesury. Na
jedné střední škole působí průměrně 16 sku
tečných učitelských sil. A tu tážeme se, jak
dlouho by musilo těchto 10 kandidátů na místa
po nich čekati? A při tom sluší povážiti, že
r. 1905, 1906, 1907 atd. budou opět z univer
sity vycházeti absolvovaní kandidáti profesury,
Kam se ti pánové obrátí?

Půjdou tam, kde bude pro ně místoa to
bude na měšťanských školách, kde budou mo
derní filologové radostně vítáni, že budoa moci
ve III. ročníku 8 prospěchem vyučovati fran
čině a mathematikové proto, že ve III. ročníku
budou moci učiti algebře, což obé mnohým ve
studiích pokračujícím žákům měšťanskýchškol
bude jenom velice prospívati. Prospěchu tomu
badou zajisté že zemské, okresní i místní školní
rady nanejvýš dobře rozauměti,tak že skute*ně
stojíme před reformou měšťanské školy, již
třebas bezděčný nový její učitelský materiál,
který s0 jí“ bude nucen věnovati, přivodí a
zjedná. Postavení učitele a řiditele na měšťanské
škole a pak okresního školního iospektora
není tak zlé, aby ho sta a sta vzdělaných lidí
ráda nepřijala. Číslice, jež jsme dnes uvedli,
vasvědčují, že na uaše slova zajisté dojde.

Nechceme nikomu z popěračů toho laciné
jeho nevrlé „vtipy bez vtipu“ vraceti, poněvadž
nám jde o informování veřejnosti a proto prostě
uvádíme fakta, B nimiž naše školství dnes po
čítati mnsí a jež znamenají jenom jeho pokrok
a prospěch, který učitelské listy v nejpřednější
řadě jsou povinny radostně vítati.

Ubrana.
© Lurdech. Židovsko-helvetská„Osvěta“

u příležitosti přednášky vdp. dra. Reyla „O
české pouti do Lnrd“ v Adalbertiou ulevila
opětně své „umravňující“ snaze. Neuvádí
sice z celé Zhodinové přednášky ani jediné
věty, kterou by mohla stihnouti výtka nespráv
nosti, ale proto přece v celém sloupci nadává
na „uičemnosti“ klerikalů, směje se „romanti
ckým pohádkám o čárech u kouzlech lardských“
a považuje přednášky podobného draho za
hlavní překážkou „nových a osvětových snah
kulturních. Nebudeme se příti s „Osvětou“,
—————

V dalších letech. sedmdesatých | minulého
století jako učitelé na kralovéhradeckém gymn-siu
působili Dr, František Hejzlar, profesor, mathe
matiky a fysiky. zemřel jako zemský školní inspek
tor v Praze; Vojtěch Budecius, profesor dějepisu
a zeměpisu; Josef Černý, protesor klasických
jazyků, nynív, v.řiditel gymnasiav Roudnici; Josef
Třasák, profesor klasických jazyků na gymnasiu
ve Slaném; Maxmilián Menci, profesor přírodopisu
na českém gymnasiu v Českých Budějovicích;
František Krsek, profesor klasických jazyků, nvní
zemský školní inspektor v Praze; Josef Grim,
profesor klasických jazyků, nyní řiditel gymnasia
v Kolíně; Ignác Svobuda, profesor matbematiky a
fysiky, stále na gymnasu -v Hradci Králové;
Karel Jakubec, profesor latiny a řečtiny, zemřel
v Hradci Kralové; Jan Čermák, profesor latiny
a řečtiny, napotom na slov. gymnasiu v Olomouci;
Jan Vařeka, klasický filolog, nyní řiditel gymnasia
v Českých Budějovicích; Frant. Pakosta, klasický
filolog, zemřel jako profesor gymnasia v Písku;
Jan Dvořak, klasický filolog, nyní gymn. profesor
v Praze; Jan Pelikán, klasický filolog, nyní okr.
školní inspektor v Novém Městě nad M.; Ant.
Kvapil, klasický filolog, nyní profesor gymnasia
ve Třebíči; Josef Pallan, klasický filolog, zemřel
v mladémvěkua dáleJan Pažout,VincencMaděra
a Ignác Kusala,

Kreslení jako mimořádnému předmětu r.
1874 vyučoval na královéhradeckém gymnasiu
akadem. malíř Adolf Russ, fotograf v Hradci Krá
lové, jejž napotom vystřídal Moric Bilý, profesor
reslky, nyní profesor státní reslky na Král. Vino
hradech; frančině učil profesor realky Čeněk Uzel,
zpěvu řídící učitel Václav Styblík a krasogisu
učitel Václav Svoboda.

Na obecních vyšších královéhradeckých real
ných školách, jejichž řiditelem byl František Ulrich,
působili tebdy profesoři Bedřich Spiese, r. 1903
v Praze na odpočinku zesnulý; František Hoza,

zdaž její nadávky spadají do obora „snah
kulturních“ a ponecháváme vůbec veřejnosti
hradecké úÚsodeko tom, zdaž pokrokářská
strana i se svým počestnýmžaroalem za celých
10 let vůbec nějaké klondné kultarní dílo vy
bodovala, aby mobla právem baditi vděčnost
a sympatie širších tříd ku svým soahám, ale
tolik můžeme konstatovati, že otravný cech
pokrokářský mele již z posledního a chytá se
zoufale každé příležitosti, aby ztracené posice
získal zapřisáháním, hrozbami, kletbami a ji
nými násilnostmi. Ale vše nadarmo! Hnilobný
proces hradeckých pokrokářů nedá ge ani
osobními útoky, ani dávno jiš otřepanými la
mentacemi na ty „ničemné klerikaly“ zastaviti.
Tím méně může „Osvěta“ svými křečovitými
výbuchy zlehčiti význam lardských zázraků.
Daleko chytřejší lidé, nežli jakými se může
vykázati strana pokrokářská, pátrali po příči
nách neobyčejných těchto zjevů v Lardech a
potírali je daleko účionějšími zbraněmi, nežli
jsou paušalní nadávky „Osvěty“ a přece ne
podařilo se dosad ani jediný div v Lurdech
připsati ns účet švindlu a podvodu. Dopisova
tel „Osvěty“ mohl by redakční fond obohatiti
slašnou sumičkon, kdyby dokázal, že zázraky
lardské dají se vysvětliti ne snad podvodem,
ale přirozeným způsobem. Zámožný Francouz
p. E. Artas prohlásil veřejně v novinách, že
je ochoten každémn vyplatiti 10.000 franků
tomu, kdo dokáže, že v Lordech náhlá uzdra
vení dějí se přirozenou cestou. Prohlášení toto
učinil p. Artus tehdá, když jeho neť Jalie
Fournierova byla 14. června 1871 z těžké pe
moci Jardskou vodou náhle uzdravena, Určený
obnos zvýšil p. Artus na 15.000 franků a
uložil je v Paříži u notáře Targueta, Rue de
Haonovre 6. Peníze tam leží již přes 30 let a
dosud jich nikdo nepokusil se získati, ačkoliv
liberalní tisk neostýchá se pravost zázraků
lurdských bez ustání popírati. Jest to přece
trochu divné, že přeučené krouhy pokrokové
nepokusí Se o vysazenou cena a spokojují se
pouze s panšalním tupením Pao Artos dosud
v Paříži žija a nabídky avé neodvolal, proto,
páni pokrokáři, vyšlete své učence do Lurdna
výzkamnoa cestu a jestliže ceny dobudete,
aspořádá náš list zvláštní vydání s červeným
rámečkem a šťastného vítěze zapíšeme zlatým
písmem do památní knihy. Dokud však po
ctivého Šetření se nepodejmete, buďte raději
zticha, aby si veřejnost uepovšimla, že vaše
úžasná povrchnost a mělkost kritická svědčí o
polovičatém vzdělání pokrokářského tábora.

Japonsko proti Rusku.
Konečně praskla strana trpělivosti mezi

Ruskem a Japonskam. Japonsko přerušivši
veškeré diplomatické styky s Ruskem, beze
všeho formálního vypovězení války v. noci
z 7. na 8. únor torpédovým svým loďstvem
učinilo náhle útok. na ruské loďstvo zakotvené
u Port Artburu, čímž poškozeny tři ruské
lodi. Ruská vláda do poslední chvíle snažila
se spor rozřešiti pokojně. Ale chtivost a pa

S
nyní řiditel malostranské realky v Praze; Muric
Bílý; Jos. Vocásek; Vaclav Ctibor; Jan Trykar;
Vinc. Uzel, katecheta Frant. Tondl, Mikulaš Hof
maan, řiditel staroměstské realky © Praze, Alois
Strnad, řiditel realky v Kutné Hoře, Vojtěch
Krupka, atd.

Říditelem učitelského ústavu v Hradci Krá.
lové byl Vojtěch Lešetický a -profesory Tomáš
Vorbes, Jan Duchboslav Panýrek, Edv.. Beranek,
Jos. Letošník, nyní řiditel učitelského ústavu vJi
číně, katechetou byl Jan Čermák a po něm piarista
Raimand Vychodil.

Výpočet těchto osobností, pokud mně v pa
měti utkvěly a pokud jsem další jejich působnost
mohl sledovati, bude zajisté že zajímati. Přehled
jejich svědčí, v jak výborných rukou se králové
hradecké školy v letech sedmdesátých za našich
studií nacházely. ©

Však sluší také doznati, že král. věnnému
městu Hradci Králové náleží čest a uznání, žese
o užitečný a pletný rozvoj školství a o jeho po
krok »ve svých hradbácbe | skutečně obětavě
staralo.

Nebyla to počátkem let sedmdesátých min.
století žadná maličkost, když se obec města
Hradce Kralové odbodlala, že obecním nákladem
nejenom vyšší realné školy zřídí, bude vydržovati,
ale že také pro ně postaví monumentální, všem
moderním požadavkům odpovídající budovu.

Pod městskou Slezskou branou, pod domem
Bolechové, druhdy Posádovských, před bývalou
vojenskou zbrojnicí nebo jsk se v Hradci obecně
říkalo vzajkhausema na prostranství, kde druhdy
stávsly hranice a pyramidy dělových desiti a
dvacítiliberních koulí, v letech 1873 a 1894 vystavěn
na kralovéhradecké obecní útraty školní palác, jeňž
byl jedním z nejprvnějších svého druhu v zemích
koruny České. Palác ten byl počátkem školního
roku 1874/5 obecním realným školám k užívání



novačnost Japonska s povolností ruskou jen
rostla. Uplatnění vlivo Japonska na Koreji
Rusko vyhovělo. uznávajíc zároveň celistvost
a neodvislost Korey, uni proti požadavku
Japonska za uznání svrchovanosti císaře čín
ského pad Mandžorskem se vestavělo. Když
však bylo Japonskem žádáno, aby všecky do
savadní práce ruské v Mandžarsku byly nauce
ným odchodem Rosů zmařeny, zarazila se i
povolnost ruská. Ostatně vyzývavost Japonska
nebyla by tak velkou, kdyby nebylo drážděno
Aoglií a Amerikou, které žárlivě pozorojí roz
pínající se moc roskou vAsii. Vlastní příčinou
dosavadních sporů a tedy i války jest polo
ostrov Korea, dosad samostatné císařství, ma
jící výměry 218.650 čtver. kilometrů asi 8 16
miliony obyvatel, plemene žlutého jako Ja
ponci, kteří všemožně usilují říše této 80
amócniti. Jestiť Korea klíčem k rozšíření panství
japonského po Asii, zároveň ale také klíčem
k nepřebernéma bohatství, které skryto je
v Číně. Čína odpočívajíc dosud ve stínu pra
staré kultury své, nemůže sama využitkovati
toho velkého bohatství, které jeskryto v zemik
ohromné spousty uhlí a různých nerostů če
kají na ziska chtivé cizí jich dobyvatele; nad
to pak v nastávajícím probuzení Číny ve smysla
vzdělanosti evropské otvírá se průmyslu Aa
obchodu evropskému široké pole odbytu růz
ných výrobků a zboží. Odtud t.ké pedněco:
vání Japonska Anglií a Spojenými státy, za
něž má Japonsko tabati kaštany z ohně. Ja
ponsko v boji svém nemůže se spoléhati na
žádnou pomoc, Čína i Korea zachovají neu
tralitu. Rovněž Rasko masí si pomoci samo,
jenom v případě, kdyby některá evropská
mocnost chtěla na prospěch Japonska porušiti
neotralitn, vystoupí Francie Rusku na pomoc.

Boj velký rozzuří se asi na moři, ač
rozhodojícím bude ne souši, až tam badon do

raveny pozemní voje japonské. Ruské loďstvo
Jest Bice počtem slabší než japonské, nicméně

použitím torped a taktiky vojenské i slabší
může býti vítězem. Japonské loďstvo čítá 126
lodí s 1188 děly a 16046 muži, kdežto námořní
moc ruská na dalném východě má pohotově
102 lodi a při tom jest ještě rozdělena na dví,
opírajíc se jednou částí o námořní přístav
Port Arthar, drahou o Vladivostok, kteréžto
pevnosti sice dovedou vzdorovati i nejsilněj
šímu bombardování japonského loďstva, vzá
jemná však pomoc loďstev těchto pro velikou
vzdálenost a pro dozor japonský na moři jest
vyloučena. Počet ruského pozemního, k boji
už připraveného vojska ve východní Asii
udává 8e na 240.000 mužů, ku kterýmž asi za
měsíc přibude ještě 100.000 mužů. Hotovost
válečná z r. 1900 adává všeho vojska japon
ského na 640.701,které však nemůže všecko do
boje. Vojsko japonské jest co nejmoderněji
vyzbrojeno. nicméně nemá ještě té zkušenosti
na poli válečném jako ruské. K tomu voják
japouský jest postavy malé a slabší než ruský,
aterý i při Špatné stravě snese snadno námabu
válečnou.

Na zákeřnické přepadení ruského loďstva
Japonci— kteří tímto ukázali, že nejsoudosud
hodni počítati se mezi vzdělance, jskými sami

odevzdán a tuším že.v neděli dne 4. října 1874
slavnostně vysvěcen,

Pamatuji se velmi dobře na tento pro dějiny
královéhradecké slavný a památný den. Město bylo
při příležitosti té ozdobeno prapory a když my
Gymnasisté ve čtyřstupu před novou realku při
táhli, abychom svěcení jejímu byli přítomni, bylo
okolí její naplněno tisíci lidu. My stáli na silnici
před portálem nové budovy, již bezprostředně
obklopovalo její bujaré žactvo.

Po vysvěcení jejím odevzdala městská re
presentace, jíž v čele stál jako purkmistr pan
Collino, novou školu řiditeli reálky p. Fr. Ulrichovi,
otci nynějšího vzácného starosty města Hradce
Králové p. JUDra Frant. Ulricha a slavnostní řeč
k hostům, studentstvu a lidu proslovil pan profesor
Josef Vocásek, miláček svých žáků a vůbec paedagog
oblíbený a vysoce zasloužilý.

Mluvil velice krásně za nálady nejslavnost=
nější. Obloha byla zachmuřená, vzduch procbladlý,
takový studeně podzimní, jaký jen na Zlatém prutě
té doby bývá. Hlavatí v něm prý zelí. Některé
věty z výborně přednesené páně Vocáskovy řeči
tkvěly mně dlouho v paměti. Ještě nyní, po tři
ceti letech, snad dosti správně cituji pasus: »Na
místě, kde do nedávna měla vražedlné své nástroje
rozložené litice válečná, vidíme dnes pnouti se
nádherný chrám muse — — Vidím řečníka, tehdy
asi třicátníka, jeko by před sebou, an stojí na
rampě před novou budovou a jak se schodů mluví
k tisícům posluchačů. Vysoký, štíhlý, černovlasý,
elegantní pán s černým plnovousem a nadšením
hořícími a sálajícími zraky nás vroucími slovy
svými přímo elektrisoval.

Přilnul jsem k nému od té doby se zvláštní
oddaností a úctou a to tím více, když jsem později
seznal, že prof. Josef Vocásek náleží mezi přední
činitele královéhradeckého společenského života a
vlasteneckého ruchu a když jsem zvěděl, že jest
také literárněčinným pod pseudonymem Zařičanský.

často se chlabívají — odpověděl car, jak samo
zřejmo, vypovězením války. V Ruska je veliké
nadšení, car dostává z jednotlivých měst pro
jevy oddanosti a vlastenectví. Studenti z ras
kého Polska ve Lvově a Krakově dostali
rozkaz, aby se ihned odebrali do Varšavy a
přihlásili se u tamního vojen. velitelství. Me
dikové budou ihned přiděleni ke službě v no
moonicích. Ve Vladivostoku a Port Arthuru
s okolím prohlášen stav válečný. — Po prv
ním zákeřném útoku na loďstvo ruské 16 ja
ponských pancéřových lodí dne 9. února obklí
čilo Port Arthur a zahájilo borobardování
města, při čemž další čtyry rnské lodi byly
poškozeny. Z přístavu odpověděli Rasové
rovněž dělovou střelbou a všechny raské lodi
vypluly na moře. Japonské vojsko přistálo prý
ve všech hlavních přístavech jižní a západní
Korey.

Politický přehled,
Jednotliví poslanci a vynikající politikové

všech stran podávají si sase ve Vídni race,
radí se a rozmlouvají spolu i 8 ministerským
předsedou dr. Kórbrem, jak by parlumentární
situacek dobrémuožila,ale Nár.Listya Mla
dočeši popírají, že by jejich předáci 8 vládou
vyjednávali, a jeli na tom něco pravdy, že
se tak děje soukromě a nezávazně. Rádi by
chom věřili, jen aby z toho zase nevzešla zá
vaznost a páni po tolikerém ujišťování a za
říkávání nevrbli se vládě v nároč za pouhé
sliby. Alld. Korresp. tvrdí totiž, že přes
všechno popírání přece jen mezi vládou a
českými poslanci se vyjednává. kteří vedle
úřední češtiny a české aniversity na Moravě
žádají ještě zvýšení státní nouzové podpory.
Otázka druhé university má býti prozatím
odložena, ostatním dvěma požadavkům prý
vláda přeje. Zavedení úřední češtiny stalo by
se prý oklikou. Tady zase jenom polovičatost,
nejistota! Min. předseda jako správce mini
sterstva spravedlnosti nařídil by totiž předse
dům vrchních zem. soudů v Praze a v Brně,
aby učinili opatření, by v oněch okresích,
v nichž je něm. obyvatelstva méně než 209%,
také ve vnitřní slažbě čeština postavena byla
na roveň němčině.

Při doplňovací volbě na rada říšskou za
venkovské obce okresu německo-brodského po
+ poslanci dr. Brzorádovi zvolen byl poslancem
agrárník Fr. Staněk, rolník ve Strmilově.

Při dvorní hostině v řeči své s poslancem
dr. Žáčkem vyslovil mocnář naději, že Čechové
a Němci přece jen se naučí navzájem se snášati.
Když tak mnoho století 8e snesli, tož snad
nyní, když osvěta tak pokročila, dovedou také
nalézti prostředky a cesty, aby na dále v míru
mohli žíti. — Letošní odvod, ježto říšská rada
pro práce v delegacích uernůže býti nyní svo
lána, odložen o jeden měsíc.

Ve vojenském výboru uherské delegace,
jednajícím o válečném rozpočtu, zabývali se
řečníci opět otázkov maďarštiny ua vojenských
ústavech a vojen. opravami vůbec. Ministr
války přislíbil, že vojenské úřady při dupiso.———ě———————————,,,,,,—
Mimo to byl nadš ným milovníkem zpěvu a hudby,
Rozmanité intimní zprávy o něm jsem později
čerpával od jeho svaka, svého milého spolužáka a
přítele Josefa Kubáska, nyní pošt, oficiála v Hradci
Králové, krerý u něho bydlil.

Při slavnosti svěcení reálky padl nám do očí
také pan purkmistr Collino, jehož modré, uprostřed
ve pravý úhel zlomené a polovičkami svých skel
k nosu a polovičkami k uším směřující brejle
staly se tímto svým neobyčejným tvarem předmě
tem naší zvláštní chlapecké pozornosti. Kollegové
Borůvka a Horáček, bodří horalé od Jilemnice,
zahájili spolu Ve věci té dokonce šeptavou debatu,
dohadujíce, proč vlastně pan purkmistr Collino
zlomené brejle nosí,

Hádali všelicos, až jim to, šelmovsky se
usmívaje, hravě vyložil kollega Václav Durdík,
jako rodilý Hradečák, který to musil vědět.

»Že nemlčíte, když je slavnostní řeče, zaše
ptal Durdík. »Pan purkmistr má brejle zlomené
proto, aby viděl kolem rohul«

Bodří horalé se tímto výkladem uspokojili
stichli a v naší třídě stal se napotom platným a
hádky o záhadu tu přestaly, Já mu také ještě
v tercii věřil a když jsem vážného, ctihodného a
vysocezasloužilého pana purkmistra potkal, jak
zvolna, opíraje se o španělku, městem z komu
nálu ku svému domu vedle chrámu sv. Ducha
kráčí, měl jsem za to, že skrze své zlomené brejle
vidí před sebe i za sebe.

Pan purkmistr Collino, muž prostřední, spíše
vyšší, silné postavy, obtloustlých, vyholených tváří
s prošedivělým, stříhaným vousem pod nosem,
nikdy se kolem sebe neohlížel a proto jsem soudil,
že mu jeho zvláštní brejle potřebu toho uspořují
a že jimi skutečně vidí třebas i kolem rohu.

Pan Collino jako purkmistr pobyt můj
v Hradci Králové přetrval, proto jsem se jeho

vání s úřady samosprávnými zavedou dopiso
vání maďarské a dvoojazyčné, jež by ovšem
musilo platit i u nás. Uvedl též, že v kadet
ních školách bude jazyku maďárskému i če
skému o hodina v témdoi více vyočováno než
dosud.

Z činnosti katol. spolků.
Z Cernilova. V neděli dne 14. února o půl

4. bod. odpol. přednáší v katol. národní Jednotě,
v místnostech spolkových vsdp, dr. Frant. Šulc, pro
fessor bohosloví z Hradce Král., o časové populární
apologii křesťanství.

Z Přelouče. Křesť.katolický soc,vzdělavací
spolek „Svornost“ pořádá dne 14. února b. r. v.ne
děli o 4. hodině obvyklou měsíční echůzi ve spolko
vých místnostech u „černého koně“ v Přelouči, při
niž hodlá přednášeti vdp. P. Jos. Kousal, farář
z Mříčná a Jilemnice, „o uvé cestě do Svaté Země“ a
p. Kralova: „obchod « děvčaty a otroky“. Hosté a
příznivci Svornosti jeou vítáni! Zdař Bůh!

Z krahů dmchovemských. Lotošním
rokem vyšel „Ordinariatnílist“, oficielní organ
biskupského úřadu, v nové úpravě, která 6e
zamlouvá nejenom svou formou,ale i vnitřním

stčních lhůtách, čímž přinese osobní zprávy
a důležitá nařízení trochu dříve nežli bývalo
při dosavadních volných lhůtách. Dnes najde
duchovenstvo v Ordio. listě též vyhlášky o
uprázdněných obročích, proto bade list také
horlivěji duchovenstvem vybledáván a čten.
Dříve 8e pouze ukládal do archivu. Novota
tato ndp. biskapem zavedená ve vydávání
Ordin. listu bude jistě avítána duchovenstvem
vděčně a záleží jenom na jednotlivcích, aby si
řádnou expedici u příslušných úřadů vymohli.
Dovídáme se, že výbor zemské jednoty ducho
venstva českého hodlá vypraviti deputaci do
Vídně v záležitosti kongrnové úpravy ducho
venských platů. Čilá tato organisace vymohla
v poslední době vyplácení služného duchoven
stvu předem, jak se to děje u všech státních
a obecních úředníků, kdežto dříve vyplácel se
duchovenstva plat po aplynulémměsíci, jak to
je zvykem o podřízeného služebnictva. Dosáhla
tedy zemská jednota toho, oč se svého času
k popuda p. vikáře Střebského pokoušelo u
ministerstva královéhradecké politické druž
stvo. Uvádíme to jenom za tou příčinou, aby
bylo povšimouto, že jnaše politické družstvo
stavovské zájmy duchovenské fedrovalo vždy
svědomitě a spaživě. Úkol tento převzala sice
formalně zemská jednota duchovenstva, ale
proto přece politické aružstvo nezřeklo se ho
úplně. S potěšením zaznamenáváme, že k orgu
nisaci českého duchovenstva inohou též při
stoupiti kněží z diecése brněnské. Zemská
jednota duchovenstva může patrně počítati na
vážnost jako seriosní a potřebný spolek jehož
důležitost oceňoje se všeobecně.

70leté marozeminy slavil dne 10. února
t. r. vsdp. M. Mauuil, kanovník a městský děkan
v Hradci Králové. K památnéma dni tomu projevoje
i redakce t. I. zasloužilému vaap. děkana srdečné bla
hopřání.

C. k. okresní finanční řiditelství
v Hradei Králové. Rozhodnotímministerstva
financí zřízena jsou v Čechách dvě nová okres. finan
ční řiditelstva, jedno v Hradci Králové, prý ryze če
ské, drabé v Liberci, ryze německé. (Jak k té ryzosti
přijdou české menšiny na Liberecku ?) Činnost svou
započnou dne 1. září t. r. Zřízením nového řiditeletví
přibade Hradci 13 konceptních úředníků, 9 kancelář
ští, 6 písařů a jeden sluha.

Ples jednoty katol. tovaryšů, pořádaný
dne 14. února t. r. při vojenské hudbě, bude zábav
ným výletem do slovenských Tater. Účastníci plesu
pokochají se rašným tancem ve zdravém vzdachu pod
nebetyčnými horskými velikány na březích mořského
oka. Že v ealaši vedle bryndzy a podmáslí bude lze
dostati i pivoa nějaký řízek, rozamí se 6amo sebou
Kostymy národní a slovanské vůbec jsou vítány.

Dary. Vsdp. kapitolní děkan megr.dr. Frýdek
daroval tovaryšské jednotě 40 K a za brožura ve

proepéch novostavby b. Borromaea 20 K. Zaplať PánBůhI“

Zábava v Ponslonátu císaře Fran
tlška Josefa E. ChovankypensionátucísařeFran
tiška Josefa I. v Hradci Králové sebrály v neděli dne
81. ledna drama „Svatá Alžběta“ Souhra byla vý
borná. Živé obrazy pečlivě byly sestareny. Mezi jed
notlivými akty čísla hudební a zpěvná pečlivě nastu
dovaná, precisně také byla provedena. Bylo viděti tu
psedegogickoa ruku státně zkoušených ctih. sester.
— Účastenství bylo veliké. Sluší jmenovati mezi pří
tomnými J. B. Milost, p. místodržitelského radu, p.
státního návladního, p. generálního vikáře, pp. ka
novníky a m. j. Večer tento sloužiti může ústavu ct.
sester ku oti.

Obuvnický kars v Hradci Králové
po Stýdním trvání spěje ku svému zakončení. Vneděli,
dne 14. února bude 0 9, hod. ranní slavnostně ukončen
sabájením výstavky, která potrvá od 9—13 hod. do
poledne. Kura byl velmi četně navštěvován a sice



sáslahou odb. učitele p. J. Lašťovky, který se velice
snašil větípiti absolventům vědomímoderního obuvníka.
Zajisté še každý z p. navštěvovatelů korsu ci odnese
potřebné vědomosti na obbájení svého stavu s k udr
žení své existence. Neboť nářkem a stěžováním, jak
bývá zvykem, sejdou li se dva nebo tři, dosud žádnému
ee nepomohlo a nepomůže, ani obavnictvu, neboť je
otřeba každému jednotlivci více sebevědomí a vadě
anosti ve svém řemesle. Minolý týden navětívil kurs

redaktor „Obuvnických listů“ v Praze p. Ot. Vrána,
jenžpobádal absolventy ku pilné návštěvě, fka, že mo
derat obuvník bez střihové soustavy v přítomnédobě
Be neobejde ; dále navštívil kure p. L. Haněl, ředitel
c. k. odborné školy, který se velice oň zajímal. Absol

venti s nemalým zájmem sledovali vyučování. EtuPdo výstavky, která umístěna je v budově chlapeckýc
škol v prvním poschodí číslu 7., jest volný; veškeré
práce jsou znázorněny postupem od začátku do úpl
ného provedení. Jest si přáti, by též zdejší i vůkolní
obecenstvo výstavku svou návštěvou poctilo, což by
bylo od p. absolventů s vděčností přijato. Jména na
větěvovatelů oznámíme příště.

Z Klieperova divadla. Jednotadivadel
ních ochotníků „Klicpera“ v Hradci Králové sehrála
v neděli veselobru od Scribea a Logouvéa „Povídky
královny Navarrské.“ Účinkující ochotníci po většiné
se známou už routinou zhostili se svých úloh; jen
třebu ještě ta a tam trochu větší živosti. Také vý
prava byla pěkná. — V neděli dne 14. února t. r.
sehraje táž jednota div. představení: „Zázraky mag
netiemu“. Fraška o 3 jednáních od Alexandra Bis
sona. Z frančiny přeložila Olga Fastrová. — Regiseur
Karel Paul. Začátek určitě o 7. bod. Konec o 10.
hod. Hudbu v meziaktí obstará el. ebor temburašů
v Hradci Král.

Neštěstí v tovármě. V úterý dopol. sly
šeti bylo za Pražským mostem ohlašující ránu. Pří
činou toho byl výbuch plynů v kotli destil. vtovárně
na lepenkn p. Němečka v Hradci Král. Čištěním kotle
zaměstnaný dělník žádal druhého, aby mapoavítil do
vnitř. Škrtnatím sirky vzňaly se však plyny, při čemž
kotel roztržen a střecha vyhozena. Uvnitř kotle na
cházející se dělník jest strašně popálen, že sotva vy
vázne životem, drahý rovněž poraněn. Oba dopravení
do nemocnice. :

Sňatek. Slečna Emilka Výborná z Roudnice
» p. Jos. Černý, epolečník staviteleké firmy v Hradci
Králové, oddáni budou v sobotu 15. úcora t. r. 0 11.
hod. dopol. v proboštském chrámo Páně v Roadnici.
Blabopřejeme! — Pan Václ. Chudoba, řezbář a cbo
ralista při kathedralním chráma sv. Ducha v Hradci
Král., dne 9. února slavil sňatek avůj se alč. Vejdo
rovou z Prahy.

Agenda purkmistrovského úřadu
v Hrade! Král. V r. 1903 zapsáno bylo do pa
dacího protokolu parkmistrovekého úřadu 11.476čísel
a c. k. okres. školní rady pro město 1120 čísel. Po
strků vypraveno bylo 353, domovských uistů vydáno
82 a knížek služebních a pracovních 49. Městské za
stupitelstvo koualo 16 schůzí a městská rada 58. Na

rogramu schůzí měst. rady nalézalo se 2609 článků.
chůze dle potřeby měly též odbory zvolené měst.

zastupitelstvem.
Lidová knihovna v Hradci Král.

Z měst. lidové knihovny v Hradci Králové půjčeno
bylo r. 1903 2154 osobám 6561 svazků. Od otevření
lidové knihovny 4. října 1896 půjčeno bylo 18.843
osobám 49.035 svazků.

Ze Všeodbor. sdružení kř.dělnictva.
Schůze užšího výbora v Hradci Král. dne 6. února.
Podpora nemoc. udělena: J. Hortovi v Sedlci 4 K,
J. Divišovi v Klatovech 6 K, F. Motyčkovi v Kyšperku
3 K, M. Moláčkové v Ústí 6 K, E Trucblandovi
v Úpici 4 K, Fr. Danihelkovi v Upici 10:20 K, J. Ry
šanoví v Parníka 6 K, R. Matlachové v Sedlci 6 K,
Oberreitrovi A. v Hlinsku 850 K. Přijati 2 noví čle
nové. — Pátým týdnem počínajíc počítá se zvýšení
příspěvku o 2 hal., nutno proto doplatiti, kdo zaplatil
už více než 4 týdny.

Záložna v Hradci Králové. Výkazzs
měsíc leden 1904. Stav vkladů tkem měsíce
K 1,481.468-36—stav půjček K 1,198.230:49,Vloženo
během měsíce K 117.683'19 — půjčeno K 61.961-80,
Vybráno K 92.902:08 — splaceno K 60.853:39. Stav
vkladů koncem měsíce K 1,506.249'47 — stav půjček
K 1,199,327-90, Počet účtů 2441, reservní fondy K
115.558'80, závodní podíly K 64.838-37,pokladní obrat
K 419.129'67 Dle účetní zprávy Jednoty záložny za
rok 1908 bylo závodních podílů za K 64.171-89, vkladů
na kníšky K 1,468,507-23, vkladů na běžný účet K
12.961:18, půjček asrměnečnýchK 348.138-35, půjček
hypotečních K 860.096:14. Záruka činí K 179.696 88,
pokladní obrat K 7,449.757-56, zisk K 3.196-34. Zá
ložna podléhá rovisi Jednoty záložen v Čechách na
Moravě a ve Slezsku. — V záložně zaveden eskont
směnek a účtů. Pro eskont směnek, které musí býti
splatny v místě, kde se nalézá nějaký peněžní ústav,
stanoví se pro nynější dobu 4'/,%% sazba eskontní a
1%, provise, výloby inkasní účtují se v původní výši.
Při eskontu účtů, které splatny jsou u pokladny zá
lošny a opatřeny příslušnou dološkou, podepesnou
příjemcem zboží, stanovena sazbs eskontní na 6" a

KAN provise a vyplácí se 80%, účtovaného obnomu.skont obojí provádí se pouze členům záložny a to
v mezích vyměřeného jim úvěru. Vše bližší sdělí se co
nejochotněji v účtárně. — Při valné hromadě záložny
dne 7. t. m. zvolen starostou p. J. Pilnáček, továrník,
Zprávy jednotlivých fankcionářů byly vesměs schváleny.

Záložní úvěrníústav v Hradci Krá
lové. Ve schůzi správní rady, v níš předložena byla

bilance za rok 1905vykazjící sisk vobnosu K87.697-90,usnoseno bylo navrhnouti valné hromadě, která se
dne 31. £. m. odbývati bude, aby na kupon č. 80,
vyplácena byla jako v letech předešlých dividenda
K 28-— na jednu akcii t. j. 7%,, Mimo to navrhuje
správní rada, aby bylo z uvedeného zisku přiděleno
pensijnímn fondo úřednictva K 6.0000-— a fondn pro
opotřebování realit K 4.000-—, Záložní úvěrní ústav
přijímá dnem 1. února t. r. no:é vklady na kníšky
na úrok 3:/,*/, ode dne vložení do dne vybrání, kdežto

Nové akcie vydávají se a pokladen ústavuproti př
ložení prozatímní potvrzenky.

Úmrtí. Ve Svobodných Dvorech u Hradce Kr.
semřel dne 9. úaora, saopatřen sv. svátostmi, p. Jos.
Kučera, rolník a majitel kruhovécihelny, v 51. roce
věka svého. Pohřeb koná se dnes na hřbitově
koklonském.

Ze Všestar. Dne 4. t. m. vypukl obeň vo
stavení p. Nováka a strávil střechu obytného stavení
s velikými zásobami sena. Příčina pošáru neznáma.

Z Dohaliček u Sadové. (Z místníškol.
rady. — Církevní zpěv. — Umričí komora. — Záložna
Raifteisenova.) Tyto dny — jak se nám píše — pro
jevila mfetní školní rada svou ušlechtilou snaha vzble
dem k mládeži školní stkvělým skutkem, kterýž boden

jest všade následování, kde se jedná o náboženakmravnou výchovu, pořízením totiž kokosových koberc
v ceně 78 K 60 h u firmy „Stoupa“ v Praze pro
kostel v Dohaličkách, aby mladež školní v době zimní
měla příjemnější pobyt při službách Božích v novém,
krásně vyzdobeném kostelíčku, beze všeho nebezpečí
nějakého nachlazení. Mládeži školní toto opatření se
velice zalíbilo, kteráž vděčnost svou osvědčuje četnou
návštěvou služeb Božích jak v neděli a zasvěcených
svátcích, tak i ve všedních dnech, což zajisté nejvíce
těší všecky osadníky, kteří jsou dobré vůle a kteří
tuší v duších svých odměnu Spasitelovu za věrné pl
nění křesťanských povinností. Návrh pro pořízení
takové teplé podlahy na zimní dobu učinil člen místní

dové, kterýš byl příznivě přijat a hned uskatečněn.
— Cirkevní zpěv dle přání sr. Otce Pia X. pěstuje se
zde ředitelem chora u školní mládeže dosti horlivě;
p. uč.Frant. Česák v té dobré snaze jest také patřičně
podporován ostatními pány učiteli a očekávati lze
ten nejlepší výsledek v tomto oboru. Aby i chudá
mládež mělu dostatečných zpěvníků, rozdala duchovní
správa 40 zpěvníků „Oltář“ a očekáváním, že i ostatní
dítky tyto knfky časem si pořídí. Krásně se vyjímal
zpěv dětí osvátku Marianském v tyto day a lid byl
téměř elektrisován ve zbožnosti, když uslyšel vložku
„Zdrávas Maria,“ drojhlasně pány učiteli přednesenou;
zpěv ten souladný se velice zamlouval a protož jen
jest vroucné přání obecenstva, aby se častěji tak stá
valo ke cti Boží a k probouzení pravé nábožnosti. —
Otázka zdravotnická ohledně zařízení umrlčí komory
osadní dlouho nešla ku předu; nyní však jest již ma
teriál všecken po ruce a hnedz jara Bezapočne stavěti.
Jak se proslýchá, stala se formální chyba ze strany
politického úřadu a zástupců obcí; jednali bez vědomí
farního úřadu a chtěli na břbitově církevním stavbu
tu provésti, z čehož ovšem sešlo a nyní teprv po ná
ležitém úředním šetření za přítomnosti všech důleži
tých činitelů ustanoveno, aby tato komora vystavěna
byla na farní zabradě blíže vchoda hřbitovního s ton
výhradou, že pozemek zůstane vždy farním a;že stavbu
provedou obce na svůj náklad a že na svůj jen náklad
do budoucnosti stavbu v dobrém stava udržovati
budou. Z+ bezplatné postoupení farního pozemku za
vázali se zástapcové obcí, že cestu ke hřbitova dají
vkusně upraviti pořízením drátěného plotu po délce
jedné strany far. zahrady. — Národohospodářský úkol
v lidu plní prakticky účinně a blahodárně záložna
Raiffoisenova, jejíž působnost stále ae šíří a uplatňuje
pod vzorným, avědomitým vedením dp. předsedy a spo
lazakladatele Frant. Doudy, faráře a všeobecné důvěry
požívajícího p. pokladníka Frt. Kudrny, účetního ze
Sadové. Valná schůze této záložny koná se 5. března
1904 v 9 hodin v Dohaličkách po mši av., která
v 8 hodin za zdar spolkové činnosti bude obětována.
V této schůzi bude výsledek činnosti dopodrobna adě
len členům a hostům; prozatím se jen sdílí, že peněžní
obrat roční za rok 1903 činil 146.687 K 25 h, z čehož
souditi lze, že tato záložna jest jedna z největších.
Přání vřelé a všeobecné jest, aby na dále tuto záložna
vedly ruce čisté, poctivé a avědomité|

Z České Skallee. Při volbáchdoobecního
představenstva dne 9. t. m. zvoleni byli: sa purkmi
stra p. JUDr. Jadrný; za náměstka p. L. Bartoň, to
várník; do městské rady pp. H. Bíl, obchodník, 0.
Grešl, továrník, V. J. Skalický, obchodník a J. Vít,
zvěrolékař.

K obchodním poměrům v Kněšlcích
u Král. Městce. Tamní obchodník,známý urě
domělý a rozhodný Čech p. Jos. Rygl, projevoje, že
ve svém obchodě prodává mouku jen českou a sboší
ostatní rovněž jen od firem českých a křesťenských.

Ke kamdidataře dra. Hajaa. Všem
učitelským sborům volební skupiny, v oíš dr. Haju
kandiduje, rozeslán byl důvěrnou cestou oběžník ná
sledajícího snéní: „NB! Dejte přečísti všem členům
ebora! Kolegové| Učitelstvo české při volbách do
sborů zákonodárných podporuje z kandidátů vědyjen
toho, který svojí činností osvědčil se podporovatelem
pokrokových snah ve školství národním bez ohledu
na jeho příslušnost « politické straně. V základě této
zásady doporačajeme učitelstva, aby při volbě po
slance, která v nejbližších dnech koná se ve skupině
venkovských obcí okresů Hradec Králové, Jaroměř,
Česká Skalice, Úpice, Police n. M., Nové Město n. M,

nosti“ v Praze, p. dru. Ant. Hajna, jehož celá minu
lost svědčí o tom, še snahy pokrokového učitelstva
českého všdy bude podporovati.— Důvěrníci učitel
stva.“ Odkud ta veliká láska? Dr. Hajn vší silou
pracoval a pracuje k tomu, aby vyučování nábožen
etví bylo se škol odstraněno. Jak by tedy nebyl pří
telem snah „pokrokového“učitelstva|

Z Dašle. Koncert virtnosů Em. Ondříčka a
K. Leitnera, péčí Besedy „Hálek“ zde dne 7. t. m.
pořádaný, stkvěle se vydařil po stránce mravní i
hmotné. Prostranný sál městský naplněn byl vybra
ným obecenstvrem s města i dalekého okolí. Pan Em.
Ondříček brál Paganiniho D-dur koncert, Bizet-Ho
bayova fantasii £ Carmen, ukolébavku z Káanů,
Ondříčkova Skočnou a Paganiniho variace na anglickou
hymnu, v nichš projevilumělce vášných snah a vy
apělé techniky, který slavnému učiteli svému prof.
Ševčíkovi všechnu čeat činí. — Podaří-li se nadějnému

umělci dosíci hioabky velikého jebo bratra a jiskřivé,
veomylné techniky staršího jeho koliegy Kubelíka —
cožstanesejjistě,ažs pokrokemletneklidmládíu něbo
smisí — bude rovnocenným drahem svých velkých
předchůdců. Jako dokonalé výkony uvésti nutno
Sauretovu kadencí v koncerta Paganiniově, Habayova
fantasii a přidanou větu Saraeatova španělského tance. 
Pan Leitner velice delikátné doprovázel a vynikl se
jména v přednesu 15.Lisstovy uher. rhapsodie neomylnou
technikou i přednesem plným obně. Totofaktum kon
statuji tím ochotněji po vídeňském dopise u čísla
předminulého Dalibora.

Z Hoříměvsí. Voličové obcí v okolí hoří
něvském zasílají nám následující resolaci: „My ob
čané = Hoříněvsí a okolí a e námi jistě i všecko vo
ličetvo skupiny královéhradecké, které podporuje kan-.
didatura hraběte V. V. Sternberka, obrašojeme a6
proti vystupování strany agrární, která do letoška o
nás nevěděla a která nyní proti nám vysílá všecky

svéplacenéa podřízenéorgány.Jmenovitěodeuzujemechování našeho krajana dra.J. P. Pražáka, redaktora
Obrany zemědělců. Myslili jeme, če jeho agrárnictví
jde dále než po řepu, pšenici s dobytek a když vidí,
že od hraběte Šternberka nenpustíme, neměl by se
do věci aspoň plést. Nepodrobíme se žádnému po
roučení a nátlaku, ani kdyby jej činil celý výkonný
výbor strany agráraí i 8 „relmocným“ poručníkem
svým a pomáhali mu v tom všichni redaktoři i do

nberik My dáme své hlasy do jednoho hraběti Sternrkovi.“

Z Bačetína u Dobrašky. (Schůzero
ličá). Dne 3. února svolána byle hrabětem Stern
berkem schůze voličů do Bačetína na 3. hod. odpol.,
jíž se účastnilo asi 209 osob. Když po řeči hr. Sterna
berka s pochvalou přijaté, v níž vylíčil on svůj pro
gram, nikdo se nepřihlásil s námitkami, přijata tato
resolace: „My una schůzi v Bačetíně dne 8. úoora
1904 shromáždění voličové, vyslechnuvše řeč p. hra
běte V. V. Steraberka, souhlasíme úplně s jeho poli
tickým programema slibujeme,ževden volbyvšichni
jej svorně budeme voliti.“ Tato resolace byla přijata
až na tři pány. Na to p. Novák, starosta obce Bače
tína, ukončil schůzi, po níž za přítomnosti p. braběte
rozpředla se ještě drě hodiny trvající přáteleká debata.

Nováčeská škola mastarobylé české,
myní ovšem zněmějlé půdě má býtizřízena
počátkem příštího školního roku a sice v Rokytnici
v hejtmanství žambececkém. Rokytnice, jež bývala jiš
od počátku svých dějin, tedy od počátku atoletí 14.
až za doby poběloborské vědy a plně českou — má
i přes všechny avé Mitteldorfy, Ober i Niederdorfy
také i Wenzelshan — a také i značnou českou men
šinu. Ostatně vím, že plná německost Rokytnice je
vyamělkovaná — vyterorisovaná zrovna tak — jako
v jiných městech 8 uměle udržovaným německým ná
těrem |! Kdyby nebylo toho teroru na jedné straně
a toho strašpytlovství na drahé — teprv by se po
znalo,co je tam Čechů. Dětem českých rodičů má nyní
i tam býti opatřeno vyučování na základě řeči ma
teřské. Zvláštní družstvo, vesměs to členové Národní
Jednoty Severočeské, zakonpilo tam dům, kterýž má
býti upraven na českou školu. Na Rychnoveku koluje
provolání za tím účelem, aby vlastenecké kruhy podnik
družstva všemožně podporovaly. Jeat naděje, že my
šlénka ta, jež ostatně již dříve měla býti předmětem
jednání u příslušných krahů, nezanikne pro netečnost
všech, k nimž se zmíněné družstvo o podporu a obě

Kron „obrací „Ne darmo dáte — co dáte českýmtem

Z Lanškrouma. (Pohřeb.— Přestoupeníd>

katolické orkro. Minulý týden byla sem z Vídněfovožena mrtvola c. k. dvorního rady p. Františka
chulse s pohřbena na novémhřbitově ve vlastní hrobce.

Zanechal enačné jmění, jehož část připadne městu i
c. k. vyšš. gymnasia v Lanškrouně. — Dne. 26. ledna
přijal zde pan JUDr. Cand. Hago Reiter, israelského
náboženství, sv. křest a vstoupil tím do lůna církve
katolické,

Našim spolkům a: členům jejich vůbecochotně a k úplné spokojenosti poslouší p. Jan Ku
lička, výroba pletoného zboží a obchod zbožím galan
terním v Rychnově n. Kn. Spolkům poskytuje při
objednávkách přes 10 K alevy 10%/,,při menších za
káskách, avšak přece přes 2 K 5%., slevy. Část siska
věnuje též „Všeodborovémo edrašení křesť. dělnictva.“

Z Vamberka, Voschůzi kat. vzděl.spolku
Svornost ve Vamberku promluvil dne 7. února vdp.
Ant. Kaška, děkan z Kostelce n. 0.,0 různých oavě.

tách. Vdp. řečník podal a rozvinul polem osvěty vůbec.Pak ukázal, jak církev nespravedlivě nynější vědou
jest posazována, ješ v pýše evé zapomíná na kultarní
činnost osvěty Kristovy předchozíi dosavadní, ač dě
jiny volají, že tma přikrývala zemi a mrákoty národy,
dokad nepřišlo Světlo aréta. Různí lidé různou mají
osvěta. Mocní tohoto světa v tyranii deptají často
práva slabších poddaných, při tom posměch si činíce
z náboženství a ideála (Napoleon III ). Svedené, o víra
jimi často oloupené davy, laze, hůře řádí ve
jménu osvěty nešli dravci (Komuns). Moderní ne
věrecká věda sesazuje Boha s trůnu, opírá mu exi
stenci, na místo jeho stavíc pyšné „já“ jednotlivce. Ale
tu modlu týmž právem kácí v sápětí drahý a tak
místo osvěty skutečné povatává nejistota i při velkých
vědomostech. A poněvadá na srdce zapomenuto, násle
daje i rozervanost osobní i společenská, takůe pranic
divno, že mobla cenou býti poctěna odpověd Rous
seanova: Věda činí člověka horším (ovšem věda mo
derní, nevěrecká). Proti ním stojí pravá osvěta stará
s přece vědy nová, osvědčená, jež ne ty nejdůležitější
pro člověka otázky přesně odpovídajíc, jema praví:

cuje a bude osvěcovati národy. Jest to učení Jožíše
Krista. Účastníci schůze budou sajisté pamětlivi vědy
vdp. řečníka a vyuasnaší se podle sil o uskutečňování

jo ně, což zaručaje nadšení jím probusené.a
Z Pusté Kamenice. V sobotu 9. února

rosloučil ae s naší farností vldp. farář Otokar Richter,
ubíraje se na nové působištědo Morašic u Chradimě.
Loučení bylo velice dojemné, čemuž nelze se diviti,
neboť p. farář Richter osvojí ušlechtilou e veácnou



povahou slatým písmem vepsal 6e do srdcí věecb ka
tolíků farností Pastokamenické. Jako mladý kočs přišel
r. 1876 sa faráře do Pasté Kamenice, farnosti to chndé,
hornaté a pro duchovní správu obtíšné. Po 27 roků
borlivě působil tu na vinici Páně, nelekaje se šádných
obtíží a pomáhaje slovem, radou a skatkem každému,
kdo pomoci potřeboval. Překrásný kostelíček, o jehož
výzdobu se všemošně staral, navědy avěděiti bude
o horlivosti p. faráře Richtera. V sobotu odpoledne

řed odjezdem konal p. farář v chrámu Páně, jenš
do posledního místa byl sbožnými věřícími naplněn,
poslední pobožnost za assistence svého osob. přítele
vidp. Františka Mimry, faráře v Krouné a nově jmo
novaného administrátora Pastokamenického vp. Jana
Kostkana. Po pobožnosti rozloučil se v chrámu Páně
dojémně s p. farářem vldp. František Mimra, ukazuje
na zásluby, jakých si na fernosti tak obtížné zíekal.
Pak předstoupily tři družičky, jedna menšía dvě do
apólejší a tklivým způsobem loučily se e bývalým
svým duchovním pastýřem. Pan farář mocně dojat
děkoval všem, prose, sby na něho pamatovali všichni
svými modlitbami, slíbiv, že též ze ně modliti se bude.
Potom veden byl p. farář na nádrašív průvodu, jehoš
se súčastnila školní mládež se svými pp. učiteli, pp.
starostové z Pusté Kamenice, Čachnova a František
s členy obecních zastupitelstev, sbor dobrovolných ha
sičů 2 Pusté Kamenice, p. správec Grob © Čachnova,
dražičky a veliký zástup lidí. Na nádraší před pří
jezdem vlaku promlavil slovy jadrnými a vzletnými
k vldp. faráři p. starosta Josef Oliva z Pusté Kame
nice, připomínaje zásluhy jeho o blaho obce, a jménem
obecních výborů a sboru hasičského srdečně se roz
loučil. Za krátkou chvíli na to vlak unášel milova
mého duchovního pastýře a my 8 vděčností vzpomí
najíce na něho, přejeme mu na novém působišti hojného
zdraví od nebes Páns, aby takové lásce v Morašicích
se těšil, jaké v Pusté Kamenici požíval.
„Z Bělohradu. (Místnímuseum.)Působením

p. dra. Ant. Friče bylo na podzim započato se stavbou
místního musea a budova, jež postavena byla do
Raisových sadů, jest již zhrába hotova a střechou
pokryta. Před vchodem projektováno jest vkusné scho
diště. Vnitřní uspořádání bude následující: V pozadí
mfstěna bude velkolepá geologická mapa Bělobradu
a okolí, kterou neúmotnou pílí sestavil sdejší ředitel
měšťanských škol p Alois Hoch. Fo levé straně státi
bude řada skříní se sbírkou geologickou a nerostnou,
po pravé předměty předhistorické a ethnografické,
jakož i sbírka mincí; v prostřední skříni budou před
měty zoologické a botanické. Díky obětavosti mě
štanstva, zvláště pak p. dra. Friče, který uvým ná
kladem stavbu započal, bude brzy pěkná tato ozdoba
našeho městečka dokončena a účelu svému odevzdána.

Různé zprávy.
J. E. ndp. Dr. Em. Schoebel, biskup

litoměřický, dne 11. února t. r. slavil B0leté své na
eoz*niny. Narodil se 11. února 18264v Radvanicích u
Broumova. Vstoupil do ryt. řádu Křížovníků v Praze,
kdež byl r. 1848 na kněze vysvěcen, postupuje tu
v důstojnostech, ač se stal velmistrem, R 1882 jme
-nován biskupem litoměřickým. Jeho přetěžké postavení
v diecési litoměřické, kde se právě nejvíce rozzuřilo

-ono zrádné heslo „Pryč od Říma“ a kdě protivy ná
-rodnostní tak příkře na sebe narazily, věru není zá
vidění hodné. Přese všechny ty překášky kráčí stařičký
v.lepastýř neumdleně v před, přikládaje všude race,
kde církev volá ku pomocí.

Kněší osmačtyřicátníci. Je známo,že
"+rozruchu „na úevitě nově“ i pro národ český „doby“ —
v rosruchu roku osmačtyřicátého činně stáli i působili
s našimi předními zápaeníky pro právo lidu i naši ka
toličtí kněží. J. Toušimský ve svém díle „Na úavitě

uové doby“ porovnávajepoměry moravské e českými
praví, jak vČechách„jevil sám kníže arcibiskap
wAlois Josef Schrenk) hlubokou vnímavost

pro urovnání poměrůnárodních a předcházelobrým příkladem co do rovnoprávnosti ve
Akole s volného vývoje ústavního. Podobně
vedli si biskupové“ — Na Moravě,ač v tomto
-ohledu na příkladech shůry mnoho scházelo, ano jevil
se proti tomuto směru rovnoprávnosti a volnosti ná
rodní i ústavní zřejmý odpor, přece, jak dí týč Tou

Šimský, vynašli se dachovní, kteříae snažili „sískati
venkovský moravský lid pro spojení Mo
zavy a Slezska z Čechy.“ — Až jim to bylo za
ikazováno. Ovšem daleko lépe v tomto ohledu bylo v Če
cbách. Vzruch doby, jenž tehdy již počátkem roku
1848 se počal šířiti, našel i české katolické ducho
venstvo připravené a nootálející. I pod čelem katolic
kých kněží zazvonily myšlécky o rovnoprávnosti a
volnosti a srdce jich bušilo vstříc těm, již je hlásali
a za srdcem vstáhly se j race k součinnosti za do
eašením všeho toho, co v tušbách českého lidu neslo
se k výšinám uadbvězdným, ke trůnu Božímu (mše
svatá předsochou sv. Václava) a deputacemi ke trůnu
Jeho Veličenstva— krále! Vzpomeňmetato na doklad
jen toho, kteří že z kněží účastnili se velevýznamného
tehdy „Slovanského sjesdu“ dne z. června 1848! Ve
velkém výboru sboru českoslovanského zasedalz kněží
Václav Štulc, jenž byl i delegátem ke abora polsko
rusínskému. Členy byli z kněší katolických: Jan
Bílý, Tomáš Juránek, KarelKaštil, farář Ďaneš, kněz
Doucha, Josef Fabián, Alois Janata z Čáslavě, fran
tiškán Jarolím Jelínek, kanovník Jireík, děkan Vojt.
Kramerius, Jan Krbec, rektor od sv. Jiří, farář Krol
«nus, křížovník Otto Króppe, kněz Ignác Kunc z Polné,
děkan Marek, Frant. Mudra z Peruce, kanovník Pe
dina, farář Petera z Bělobradu, Frant. Řezáč, faráf
Rojek z Bohualavic, kněz Roštlapil z Dobrušky, děkan
Jaroslav Vacek £ Blovic, Fr. Vlasák, Jan Vodka (po
tom člen řádu jesuitů) a V. Vondra. — Ta jsou je
tom vyjmenováni členové „Slovanského ejezda“. Kolik
z kněží jinak činných v témě roce je jiš zapomenuto
— a 0 kolika je známo, že účinně působili i mimo
Slovanský ajezd! Na příklad bývelý farář miletínský

Jen Arnold, jeden se zakladatelů pražské měšťanské
besedy, jež roku 1845-46 jenom jeho vytrvalou pečí

v divot vešla. Týš ne svláště roku 1948 účastnil

polinickéko a společenského šivota © vlasteneckouorlivostí a byl také i vězněn, še sloušil okásalou
mší svatou na „Koňském trhu“ v Praze (nyní náměstí
Sratováclavské). Dále Jan Sidoň. Byl katecbetou gym
pasijním v Jičíně, Roku 1848 byl též politicky čin
ným. Vysýval studenty, aby se připojili k národní
obraně, ješ se = Jičína vypravila Prase na pomoc.
Byl pak v té době poslancem za Jičín jak do zem
ského,tak i do říšskéhoeněmu,—Jeden obrazz prak
ských barikád v Toužimského díle „Na úsvitě“ uka
zuje nám, jak i členové řadu františkánského stojí
s křížemv race na barikádě a uprostřed pouličního
boje raněným podávají útěchu víry. Pražské bláštery
v té době, když po vítězství Windischgrátze dostavilo
se pronásledování poražených, zachránily mnoho mla

díků před tryzní žalářů a vojenských kabátů. Zachrá
pily je rodinám i vlasti. Zvěčnělý jesuita Vodka sám
o sobě říkával: „JÁ jeem starý barikádník“. A pak
se leckde píše a mlaví: „Kněží šlapou po svobodě“|
Ti — kteří tenkráte, ledva že květy evobody, vol
nosti a rovnoprávnosti pro náš národ rozkvetly, je
zas zašlapali « národ daleko odjit již dosabovaných
úspěchů odhodili — byli jiní lidé — a £ nich ani
jeden nebyl katolickým knězem|

posílí. Hlasy z Hané v čísle 15. napesly: „Hlas
Lida“ jest na velkém omylu, še by některý český
svobodomyslný list v Prostějově echvalova! klerikální
propagandu vůbec a v některé škole zvlášť Mlaví-li
o losvonromácké afóře na německé reálce vProstějově,
jest nedostatečně informován. Na tento ústav jsoa
vbáněny české děti za tím cílem, aby byly germani
wovány všemi možnými prostředky. Mezi těmito užito
bylo poslední dobou hesla „Pryč od Říma“ a germe
nisovaným žákům výslovně se vtlouká přesvědčení,
že každý Němec má být protestantem. Že vdůsledku
této germanisační paroly odstoupili žáci z českých
rodičů od víry, je důkazem, že nový germanisační

prostředek,spojenýs určitýmipříjmyod ponského pastora z Olomouce, jest českým žákům nebo
zpečným a še každý dobrý Čech musí proti němu bo
jovat, ať se komu líbí čili nic“ — | Otiskujeme bez
poznámky.

- Bída italských učitelů. Italskýministr

vyučování přeskok komoře poslanců návrh na zlepšenou platů učitelských Jak bídně jsou venkovětí
italští učitelé placeni, vysvítá ze statistiky, kterou
sestavila „Tribuna“. V provincii Pavijské bere von
kovský učitel denně V5 centimů, v Milánsku 94 cen
timů, v Palermeka 64, na Comska 58, na Florencku
a Peragii 37, v provincii Chietli 36, v Mantovánsku
28, v Agaile 22, v provincii Canejské 13, v provincii
pak | Teranské bere venkovský podučitel celých
10 centimů denně! Učitelky (t. j. ženy učitelů) bývají
krejčířkami, pasou stáda, pletou lidem punčochy, žehlí,
prodávají zeleniny, vedou hostinskou živnost a —
slouží jako služky v provinciích Aguilleké, Sondrij
ské a Turinské:. Učitelové jsou kněhbvazači, pasou
stáda, jsou rolníky, krejčími, hodináři, zahradníky,
ba docela i zedníky (v provincii Římské), listonoši
(v provincii Cagliárské) s nádenníky (v provincil Ca
tanzárské, Comské, Cunejské, Cremonské, Modenské a
Sondrijské). Úmrtnost italských ačitelů jest velká, píše
Tribuna. — Pěkné to vysvědčenípro zednářskou vládul
Není tomu přece ještě tak dlouho, kdy zabrala vláda
italská území papežské akdy „vyvlastnila“plno jiných
duchovenských statkův. Dalo by se tedy Čekati, že
£ tak velikého úchvatu národ bude míti aspoň trochu
materialního prospěchu. Ale je to právě naopak.
Crispiové a jejich nobsledové dbali při všem hlavně
o kapsa vlastní; a teď jest národ v tak bídných po
měrech, že už ani horší býti nemohou. O italské
migzerii se mlaví v liberálních a sednářských listech
velice opatrně, aby nepovstalo v táboře protikato

lickém Depříjemné znepokojení. Kdyby do takové finanční bídy připravila národ italský církev, nestačily
by protikatolické žarnály vylóvati horké slzy. Zsdná

m se však už musí něco odpustit. Ať už v Italii
lid mře hladem, ať už z hladu se bouří proti vládě
i dělnictvo nekatolické! Vždyť na drahé straně dána
za to národu — „svoboda“. Že ta „svoboda“ záleží
výhradně v placení nekřesťanských daní, to jest obecně
známo. Pod rouškou oslnivých frází připraveno lidu
rafinované otroctví. — | Vzpomínáme si při tom na

něco podobného z českých jim Když za války husitské bylo zboší církevní v Čecháchrozchváceno, bylo
s lidem daleko hůř než před tím. Lup zůstal v rukou
mocných tohoto světa, na sedláka hozena ohlávka ne
volnictví a kněžetvo husitské, jemuž byly udělovány
jen skoupé almužoy, musilo 8i přivydělávati také ře
meslem, aby hlady pezbynulo. Kněžíkrejčovali, ševco
valí, zřizovali ai farní denky a p. Měli zrovna tak
radostné postavení, jako nynější italští učitelé. Na
konec vážnou otásku: zač stojí takový „pokrokový“
a „osvícený“ stát, který nechává vychovatele národa
blady zmírati?

Naše pednikavost. Naříkáme,div ne
ochraptíme, když se dovíme, jak se k nám do kraje
Němci hrnou, zakupojíce se tu. Velkostatky, jichž
ročně přes míru do prodeje přichází, po většině cizinci
skoaupí,rovněž i mnohé průmyslové a obchodní podniky.
Tak chudneme! A že bychom byli opravdu chudáky,
když se ani neodvážíme zachovat zděděnou po otcích
půda, neřka-li ji rozmnošit?| Čísla jinak mluví. Dle
„Spořitelního obzoru“ počátkem prosince 1903 mělo
84 českých spořitelen — to však nejsoú všecky —
vkladů v obnosa 484,262.281 K. To jest přece ohromné
jmění, s kterým se dá něco dělat. Spořitelny ani ne
vědí, kam s vklady, proto enižají míra úrokovou. Zde
by byla na svém místě (finanční) národní rada, ne se
samých jen advokátů složená, aby přispěním jejím
z nakupeného národního jmění zakapovány byly statky
a různé podniky aneb nové zřizovány ve prospěch
český, tak abychom dle možnosti v ničem nebyli od
kázání na cizinu. Ale práce taková vyžadaje obětí,
neplní kapsu jednotlivce, proto tak málo dělníků na
národa roli dědičné. Tak naše nepodnikavost už i do
českého Bohdanče vábí Prušáky. Majitel tamních ra
šelinových lázní p. J. Veselý odhodlal se podniksvůj
prodati. Z té příčiny ačinil několik nabídek společno
stem českým, ale marně. Majitel lázní vyjednává právě

s prošáckou jakousi společností z Drážďan, která ma
nabízí 400.000 K. — Paknenaříkejme, že mélov nás
hrdosti národní, když český člověk jest nucen udělati
místo Němci.

Dovoz zámořského masa. Společenstvo
vídeňských řesníků a uzenářů v zájmu prý chudého
obyvatelstva a pro zachování živností svých na zá
kladé usnesení městské rady vídeňské objednalo si na
skoušku 5000 volských čtvrtí z republiky argentinské
v jižní Americe, kde se chov dobytka provádí v míře
obromné a tím maso tam velmi laciné Maso toto ve
stava ochlazeném neb zmrzlém, aby se déle uchovalo,
dováží se jiš dlvubo do Anglie. První zásilka masa
toho na kost zmrzlého po dvouměsíční cestě přibyla
minulý týden do Vídně, musila však býti vrácena do
Anglie, ješto vláda zatím z důvodů zdravotních a
celně-politických dovoz masa zámořského zakázala.
Nyní má býti učiněn pokas s dovážením živéhoa za
bitého vepřového a hovězího dobytka ze Spojených
států severoamerických. Ovšem i tu by se proti do
vozu postavily důvody zdravotní a policejní, při čemž
by moblo dojíti k celní srážce, která by případně
našemu rolnictvu jen prospěla, ježto dovoz ze Spoje
ných států k nám je půlčtvrtakráte větší než náš vývoz
tam. Stižen by byl dovoz bavlny a tím péstování Inu
by se povzneslo. Ostatně dovozem amerického masa
by se nám nepomohlo; ceny maea tohoto následkem
různých opatření zdravotních byly by téměř stejně
vysoké jako našeho, a pak americké maso i v jakosti
své nikterak se nevyrovná masu domácímu. Přese
všecko vňak nutno, aby rolníci naši byli na stráži.
Poslouží sobě zajisté nejvíce, budou li si více bleděti
chova všeho dobytka; tof nejlepší pojistka proti ci
zozemské konkurenci.

Důchodové statky pro zemědělskéděl
nictvo zřizují v Dánsku. V listopadu m. r. předložil
ministr financí podle nanesení státní rady říšsk. sněmu
osnovu zákona o zřízení státního půjčovního fondu
30 mil. K a o převedení 11 mil. K z reserv. státního
pojišťovacího ústavu do pokladen státních. Z těchto
fondů se mají povolovati zápůjčky na opatřování ata
vebních míst pro domky zemědělského dělnictva, na
stevby dělnických domků a pod. V Rakoneku však na
podobná zřízení nyní ani pomyšlení. Vláda majíc ela
boa raka ani nezakřikne německé povýšence, kteří
svými přemrštěnými požadavky v touze po panovač
nosti maří sami všecku plodnou práci.

Ochrana žem. Ve švýcarském kantoně A
srgau přijat byl při hlasování lidu 22.558 hlasy proti
7608 dalekosáhblý zákon na ochrana dělnic. Před ne
dělí a svátky musí práce skončiti už o 4. bod. od
polední. Není dovoleno dávati dělnicím práci domů.
Šsstinedělky nesmějí po 6 neděl po slehnutí do práce.
Práci přes čas nesmějí vykonávati děvčata, která ne
překročila 18 let a ženy těhotné. Za prácí přes čas
musí se dělnicím poskytovati přídavek 25 procent
obyčejné medy. Klid noční musí irvati nejméně 10
hodin. Prodavačky v krámech masejí míti k disposici
židli, aby si mohly odpočinouti, když nikobo neobelu
hují. To jsou hlavní ustanovení nového zákona. Bylo
také úmyslem, stanoviti pro dělnice desetihodinovou
dobu pracovní, ale bylo od něho v poslední chvíli
upuštěno.

„Kubelík velkostatkářem. Světoznámý
virtuos český Jan Kubelík, jemuž svého času bylo
zazlíváno, že se svým sňatkem s maďarskou šlechtičnou

odcizil národ Boska. koopil z nastřádaných peněz
od knížete Ho m velkostatek Býchora Kolína.mající krásný zámek prostřed lesů. ajalo přestěhuje
se tam Kubelík e chotí a matkou svou,

Karlovy Vary chystajísevypůjčitisi 2 mi
liony korun na postavení nových lázní, tržnice a j.
Celkový příjem jakož i vydání na letošní rok rozpo
čteny jsou okrouhle na půlpáte milionu korun.

Nejméně chudých má Švédsko,Norsko
a Švýcary, kde si lidé po čas svého Života u
spoří tolik, že nemusí padnoutievé domovské obci na
potíž; lidí podpora skutečně potřebojících jest tam
velmi málo. Na Islandu přikazají se zákonem chudí
jednotlivým lidem bohatším za hosty. Kdyby ei ně
který takový host stýskal, obrátí se hněv veškerého
obyvatelstva proti hostiteli; ve skutečnosti žádný host
si nestýská, ježto všade jsou dobře hoštění. Rovněž i
v Japonsku připadá jeden chudý teprv na 8000 duší.
Jak jinak jest v Italii a a nás?

Z právmí praxe. Soused A měl na svém
pozemku strom (brušku, jabloň, jeřáb atd.), který přes
30 roků tam stál, jehož větve (kmen) prý některým
soasedům vadily při svážení obilí. Starosta (nebo
soused B), ačkoli věděl, že sousedu A patří, dal bez
jeho vědomí strom skáceti. Poškozený soused A nerad
by se soudil — co má proti tomu činiti? Ruď musí
soused A po dobrém se starostou (sousedem B) věc
vyjednati a strom si dáti přiřkaonti obecním vý
horem, anebo, nejde-li to po dobrém, maaí se souditi.
Žalovati masí do 30 dní pro rušenou držbu a do
3 let pronáhradu škody. — Ze studánky na pozemku
souseda A vytéká hojnost vody, která druhému son
sedu při rozšiřování cesty a nových příkopů značně
škodí. Musí soused B vodu po nově udělané straze
pustit a kde se má hlásiti o náhrada? O tom, musí-li
soused B trpěti svádění vody přes svůj pozemek, roz
hodaje okr. hejtmanatví. Míní-li, že svádění vody ze
studánky mu škodí, nechť podátomuto úřadu žalobu. —
Soused A vystavěl sipřed okny zahrádku nu pozemku,
který náleží obci. Však souseda B zahrada ta škodí.
Jak lze souseda A přinutiti, aby zahradu tu zrušil a
plot odstranil? Soused B vede si stížnost u obecního
úřadu a také n okres. výboru a neobdržíli žádného
vyřísení, oznámí celý případ zemskému výboru. Rozumí
se samo sebou, že 0 své újmě není soused A oprávněn
používati obecního pozemku ve avůj prospěch, leč by
právo to měl tím, že po 40 let ažíval jmenovaného
pozemka jsko zahrádky.

Zdravotmietví. Lupů ve vlasech se
sbavíme takto: Svařme '/, litra dešťové vody a do
vychladlé dejme lžíci francouzské kořelky (není li
franc. kořalky, dá se lžíce čištěného líha). Na to hlavu
potřeme mýdlem tříslovým a tou vodou dobře vy
myjme. Takto se musf činiti jednou za týden, pokud



lapy nesmisí. — Pomádu na vlasy, jednoduchou
obrou, připravíme ei následovně: Do porculánové

nádobky dáme 6 |šiček pravého oleje mandlového,
5 lžiček oleje salátového (olivového), 2 lžičky rozpuš
těného vosku včelího a ponecháme vše na kraji plotny,
aby se to spojilo, načež odstavíme, až smíšenina
schladne; pak přidáme 5 kapek pervianského balsámu,
promícháme a po amytí hlavy potřeme pomádou půdu
vlasovou, — Slabý zrak se posílí, kdyt se do litra
destilované vody dá lžíce kolínské vodičky a na noc
se tím oči vymývají. — Zuby se dlouho zachovají. Do
obyčejné bílé kořalky dejme na drobné kousky roz
krájený puškvorec a nechejme vše v teple asi 14 dní
státi. Pak si tím ústa vyplakojme nebo dásně po
tírejme A. Sei. — Cibule čistí příbytky od různých
zárodků nemocí ve vzduchu nahromaděných. Za tím
účelem nakrojenou cibuli vložme do řídkésíťky zten
kých nití a zavěsme na vhodném místě ve světnici ;
každého rána nkrojíme z ní koláček, aby měla stálo
čerstvou plochu.

Pro domácnost. V době postní, kdyš ne
chceme aneb vůbec nelse dostati ryb, připravíme a
následající příkrmy. Hrachové smaženky: Ku
2 vrchovatým lžicím vařeného, cedníkem promačkaného
hrachu, jenž se na kaši rozetře, přidáme 2 vrchovaté
líce stroubané žemličky; asi jako vlsšský ořechkousek
nového másla spěníme se špetkou kmínu a kouskem
rozkrájené cibule (v létě zelenépstraželky) a připojíme
k tomu brachu, též jedno vejce a třeme asi 10 minut.
Ze aměsí pak uděláme 4 placičky, jež se obalí v mouce,
omočí v rozklepaném vejci, obalí žemličkou a usmaží
na sádle neb másle. Na stůl so může k nim přidat
kaše bramborová. — Sm aženky z čočky připravojí
se jako brachové, pro chuť dá se však malinko maro
jánky, na špičku nože pepře, malinko zázvoru, nov.
oření a asi jako hrách koosek česneku. — Kapu

stové: Uraří se jedna kapusta, rozseká se jemně,
přidají se 2 míchaná vejce, jedno vejce syrové, ma
linko pepře a květu, dle potřeby soli a žemličky
stroubané se dá tolik, aby sez toho mohly udělati
placičky, které se omočí ve vejci, obalí v žemličce a
usmaší na másle. — Z karfiolu: Vařený karfiol
nob chřest se jemně useká, přidá se jedno syrové a
jedno míchané vejce, pak strouhaná, smetanou trochu
navlažená žemlička, dle cbuti soli, malinko květu a
sekané petraželky, odělají se placičky, obalí a smaží
se jako předešlé. — Nudlové: Uvařené větší nudle
dáme na plech a když ztuhnou, nakrájíme je na větší
kousky jako řízky, každý kousek omočíme v rozkle
paném vejci, obalíme v žemličce a smažíme na másle
neb eádle; velice dobré jsou ku špenátu. — Ze ztahlé
kaše rýžové připravají se podobné smaženky, jež se

též k špenátu podávají. — Pečené brambory,
4 vařené brambory roskrájejí se na kolečka, též 4 na
tvrdo vařená vejce se rozkrájejí, očistí se 3 sardelky
a pokrájejí na malé kousky, kastrolek vymaže de
máslem a vysype šemličkou, vloží se tam vrstva oněch
rozkrájených bramborů, na to vratva vajec a rozkrá
jené sardelky a tak se to opakuje, až je vše v kastrolku;
malinko se to osolí, neb sardelky jsou slané; ve sbě
račce kyselé smetany rozkvedlaná 2 vejce vlejí se do
kastrolku a vše poče se v troubě asi 1/, hodiny. —
V postní den mohou se dělat i fíčky s houbami;
dělají se jako flíčky s masem uzeným, jen če místo
masa dají se vařené, jemně ueokané hříbky — 2 brstky
sušených hub postačí pro 6 osob. V létě dají se houby
čeratvé, které se dříve v másle udusí. Když se tyto
fíčky pekou, může se ve smetané rozkvedlat ovejce
víc, než se dává na flíčky a masem. A. Sei.

Těžký je boj proti alkoholismu
Pod tímto názvem vydal známý odborník v otázce alko
bolistické, dr. Šimsa, řídící lékař abstinenčního sana
toria v Krči u Prahy, nákladem protialkoholistického
časopisu „Blaho Lidu“ v Brněletak, v němž po strač
ném dějinném úvodě na základě fakt dovozuje zhoub
nost alkoholismu, zajímavě líčí obtíže,a nimiž setkává
se zásadní boj proti alkoholismu, a nedostatečné vý
sledky posavadních i navrhovaných opatření a končí
zamlouvajícím se, prakticky dosažitelným a úspěšným
konkretním návrhem, jímž epidemicky bujícímu zlu
lze čeliti. Spisek dr. Šimsy hodí se výborně ku hro
madnému rozšiřování mezi náš lid, i můžeme jej co
nejlépe odporačiti. Cena pouze 10 h, při hromodných
objednávkách sleva. Lze dostati u všech knihkapců
a v administraci „Blaha Lidu*.

Rakouské hospodářství. Rakouskávláda
dala svolení, aby železnice z Liberce do Žitavy v Sa
sku vedoucí 1. lednem 1905 prodána byla státu sa
skému, ačkoli trati této — v ohledu vojenském veliké
důležitosti — leží na půdě království Českého 41-64
km, na půdě saské pouze 4:97 km. Smutná to hi
storie v hospodářství Rakouska! Při založení této
dráhy r. 1855 vláda rakouská saským akcionářům za
ručila Be za 4 procentní zúrokování akciovéhokapi
tála 7,500.000 marek, jenž později o 3,391.650 marek
zvýšen. Proto saští podnikatelé speknlovali apočítali
si za kilototr stavby 409.308marek, ačkoliv Rakousku
stavba km dráhy atojí průměrně pouze 220.000 marek.
K tomu ještě, když vláda saská uvolila se celou-trať
vzíti na 40 let du své aprávy, vláda rakouská ochotně
jí povolila za to 6'9/, z hrubého výtěžku dráhy, později
celých 809/,. Ochotné Rakonsko platilo jako morovaté,
takže do dneška stát rakouský pánům saským vyplatil
téměř 10 milionů korun. Při tom příjmy dráhy byly
lepší než v Rukouska vůbec; za kilometr přijalo se
totiš průměrně 42.120 K, kdežto státní dráhy rakouské
mejí za km trati obyčejně jen 32.772 K příjmů. Za
převzetí dráby do své spravy mosila by vláda rakouská
saplatiti celý stavební kapitál bez ohledu na zaplacené
garantované sumy, které s úroky by jistě dnes činily
30 milionů korun Proto z převzatí sešlo. — Tak se
v Rakoaeka hospodaří! Sama Reich. Zeitung píše, že
so tu naše státní vpráva dala důkladně vládou saskon
ošáliti. Nedivno pak, že z této zaslepenosti a nepro
síravoeti německo centralistických vlád vídeňských —
v jejíchž očích Čechové pro domábání se svých práv
jsod škůdci Rakouska — kořistí cizinci, my pak ná
rodohoupodářsky jen byneme,

Dar chudým. Paní EmilieWaldeková,roz.
Kemlinková, věnovala za příčinou úmrtí matky své pí.
Terezie Kemlinkové městským chudým v Hradci Krá
lové 200 K.

"Uržnízprávy.
V Hradci Králové, dne 6. února 1004. 11

vbenice K 11-20—1250, šita K 9-30—9-60, ječme
ne K 9:00—10'00, ovsa K 680—6560, prosa K 10-00
—000, vikve K 7-60—8'00, hrachn K 18 00—20:00,
čočky K 2400—2600, jahel K 19-00— 20:40, krap
K 1680—3600, bramborů K 800.-3-20, jetelového
semene červ. K 80-00—99'00, jetelového semene bí
lého K 140'00—160'00, jetelového semene švód. 00-00
—0000, jetelového semene ras. 56:00—58:00, máku
K 26'00—37-00, lněného semene K 3000 —21'00,
100 kg. žitných otrab K 980—10:00, pšenié. otrub
K 1020—1040, 1 kg. másla K 1:80—200, 1 kg. sádla
vepřového K 1:68 —1-76, 1 kg. tvarohu K 0-88—0:80,
1. vejce K 008—00007, 1 kopa petržele K 0:00—
000, 1 kopa kapusty K 2-40—6-00, 1 hl cibule K 7-00

—8"80, 1 kopa drob. zeleniny K 080—1-40, 1 pytel
mrkve K 1-80—2:00, 1 hl. jablek 00:00—00:00. 1 hl
brašekK 00-00—00:09,Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 6. února 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pěenice hl 525, žita 402, ječmene 50, ovsa
194, prosa 0, vikve 11, hracha 5, jahbel 10, krap 12,
jetelového semene 126*/,, Iněného 2, máku 1. 9) Zeleniny:
petržele 00 kop, kapusty 17 kop, cibule 82 hl, drob,
zeleniny 86 kop, mrkve 17 pytlů, brambor 78 kop.
8) Ovoce: jablek O bl., hradek 0 hl. 4) Drobného
dobytka: vepřů 16 kusů, podavinčat 516 kusů, kůzlat
3 kusů,

(Zasláno.)

Panu KARLU ZAVADILOVÍ,
slatníku a pasíři v Chrudimi.
Objednaný kalich i pafenka k nemocným my došly.

Jsou uměle a krásně provedeny. Odporačaji Vás pánům
bratřím.

Frant. Sodlatý, inrář.
V Ždániocích, 37. Hjna 1900.

Uměleckému ústavu pro malbu na sklé

B. ŠKARDA,
BRNO,

dostalo se následujících do
poručení za práce dodané V [060 1903,

SI. uměleckému závodu pro malbu a leptání
B. Škardy v Brně.

Farní úřad ve Všechovicích objednal pro farní
kostel dvě okna: Bl. Jan Sark. a sv. Theresie (okno
věnoval spolek sv. Thereaie) č. vzor. 23. Farní úřad
ochotně potvrzuje, že byl nádhernou úpravou oken
překvapen a velmi spok. jen. Skvostný rám objímá
světce v poloviční postavě, spodni částka vyplněna
věncem... kol do kola úzký, v slobových arabeskách
provedený rám, doplňuje celek v krásný soulad. Kresba
bez vady, tváře nělechtilé, jako živé, zvláště pro
svitne-li slunce . . . soulad barev proveden do nej
jemnějších atínů. Každý, kdo obrazy vid-l, jmenovitě
panstvo kníž. a velkostatku, šaslt nad uměleckým
provedením. Okna budou první okrasou našeho kostela
farního a nejlepším dokladem, co může provésti ústav
domácí! Zároveň připomínám, ža elav, závod stanovil
cenu a podmínky platební neobyčejně mírné. Za mi
strně provedená okna srdečné díky) Rádi svolujeme,
když skromné uznání naše i pro veřejnost opotřebíte ;
umělecká práce slav. ústavu zasluhuje vším právem
veřejného oznání a pochval:. Opětné díky!

Ve Všechovicích, 4./5. 1903,

Augustin Fuchs, © Msgr.Josef Kubíček,
předseda kostelního konk. © kníž. konsistorní rada

výboru. a místoděkan.

Velectěný Panel
S provedením okna mi zaslaného jsem velmi

spokojen. Zdařilo se zvláště v některých podrobnostech
vekutka krásně. Přeji srdečně všeho zdaru k dalším
pracím, V úctě veškeré

Antonín Nývlt, děkan.
Ústí nad Orl., 15./8. 1903,

Vaše Blahorodí!

Odpusťte,že jsem již dříve Vám nepsal ....
Co se týče provedení okeu, ubezpečuji, že došla plného
uznání se strany pánů patronů našich a odporačím
Váš závod všude vřele. Ve vší úctě

J. Ráček, děkan.
V Herálci (Čechy), 29./7. 1908,

Vaše Blahorodí|
S radostí tí nto potvrzuji, že jsem s okny od Vás

mně dodanými pro mou zámeckou kapli velmi apo
kojen a že tatáš mezi umělecké, bezvadné práce po
čítati se mohou. V úctě

„Alfons šl. z Buchtů.
Zámek Krottendorf u Kapfenberku (Krajina).

——

Vaše Blaborodí |

S nově opravenými dodanými okny vyslovujeme
Vám tímto úplnou spokojenost. Jsou nejlepší okrasou
našeho chrátanuPáně. Pů
Josef Nováček, starosta. Janko Rumler, farář.

Martinkov, 1./10, 1908,

Velectěný Pane!

Okno pro kapli Božího hrobu při farním chráma
Páně v Přerově Vámi dodané jest překrásné: líbí se
všem. Krosba j soulad barer mile dojímá. Díky
srdečné za vzácné provedení. — V úctě oddaný

Ig. Zavřel, farář.
V Přerově, 7/10. 1908.

——

Vaše Blaborodí |

Okna jsou šťastně zasazena a činí oboje krásnou
okrasu v kostele. Všecko, srchitektonické sestavení,
volba barev, votivní obrazy a celkové provedení umě
lecké prácedostalo plné uznání páně baronovo a mých
farníků a rozhoduje při posuzování: při prvnějším
znalost a pieta, připosledních zbožnost a přirozený
úsudek. Děkuji Vámtudíž za provedení zbožného díla
toho a doufám, že Královna nebes, která uměním Vaším
oslavená a chrám Boží nkrášlen jest, Vašemu ústava.
v nejširším okolí jak zde tak i v cizině k bohatému
a požehnanému úspěchu dopomůže a znamenám se
Vašemu Blahorodí 4 přátelským pozdravem oddaný

Frant. Kelbl, farář. 
Lechvice, 25./10. 1903,

Veleotěný Panel

S dodanými okny pro náš kostelíček jsem úplně
spokojen; pěkně jej zdobí a nezatemůují.

S veškeron úctou

Josef Přinosil, farář.
1908.Řeznovice, 14/10,

Ctěnému pánu B. Skardovi v Brněl

Dodaná Vámi okna z malovaného akla s obrazy
do našeho nového chrámn Páně úplně nás uspokojila
a všeobecně se líbí. Pročež Váš závod co aolidní a
dovedný každéma odporučiti mohu.

Ve vší úctě

F. Vinař, statkář.
VPodulšanech a Parlabic (Čechy), 218./11. 1908,

Pan B. Škarda v Brně!

Zusílaje první splátku, vyslovoji Vám svůj dík
za dodaná okna; líbí se všem svým krásným prove
dením a jsou pro Váš závod i co se láce týká nej
lepším doporučením. Znamenám ne ve vší úctě

R. Stračka, farář.
Korytčany, 21/11. 1903,

. . . 8 obrazem sv. Jena jsme epokojeni.
S veškerou úctou

Alb. Mrázek, farář.
Rakvice, 30/12. 1903,

Velerážšený Panel
S provedením oken pro chrám Páně v Archle

bově jeme úplně spokojení a mobu eměle Váš závod
každému odporačiti. S úctou a pozdravem Vám
oddaný

Josef Jarek, farář.
Archlebov, 31/12. 1903,

Pan B. Škarda v Brně!

Vaše okna došla. Páni jsou úplně spokojení,
jak co do provedení, taktéž i co vkusu se týká. Těší
mne, že Vám to mobu oznámiti. V úctě

M. T. Linde.
Ve Smyrně (Asie), 27./11, 1908,—

Velectěný Panel
S okny dodanými do farního chrámu Páně jsem

velice spokojen; kdy se mně jen naskytne příležitost,
doporučím Vás důstojným pánům farářům.

Frant. Hlavička, farář.
Jemnice u Mor. Bndějovic, 18./12. 1903.

Velectěný Pán B. Škarda, Brno!

Vzhledem na Vúš ct. dotaz ohledně mosdobnou
malbou provedených a pro zdejší Cyrillo- Metbodějský
kostel dodaných oken sdělujeme Vám, že tato vše
stranného úznání obdržela a že 8 nimi každý jednot
livec spokojen jest. Můžeme Vaši firmu pro zařízení
malovaných oken všestranně co n-jlépe odpornčiti a
znamenámo se s veškerou úctou

Konečný a Nedělník, měst. stavitelé.
Prostějov, 16./12. 1993.

P. T. Pan B. Škarda, umělecký ústav pro malbu
na skle,

Dodané okno Sedmibolestné Panny Marie pro
náš kostelíček jest v provedení i vstylisaci slohu při
ceně přiměřené tak dokonelé, že mohu kašdémn Váš
závod odporučiti. Zároveň díky Vám vzdávám sa
brzké a včasné vyřízení. V úctě dokonalé

Otokar Hruška,
duchovní správce donucovací pracovny.

Pardubice, 16/12. 1903.

Pan B. Škarda v Brně!

Dodal jste pro kapli nově vystaveného biskup
ského alumnátu maloraná okna, která nyní přijate
byla. Při této přílešitosti uznáváme, še provedení
těchto oken v každém ohledu úplně uspokojuje, coš
Vém tímto rádi dosvěděujeme.

Za c. k. stavební úřad
Josef Matzenaner, c. k. inženýr.

Brno, 27/.12. 1908.



. . . Okno jest ka mé největší spokojenosti shc
toreno.

Šime Petrovič, župník.
Preseki =. p. Raven (Hrvatska).—

Vaše Rlahorodí !

Na Váš ct. dotaz, jak se okne zamlouvají, od
povídám takto: Okna s obrazy „sv. Josef, Panna Maris,
sv. Božena a av. Jan Nepom.“ jsou krápně provedena
a všeobecně se líbí.

Josef Katzer, farář.
Velké Opatovice, 14./4. 1908.

« . . . Okno je pěkné a líbí ae.
Frant. Klus, farář.

Košice, p. Malešov u Kutné Hory.

Volectěný Panel
S výrobkem Vaším (okna s obrazy „sv. Ápo

Jonie, sv. Jan Evang. a sv. Rodina“) jame nad míra
spokojeni a odporačím Vaši firmu každému.

Vincence Marek, farář.
Želetava, 27./7. 1908.

Velectěný Panel
Okno sv. Josefa šťaslní zasazeno. Líbí se vše

obecně a dělá čest Vašemu závodu. Jest to již páté
okno od Vás v našem farním cbrámu Páně. Zdař Bůh

V úctě oddaný
Frant. Hroneš, farář.

Bohuslavice (Čechy“, 20./11 1908.

Velectěný Panel
Pro farní kostel v Z“břehu (městě) Vámi dodaná

okna ze skla kathedrálního v železných rámech uspo
kojují všeobecně, zvláště tři ozdobně provedená, jedno
velké va kůru (sv. Cecilie) a dvě u hlavního oltáře
(Srdce Pána Ježíše a Srdce Ponny Marie) líbí se všsm,
tak že dílo mistra svého chválí.

Josef Fišara, farář.
Zábřeh (Hobenstadt), 16/12. 1903.

Nové
nádherné dílo Cestopisné

slavného švédského cestovatele

Sven Hedina

V dRDU Ad
ERB“ Právě vyšel sešit 1. ji

a zasíláse každému, kdooňpožádá,
na ukázku.

Přihlášky k odebírání přijímá

První královéhradecké knihkupoctví
a antikvariát

Bohdan Melichar
v Hradci Králové.

(Bývalý závod Pospíšilův, zal. r. 1808.)

lékykol
voskové i polovoskové "Ig

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j,
parní bělidlo vosku

doseí Pilnáček v Hradci Král,
a«.a k, dvorní dodavatel.

Starý solidní českýzávod, založený r. 1800
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradoi Králové z roku 1888.
Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Bričky oltářní z čistého vosku včelíhoi

drahy levnější,dále paschaly,triangle, zrnakadidlová, sloupkya jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu domáct.
Výmobkysnámé, besvadné jakosti, obsluha

a přesná,podmínkya osmy nejmírnější. ——
oldštní azbídkou m a přámá ochotně s0posloudí. |

Rolnické družstvo

na zpracování čekanky
pro Lhota pod Libčany a okolí

We-zadá "U

ná stavbě sušírny
práci zednickou, kamenickou, tesař
skou, pokrývačskou, truhlářskou, zá
mečnickou a kovářskou, sklenářskou a
natěračskou.

Podmínky, plány a rozpočet nalé
zají se k volnému nahlédnutí u starosty
podniku.

Příslušné offerty mohou býti po
dány buď na práce jednotlivé nebo na
celou stavbu včetně do 21. února b. I.
do 12.hodiny polední.

Valná hromada bez ohledu na výši
jednotlivých podání ponechává si právo
volného rozhodnutí.

Ve Lhotě pod Libčany,
dne 7. února 1904.

Antonín Kubiznák,
starosta.

o20G

K blížícímu se období

prvního 3k svatého přijímání

KARELŠNEKv č Bobovi

hojně zásoboný sklad.
Upomínky od 4—24 h,

s českým neb německým textem,
jen v uměleckém provedení.

WZORKY na požádání k disposici.

X

se slohem kostelů
souhlasné

v reliefu řeza
Boží hroby

KřÍŽOVÉCBSŤY„,n0btt

E
šení“, sochy, oltáře a veškerá ko

K dod

VOJÍKODOČNÍSakeZea onde ad
.——== bářaký
$oseja Krejčíka o Prase.

Písárna a dílny na Letné 613-VII. Sklad Karlova ul. č. 50.— Mustrované cenníky, nákresy a rospočty
GW"Výkodnéplatební podmtnky. "NE

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarnía letní dobu,
gaP*> 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.

Též na splátky bez zvýšení cen! '

První český katolický zárod ve Vídní.

František kuber
Dílna ku vyšívání

R © a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížea td.
>P =Videň,

VI. o, Seiden
gasse čís. 30.

Na ukázku zasílá
se vše franco.

TK OTTOT TTTTTTKETNTTT TT KO T

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudiy, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojo. duchovenstvu
svůj osvěďčený a často vyznamenaný

výrobní závod

všec) kostelních paramentů, ji
praporů a kovového náčiní.

NCennílty, vzorky i roucha hotová naukázku JÍ
se na požádání franko zašlou. i

DUTBINENINEEESHENNÍ

=-—

UKEENNONI.



Z Morašic u Heřmanova Měst
do Pusté Kamenice.

Poděkování.
Při mém odchodu z Pusté Kamenice dne 6. února

b. r. poctěn jsem byl velmi skvělým, okázalým vyprovo
sením, svědčícím o velké bývalých mých oveček i ostatních
přítomných ke mně lásce, upřímnosti, důvěře aoddanosti,
začvšemupřímné vzdávám díky.

Jmenovitě děkuji srdečně: Veledůst. -Pánu Frant.
Mimrovi, faráři v Krouné, kterýž sem zavítal, za jeho
bratrskou řeč na rozloučenou v chrámu Páně i důst. Pánu

Janu Kostkanovi, administrátorufary Pasto-Kamenické;

Díkůvzdání.
Hluboce dojati četnými důkazy soustrasti, jakých se nám

l
Václava Hynka,

rolníka ve Svobodných Dvorech,

dostalo, z hloubi srdce děkujeme všem, kteří drahého zesnu

lého na poslední cestě doprovodili, jej skvostnými věnci na

důkaz vřelé účasti na opravdovém zármutku našem obmy
OVOKNONOOROONASslili, nám ústně neb písemně svoji upřímnou soustrast pro

ZAMAIONAM

I

obecnímu výboru; velect. pánům učitelům ze všech

jevili neb jakýmkoliv způsobem k uctění památky drahého basióskému s hudebníky; ct. pánům starostům

a vůbec všem, kteří se vyprovození súčastnili.

VE SVOBODNÝCH DVORECH, dne 8. února 1904. V Morašicích u HeřmanovaMěstce,dne 10.února

děkan a farář.

0

Obchodní dům se sukny V. J. Špalek, Hradec Králové, Y*orkyse napožá

2 K době postní h

velect. panu Josefu Olivovi, starostovi obce Pusto

škol a et. ul. učitelce industrialní za doprovods mládeží;

zvěčnělého přispěli. z Čachnova a František; drahým družičkám velkými

Bývalým farníkům svým ještě jednou upřímné

© 1904,

AI IDODOAGIAIACIDEBDLDCD

ní zašlou.

Záložna v Hradci Králové r.
o 9 ANT. KAŠKA:

Kamenické, za jeho dojemnou promlavu na nádraží, i al.

ct. p. J. Drbalovi, c. k. poštmistru v Krouné; ct. sboru

malým za jejich pěkné promluvy a přáníi vyprovosení —

Všem zaplať Bůh!
„Zaplať Pán Bůh“ a otcovskés Pánem Bohem!

Truchlící příbusenstoo. © Otakar Richter,

tu= 1 cizozemské.pro jaro a leto již došly;dáleČerné látky pro

N OVOTI NY veledůstojnéduchovenstvoasukna ku chrámovým účelům doporučujev ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny

DA

KŘÍŽOVÁ CESTA
Od 10. t. m. přijímají se nové vklady jen na Pána našeho Ježíše Krista.

3 O0 Stran 20 — 8. Cena 16b, 50„ 3 k l. < kosůpo14b,100kusůpo12h.
Dnem 1. března t. r. snižuje se míra úroková ze všech AEG,JAIB:

vkladůna 3%. $| | KŘÍŽOVÁ CESTA.

Taktéž úroky z úvěru stavebního, hypotekárního a kry- Biran20 —8". Cena14haléřů.

tého zástavou snižují se 1 březnem t. r. na JOSEFMILITKÝ:

mp- 4. „NEZAPOMEŇ“.
Šestero řečí postních.

Za výbor: Š PrněA — 80. Cena (snížená)Jeřábek Josef, kontrolorJ. Eilnáček, starosta.

(em knibtiskárnavradciKrálýOC- MU-—MU- DUO |

Ň ABYTEK v každémslohua provedení ár n Dvořáček,skla1 | bytunejlevněji nabízí "NE (W© Hradci Král u novéhoBorromase.

východočeské nakladatelstvíB.E.TOLMAD,"Baia
Hradec Králové. Prvýzávod na českémseverovýchodě.

Telefon č. (7. JK pošt spořit. č. 802101. Založeno roku 1863. K Psací stroj.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor Antomím Pochmonm.— Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradel Král



: Předplatné na čtvrtí roku 2 k so h
Číslo 8. | > na půl roku $ A — h

Strany.
(8) V poslední době množí se stesky po

slanců mladočeských do přílišného počtu če
ských politických stran, které prý nesprave
dlivě kritisují stranu svobodomyslnoua ostrostí
výraza závodí, aby získali mas lidových. Hle
díme-li ke vznika strany mladočeské a vyvo
láváme-li v paměti způsob jejího boje proti
Staročechům, jsou nynější projevy protimla
dočeské pouhou hračkou. Podpalající výkřiky
o zaprodancích, o hlíze, o vředě na těle ná
rodním, o cházce, již třeba na kuždém kroku
ničiti, působí čerstvým dojmem až posavad a
ostře charakterisají ono duševní ovzduší, ve
kterém vylíbnouti se mohl i výkřik:o Rieg
rovi, jakožto zrádci národa. Jsou tedy žaloby
mladočeské neoprávněny, ač jinak dosti po
chopitelny z té příčiny, že přirozeně nepří
jemný jest odboj straně, která tak rychle v ná
rodě opanovavši domnívala se, národní državu
na dlouhá léta míti zabezpečenu.

Existence tak silné oposice protimladoče
ské vysvětluje se již dávno tou skutečností,
že Mladočeši navychovali si žádného dorostu,
bez kterého každá strana musí odumříti. Snadné
vítězství, způsobené nevybíravým uměním agi
tačním, zavinilo postavení lenivé bezstarostncsti,
u pak Mladočeši měli málo pracovníků, kteří
obtížnému úkolu tomu byli se mohli věnovati.
Vždyť i samým předákům, vtrbnavším do arény
politických zápasů, bylo se delší dobu učiti,
než nabyli střízlivějšího nazírání a kritického
odvažování svých sil. Tím méně ovšem k po
litické výchově byli povoláni poddůstojníci,
jejichž rozum, nesuhaje za bumna straonických
žaroálů, nemohli dáti lidu to, co neměl, solidní
totiž u nekolísavou avědomělost v rozličných
oborech života a národních potřeb. Pociťování
nedostatků těchto ve straně mladočeské ča
stěji projeveno bylo i veřejně, a byl to zej
ména dr. Kramář, který o protříbení oficiál.
ních zástupců mladočešství upřímně asiloval.
Nejnověji dotekl se věci dr. Pacák v řeči,
promluvené v Uhlířských Janovicích. Dnes
však jest již pozdě bycha honiti. Rozliční ti
příživníci, kterým dle vědění a schopností je
jich ani ve snu senezazdálo, že by mobli někdy
dosáhnouti hodností i poslaneckých, pevně
utkvěli v kožiše mladočeském a nedají se
jiš setřásti. Zajímá-li se kdo ověc tuto, nechť
navštíví několih veřejných schůzí, na nichž
projevojí se oni podveliteié nejokázaleji a
kdež bystrý pozorovatel aspoň tu jejich upřím
nost musí pochváliti, že prázdnotu svoji ne
svaží se nikterak zastříti. Není tedy divu, že
k těmto koncům strana mladočeská dospěla a
že mladší strany bojem ji podstupují. Přispí
vají k tomu též mérou nemalou zvýšené po
žadavky vzdělání, jehož cenu a význam mladší
plně si uvědomují. A tak na jedné straně na
učili se mladší vůdcové strannické agitaci od
strany mladočoské a na druhé straně nikoli
poslední příčina jejich rozstoupení se stranou
posud vedoucí jest nadkritika a sebevědomí,
vypěstované ve škole Masarykově. Mládež
vypověděla poslašnost činitelům oběma. I straně,
která zapřáhla ji do vozu politických agitací,
i Masarykovi, jenž naučil své posluchače ne
spokojené kritice, ostří kritiky té zakouší
nyní sám ní sobě.

Jednostranným vývojem v posledních le
tech u nás stalo se, že rušná politika pova
žována za vrchol kultarního snažení a přiro
zeno tedy, že v prostředí tomto snaží se při
měřeného výrazu dojít rázovitější individuality,
které nejsou ochotny poslouchat, nýbrž velet.
Tak vyrostly rozličné ty strany, jako radikálně
státoprávní, radikálně-pokroková a národně
sociální. A vysvětlujeme li tady vznik stran
protimladočeských, nečiníme tak ze žádné ško
dolibosti a nepřejeme si, aby Babylon politi
ckých stran našich ještě vzrůstal. Naopak jest
nám jen odporovati učení hlásajícímu, že
moohost stran není národnímu rozvoji na pře
kášku. Tvrzení to jest doktrinářeká poučka,
v oběh uváděná buď těmi, kteří zakládají

V Hradci Králové, dne 19. února 1904.

stranu vlastní, nebo těmi, kteří od nově vzni
kající strany pro zájiy své něčeho očekávají.
Stranuické sobectví četných stran celkovou práci
národní oviklává a seslabuje jeji účinnost,
protože taktické důležitosti v uskutečňování ná
rodního programu ve stranách jsou zároveň
jejich bojovným dělítkem. Hledime-li pak u
nás k nebezpečenství všeněrmeckému uvnitř
Rakouska i mimo ně, puk ono tvrzení jest
přímo vlastizrádné.

Jak poměry dnes jsou, podvrácení strany
wladočeské rozdrobenými stranami mladšími
si přáti nernůžeme, ač jinak ua jisto předpo
věděti možno, že v nejbližší budoucnosti ven
kovské mandáty zaujmou agrárníci. Zaujatí
míst. mladočeské strany stranami radikálními
nelze si přáti již proto, že několik pracovníků
a politiků její radikálové nahraditi nemohoua
že hojná zkušenost praktické politiky, nastřá
daná již z dob staročeských, bez užitku musila
by se odebrati na odpočinek. Jinak taktické
radikalisování státního práva ve Vídni bez
současného vymahání prospěchů v oborech
jiných pracný náš postop národní by stěžovalo
nebo případně i přerašilo.

Opětně tedy se vrací myšlénka potřeby
strany konservativní, jíž se několikrát dotekl
pražský dopisovatel „Obnovy“. Myšlénka ta
má svůj vážný smysl. Strana konservativní a
nynější strana mladočeská, majíce "úctyhodné
a vážné vůdce, ponenáhlu bysoustředily všechny
síly národní. Místo katolického duchovenstva
dle přirozené povahy věcí ovšem bylo by na
straně konservativní. A tu znatelná činnost
musila by býti předchozí podmínkou, aby ka
tolické kněžstvo nabylo určitého význama
v konservativní straně zvlášť a v životě vůbec.
Posavad není tomu tak, v kterémž ohledu po
stačí jeden příklad za mnohé. Za říšské volby
na Německo-Brodska objevilo se několik do

isů v „Čechu“ stěžojících si, že kandidát
taněk má vliv nu Časopis Štítný, jenž jest

protikatolického sméra. Čo se tedy vlastně
mělo státi? Ve schůzích volebních jednodoše
měli podati kněží dotaz asi v tomto zoění:
pane kandidáte, jsou nám známy vaše styky
se Štítným u uznáte sám, že vašim voličům,
katolickým rolníkům, nemůže to býti lhostejno.
Tážeme se vás tedy slušně, jaký poměr za
vjmete vůči katolickému náboženství jako po
slanec. A odpověď musilu vyzníti v každém
ohleda aspokojivě. Na místo tak praktického
prostředku posílány malomocné inkoustové
poznámky do „Čecha“ ...

Katolické kněžstvo z mnohých důvodů
povoláno jest k činnosti, řekněme, nejsoci
álnější. Jest tedy i průměrnému člověku po
chopitelno, že stesky do nečinnosti jeho, vy
cházející i z řad kněžských i z řad laických, jsou
odůvodněny povážlivou skutečností. A. jest
marno osnovatii nejdůmyslnější plány 01ganisace
katolické, pokud se nevzchopí nejkompetentnější
sociální jednotka — kněz. V této příčině pak
již často zasaženo bylo návrhem volné kompe
tence na beneficia. Ukaž, co jsi v mezích své
možnosti učinil. — Neřikej nikdo, že k pro
jednávané právě látce otázka volné kompetence
nepatří. Formálně nikoli, věcně ano, a to víc
nežli kdo tuší, neboťona jest naše: ceterum au
tem censeo.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 17. února.

(Rusko-japonská válka. — Pozor na kapsy! —
Česká reklama a starý pražský židovský hřbitov.)

V nejpřednějším popředí všeobecného

sájmo celého světa stojí dnes rusko-japonskáválka. Válka tato nenf sporem dvou států,
nýbrž válka tato jest třetím obrovským zápa
sem, jejž podnikají ve středověka svět opa
novavší národové proti nezbytné budoucnosti.
O tom není žádné pochybnosti, že badoucnost
v ovládání světa ve příslušné míře náleží Slo
vanstvu, jehož representantem jest dnes Rusko.

[mserty še počítají levně. |
Obnova vychásí v pátek v poledne. |

Ročník X.

A tomu bývalí pánové světa již sto let hledí
předejíti. Říši Českou a říši Polskou podařilo
se jim rozvrátiti a nyní pokoušejí se rozvoj
dnes Ruskem representovaných slovanských
sil alespoň na jeho postapu zdržeti, což však,
jak jednou dějiny dosvědčí, bude všechno
marným proléváním krve za věc již dávno
ztracenou. Rusko vždycky, třebas poražené,
zvítězí, poněvadž uepřítelův meč zůstane vjeho
rukou.

Devatenácté století to již podvakráte do
statečně prokázalo, že boj středověkých pánů
světa proti vládci světa v budoucnosti jest
zbytečnosti.

Napoleon Bonaparte r. 1812 vedl, jako
drabdy Hannibal na Řím, do té doby snad na
světě nevídanou armádu všech skoro evrop
ských mocností do Ruska, jehož hlavní město,
bílou matičku Moskvu, opanoval, ale ze ssutin
jeho pak prchl, zanechav tam svůj vítězný
meč v kořist poraženému.

Toto poučení však středověkým pánům
světa nepostačilo, aby nechali přirozenému
pokroku volnou dráhu, nýbrž r. 1855 vrhli se
opět na Rusko, s neslýchanými obětmi dobyli
Sevastopolu a konec toho vitězství byl, že se
po něm stalo Rusko definitivně první mocností
světa. Ze svého území ani desjatioy půdy ne
ztratilo, ale brzy vidělo své nepřátele u svých
npobou bnď jako poražené, nebo o pomoc a
ochranu prositi Ve svém pokroku nebylo také
v žádném směra zdrženo, tak že dějiny světa
posledních dob byly vlastně diktovávy z Pe
trobradu. Rasové svému světovému poslání
dávno jiš dobře rozumějí, neboť hlas jejich
hosudára, přimlouvajícího se za odzbrojení a
tím za zavedení trvalého světového míru,
značí jenom vědomí ruské síly a moci, proti
níž bojovati jest prolévati řeky krve marně a
vvalovati na národy pláč a ochuzení zbytečně.

Badoucnost světa dle daes jevících se
toho příznaků spočívatí bude v rakou dvou
živlů. Z těch jeden t. j. slovanský vlásti bude
světem starým a druhý t. j. anglo-německý
panovati bude ve světě novém. Rusové, kteří
budou representovati živel slovanský, již své
poslání v tomto směru pudesáte let plní, osvo
bození Jihoslovanů z jařma tureckého by'o
prvuí jeho etapou a Angličané to již také vědí,
jak výslednice záhady svétové budoucnosti zní.
Není tomu mucho let, když jistý německý
politik s potěšením vykládal anglickémnostát
níko, jak se prý Němcům germauisace daří.
Aoglický státuík však mávl záporně rukou a
vece: „To vám všecko noní nic platné, vaše
budoucnost spočívá ve splynatí se živlem an
glickým. Vy Slovany nezmůžete!“

Když z evropské strany na rozvoj Slo
vanstva středověkými pány světa v dovate
náctém století podnikouté válečné útoky Be
nezdařily a když pokrok jeho nebyl zastaven,
vychováni byli od nich Japonci, aby za ně po
mocí kultury repetýrek a trhacích látek na
Rosko zaútočili ze strany asijské, To jest třetí
světový útok na representanta moci a pokroku
Slovanstva, který jest právě na dáluém východě
za tichého soublasu bývalých pánů světa za
příčinou zadržení nezbytného vývoje údělů
budoucnosti podnikán.

Že opět Rusku dostane se do rukovo meč
jeho nepřátel, to jest jisto tak, že předpovídati
to, bylo by zbytečností. o tento boj bude
státi krve, slz, nesnází a trampot, to se dnes
ovšem že předvídati nedá, ale konec konců
bade, že ze zápasů těch, na jejichž počátku dnes
stojíme, vyjde Rusko sesílené, mocnější a že
dějiny Slovanstva učiní při tom obrovský skok
ku předu. Tato zkouška ze světovlády, jež
jest právě Rasku ukládána, nejpříznivějšími
svými výsledkybade působitipředevšímv Ev
ropě, jíž nejlepší její ovoce svým *asemspadne
v klín. Utok Japonska na Rusko jest jenom
dokladem, že se rozvoji jeho stará Evropa již
překážeti neodvažuje. Poněvadž nemá k tomu
dostatečných prostředků a příslašné hlooposti,
proto byli k nevděčnému tomu pokuso vycvi
čení podle nedávných ještě evropských názorů
žlutí barbaři.



Zprávy o přepadení Rusů a o vypuknutí
války jejich s Japonskem způsobily v Praze
nejhlubší dojem. Celý český národ nejvřelejšími
svými sympatiemi provází dnes raské prapory
na jejich postupa v boj, jejž Rusové jménem
veškerého Slovanstva zahajují dnes snad s ce
lým světem o další budononost a postavení
v něm. Jakých rozměrů zápasy ty nebudou,
kde všade bade ozvěny a důsledky jejich cí
titi, to se dnes ještě předpovídati neda, ale
to každý Slovan cítí, že se dnes řeší kus slo
vanské bodonenosti. Zaneprázdnění Rusů na
dálném východě znamená ve přítomné době
pro nepřátele Slovanstva v Evropě jistou míru
volné ruky, které případně příležitosti té k růz
ným činům poožije, avšak kouec třetího útoku
světového na Rusko bude pro Slovanstvo ne
vystižitelným úspěchem, ve který pevně doufáme
a věříme. Japonsko jest k tomu nejméně po
voláno a způsobilé, aby budoucnosti Slovanstva
nějaké nové dráhy mohlo předepsati. (Co se
nepodařilo orlům celé staré Evropy, to se ne
povede pojednanému od nich — papoušku.

* +
*

Dnes jsou podvody A defraudace u nás
tak na denním pořádku, jako bývá chlebíček
na stole. Obohatiti se a knížecím způsobem
žíti z majetku a na účet svého bližního a
třebas i nejbližších příbuzných jest jakoby
symptomem jisté třídy pánů v naší společno
sti. Kdo po leta veřejný a společenský rach
sleduje, každý i při menší znalosti lidí takové
podvodníky na první pohled pozná. Obyčejně
vedou si nanejvýš sebevědomě, předstírají svou
Geniálnost a nadání, dovedou býti brdými a
hrubými a hlavní zuámkou jejich černých duší
je, že hledí pověst svou zvelebiti snižováním
svého okolí a vlastním ostentativním a pře
pychovým vystupováním, které má celon ostatní
společnost omámiti a omráčiti.

Za posledních dvacet -let poznali jsme
v zemích českých jak na straně české, tak na
straně německé tolik lidských „kun“, jež Ko
nečně když ne za hlavu, tedy alespoň za nohu
v železech světské spravedlnosti uvázly, že za
jímavé to procesí podvodníků a defraudantů,
zkrátka imponujících zlodějů netřeba jmenovitě
vypočítávati. Že řada jejich jest u konce, to
nelze říci, neboťpýcha a přepych, jež se v na
šich zemích dnes v nepoměrné míře k jejich
výnosnosti javí, musí nezbytně ještě mnoho a
mnohokráte dotvrditi pravdivost přísloví, že
pýcha předchází pád.

Does chceme zde věnovati pozornost
kouskům chlapíčka, o nichž měla celá naše
veřejnost trochu více uvažovati, než-li činila.
Dne 8. t. m. stál před pražskou porotou mla
díček, který byl teď rok předmětemnejvětšího
obdivu a skoro modlou německé společnosti
pražské, S platem měsíčních 150 K jako kom
ptoirista u firmy Eichmannovy dovedl se ob
klopiti nimbem báječného boháče. Sadal v loži
německého divadla, rozdával vinohradské domy,
kavalírstvím jeho oslněná židovka k vůli sňatku

FEUILLETON.
Ze studentského plesu.

Píše J. S—a.
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V půlnoční přestávce sál se zpola vy
prázdnil. Mnoho návštěvníků zasedalo ve dvou
pobočních místnostech k materielním hodům.
U jednoho stolu sedělo dvanáct junáckých stu
dentů, kteří na sebe upozorňovali bujarým
přednesem národních písní. Takovou zábavou
se zabila půlnoční přestávka aspoň laciněji
než ticným popíjením. Frantíkovi mnoho do
zpěvu nebylo; usedl si v koutku u malého
stolečka, poručil si sklenici piva, aby jeho
hořkostí zalil sladkost koblihy a — trpký
pocit nad ztrátou masité večeře. Najednou
mířil k jeho atolečku nějaký pán ss zlatým
skřipcem na nose; za jeho zády roz "itů ye
oblížely dvě dámy. Skla skřipce zpytave „„kvěla
na zastrčeném stolečku; bned oa to 80 skřipec
obrátil směrem k damám a ústa staršího
elegána promluvila: „Tady to bude nejlepší.“
Následovalo uové otočení směrem k Frantikovi
a v zápětí Jedabylá úklona: „Dovolte, pane,
abychom přisedli; všude jest tak hustě obsa
zeno .. . Saad nebudeme vyrušovat... .“

NÓ prosím, prosím“, ukláněl se ještě
hlouběji povstavší Frantík, „pro mne bode ve
likou ctí... .“ A hned se dle příkazu etikety
slavnostně představoval: „František Vácha,
septimán“ Titul septimána není maličkostí;
aspoň student myslí, že to je už veliký stapeň
na společenském žebříku. V septimě a oktávé
dospívá služebník vědy k sebevědomí největ
šímu. Proto nedivno, že Frantík slovo „septimán“
vyslovil s náležitým důrazem. Pán však jen
Jhostejně mrkl pod skly očima, nabídl dosti
nedbale ruku s poloblasným: „Kontrolor Josef
Křička“.

„Fany Křičková— Marie Troufalová“, za

s ním dala se pokřít, vyvezl ji za to oa sva
tební cestu na Ririeru a po Italii, koupil si
veleslavínský zámek, jejž dal knížecím způso
bem zaříditi. ©Rozhazoval peníze plnými
hrstmi a celá společnost doktorů všech kate
gorií, finančníků, ekonomů, obchodníků jako
Geniu seoklaněla v Děčíně vyučenéma kupec
kóma mládenci, jehož nejvyšším vzděláním
byla večerní pokračovací Škola, tak že také
písmo jeho nedosáhlo lepšího vzhledu, než-li
jaký poskytuje starý rozlámaný tyčkový plot.

A předce jediné tímto ubobým evým pí
sařským uměním dovedl tento pán, jménem
Emil Kochelmeister, zfalšovati 36 směnek, za
něž u dvou nejpřednějších německých fioanč
ních ústavů pražských eskontoval během jed
noho roku na dva miliony koran botových
peněz, za něž dělal v Praze prince z pohádky.

Člověk se zdravými smysly by popíral,
že je něco podobného možno. A on0 8e to opa
kuje o nás stále! Jakýsi žid Jellinek loni
ohnul Lánderbanku ve Vídni o 5,000.000 K,
lebeman Mudroch doběhl úvěrní ústav skoro
o čtvrt milionu, radikál Ort dvacet let tahal
za nos katolické finančníky, a nyní Kachel
meister zmistroval ©„Unionku“ a ústřední
banku německých spořitelen v Praze o obrovské
sumy tak primitivním způsobem, že jmenované
peněžní ústavy následkem toho před porotou
zástapci svými prohlásily, že neutrpěly tím
žádné škody, již ovšem a právem Eichmannova
firma, jejíž prokurista Kochelmeistr na faleš
ných směnkách podpisoval, také nésti nechce.
Proto porotci byli na rozpacích, jest-li nemají
Kuchelmeistra za takových poměrů z obžaloby
propustiti, když se nikdo ze zúčastnělých stran
ke škodě ním způsobené ani hlásiti nechtěl.
Pražská veřejnost pak celou aféra tuto přešla
jako zde již docela obyčejný případ. To jest
známka kapitální otrlosti a jest z ní viděti,
jak si naše společnost na defraudanty a pod
vodníky zvykla, že ji již ani potrestání jejich
nezajímá. Vracíme se k tomuto případa proto,
ubychom upozornili, že dle četných případů

oslední doby jest nutno, aby žádný ani zdán
ivě bezúhonnému a sobě třebas blízkému člo

věku nevěřil, že ho neoklame a aby každý
hleděl si své jmění zabezpečiti a uložiti tak,
aby na ně stále sám viděl a sice nejlépe v ne
movitostech, které se defraudovati nedají.

Proto musí se odporačovati za dnešních
dnů tu největší opatrnost každému, aby nebyl
zkrácen a okraden, neboť žijeme v době, která
ve přepychu a rozvinované nádheře neshledává
zástěru hříchy maskující a přikrývající, ale
spatřuje v nich příznaky nadání, finanční a
obchodní zdatnosti, zkrátka geniálnosti, která
se však pravidelně na konec objeví býti nej
sprostším zločinem, jenž byl umožněn slepou
důvěřivostí poškozených, £ nichž si nikdo v čas
netroufal uvědomiti, že naše země není eldo
rádem, aby v ní někdo mohl přes noc někte
rým legálním způsobem zbohatnouti tak, aby
mu bylo možno z vlastní píle a přirozeně na
bytých prostředků dělati knížete.

* *

šveholily dámy vstříc zdvořilému studentovi,
8 novou dvojt hlubokou úklovou krásné po
hlaví k svému stolu přijímal.

Noví hosté po prvních zdvořilostech pře
stali si jaksi svého mladého souseda všímati.
Mluvili poloblasné jen mezi sebou a zaměst
návali se hlavně zpracováním delikátních la
hůdek, jež jim sklepník a největší pozorností
na třikrát předkládal.

Frantikovi se taková situace ovšem příliš
vezamlouvala. Aspoň kdyby s tou mladší
damou se dala zapřísti zábava! Učiní na ni
raději útok ned, aby on při dlouhém
rozpakování odvaha neklesla. Vždyť ho to -ne
bude nic stát — a pak by mohli tihle lidé
ještě naposledy myslit, že je hloupý, kdyby
nic rerolavil.

Utřel si bílým šátkem čelo, zastrčil jej
do šosu a jakmile vkratičké konversační pause
na něho ta mladší krásným modrým okem za
šilbala, už spustil: „Oaměluji se, slečno, tázati,
jak se Vám náš ples líbí.“ Při tom se trocha
přihlouple, zdvořile usmál, jako když čeledín
prosí hospodáře, aby ma přidal něco na
muziku.

Oslovená se lehonoce usmála, mrkla ne
nápadně na pana kontrolora, který se trochu
ušklíbl též, a odvětila krásným zvučným altem:
„Výtečně jste se připravili, pane výbore,

eee jste nám všem vítaný požitek; všeckaest |“

A už to šlo. K hovoru se přidal i pan
kontrolor a starší sousedka. Ta se zdála
Frantikovi dobře o dvanáct let starší než ta
druhá a proto ji tituloval „mirostivá“. Při
prvním vyslovení toho titulu přeletl přes čelo
této starší dámy lehounký mráček. Ale pan
kontrolor se přitom ušklíbl vesele znovu. Milý
Frantík si toho všeho ani dost málo nepovšiml.
Srdéčko mu pod pěknou náprsenkou bušilo
silněji náhlou radostí, že těch šestero očí tuk
pěkně k své osobě připoutal. Nejvíc ho ovšem

Konečně pokládáme za potřebné vytknonti
dnes následovní překvapující zjev.

Bylo to před dvěma lety, když potřebo
vala pražská obec k rozšíření uličnímu kus
starého židovského hřbitova v Josefově, jejž
usnesla se vyvlastniti. Židovská obec činila

proti tomu námitky, aby se potřeby veřejnostiřbitova toho k vůliJeho atarobylosti nedo
týkaly a zanechaly ho k nim nepoažitý. Pražská
obec však veškerou pochybnost vylačajícími
doklady prokázala, že tvrzení o starobylosti
starého židovského hřbitova v pražském Jo
sefově jsou přehnanými bezpodstatnými poví
dačkami a na svém usnesení trvala. Židovská
obec proti tomuto usnešení rekurovala ke
všechněm možným instancím, jež však všechny
daly důvodůmusnesení obce pražské za právo
a pravdu a stížnosti židovské obce zamítly.
Tím byla legenda o starobylosti židovského
hřbitova samotnou pražskou obcí trvale roz
ptýlena a příslašnými doklady bylo to úředně
odůvodněno.

Proto dnes jest v naší veřejnosti překva
pujícím zjevem, když česká pražská naklada
telská firma, opakojíc kolikráte již vydaný
popis tohoto židovského hřbitova, tvrdí, že prý
památka tato nebyla posud v žádném zvláštním
díle popsána a v obchodní své horlivosti ne
ostýchá se české veřejnosti, která nedávno
byla pražskou obcí úředně o věci té informo
vána, tvrditi, že prodává popis a vyobrazení
„již tisíc let starého židovského hřbitova
v Praze.“ Tak daleko předce „historické a
kultaroí snahy“ českých nakladatelů nemohly
zabíhati, aby dnes problašovaly něco za tislo
let staré, čeho skutečné stáří bylo loni úředně
přesně prokázáno. Ostatně o reklamu pro tuto
svou památku starají se sami židé tak, že
Češi je v obleda tom nemosí předstihovati.
Loni byla v Praze faška s vydáním padělku
Pogiova, očitého svědectví upálení Husova a
letos jsme účastníky nového překvapení, že
starý pražský židovský hřbitov v nakladatel
ství pana Kočího najednou sestárl zase na tisíc
let přes to, že by panu Kočímu representant
společnosti „Za Starou Prahu“ na pražské
radnici p. dr. Luboš Jeřábek ochotně z úřed
ních aktů podal přesná data o tom, jak jest
starý pražský židovský hřbitovvlastně skutečně
starý. Loni 8e o tom v Praze v povolaných
kruzích všeobecně jednalo a mluvilo a letos
se to zde již opět neví!

Obrana.
(2) Půst přítel lidstva. Od popeleční

středy počíná čtyřicetidenní postní čas, ja
kožto příprava na velikonoční svátky. V postní
této době dle pastýřského listu královéhrade
ckého mají dospělí lidé mezi 21.—60. rokem
věku svého činiti si ujimu v jídle. Pouze jednou
za den v poledne rnůže každý dosyta 80vajísti,
ale ráno a večer má býti jídlo poaze skrov
nější, pro občerstvení, Obvyklé snad přesní
=—=—-=-=-=—=—=—-————————Úé
těšila pozornost těch zraků modrých,do nichž
pohlížel oejčastěji. Není divu, že zelené mládí
a náhlá radost ho sváděla k mnohomluvnosti.
Myslil si, že musí vzácné společnosti dokázati,
že jeidealitaa jaký: Aťpanstvoví,ženevěnuje
svoji pozornost mladíku ledajakémuo.Rozbovořil
se o metamorfosách Ovidových; toje prý něco
jiného, samostatnějšího než Vergilova Eoeis,
která je dosti uboze dle Homéra kopírována.
Pak skočil na Jakabcovy „Povídky z kraje ve
verších“ a srovnával je výmluvně s Raisovými
povídkami v próse. Ale nejlíp se mu líví mys
tický Zeyer; kdyby tenhle náš básník byl
Francouzem, byl by více oslavován než Anatole
France, který tvoří díla podobná.

Když ještě semlel Ricbepina, Arbesova
romaneta a Bourgeta, vhodil do udivených
modrých očí skromnou otázku, zda 80 slečna
též zabývá hudbou.

„Hraju trochu na piano“, zněla krátká
odpověď. Frantíkoví blýskl zrak triumfálně;
teď se mu teprve začal jazyk prohýbat jako
kočárové péro při rychlé jízdě po hrbolaté
silnici. On je prý zvláště do houslí šíleně za
milován; hraje každou prázdnou chvilka —
nejčastěji Beriotovy koncerty a operní fantasie
Alardovy. Také jest členem studentského
kvarteta; hrává v kvartetě na čello. Nejlíp se
mu líbí Smetanovo kvarteto „Z mého života“,
ale to je přec poněkud těžké. Pravými triumfy
toboto hudebního obora jsou kvarteta Mendel
ssohnova, Schuhmannova a | Beethovenova.

Hayden jest ovšem také ohlapik; náleží moaspoň v jisté příčině titul „krále kvartet ;“ on
složil kvartet největší počet a jest vlastně
prvním tvůrcem kvarteta ve vlastním slova
smysla. Ale u pozdějších skladatelů kvartet se
jeví přece jen proti Haydnovi veliký pokrok.
Zrovna tak tvorba Mozartova jest po této
stránce jinými překonána, třebaže i veliký
Gounod myslil, že Mozart jest v každé příčině
vzorem. Málem by byl Frantík také zapomněl



dávky dopoledne a svačina odpoledne má od
padnouti. Mimo to nejenom v pátek, ale též
ve kvatembrovou středu (letos dne 24. února)
a pak poslední 3 dny před velikonoční nedělí
má se katolický křesťanzdržeti též od požití ma
sitých pokrmů, když již dospěl 7.roka. Nejson
církevní předpisy o postu tak krutými a těž
kými, jak si je mnohý z nevědomosti vykládá.
Půst nalézá nejvíce odpůrců u ctitelů hmoty,
nevědomců a paktéž u protestantů. Ve všech
jiných vyznáních shledáváme občasný půst po
svěcený náboženskými předpisy. Majíť židé
svůj dlouhý den, mohamedáni svůj ramazan,

ravoslavní své církevní posty, jenom požívavý
uther však, jako všecko, co jenom trochu

zdrželivosti křesťanu ukládalo, tak i půst ze
svého náboženství vynechal. Jeho stoupenci
tvrdí, že Kristns se za nás dosti postil, proto
netřeba prý nám nekonečné záslahy Kristovy
ještě nějakým vlastním sebezapíráním zveličo
vati. A tato zásadu více opikorejekou než-li
křesťanskou osvojilo si i dosti matričních ka
tolíků, kteří si myslí, že by buď ujmouv jídle
aneb zdrželivostí od masa poškodili si zdraví.
Když však nemírným jídlem a neustálým po
žíváním wasa zdraví si podryjí, pak ovšem
ukládá jim strach před emrtí dlouholetý půst.
Tolik nám přece musí býti ze životosprávy
známo, že právě pro moderního člověka, trá
vícího celé dny v uzavřené místnosti bez do
statečného pohbyba, jsou ty časté porce masa
pravým jedem. Není třeba býti přemrštěným
vegetarianem, ale je nutno brániti se proti
masité záplavě našich jídelních lístků. „Jest
rozumno jísti maso jenom jednou denně a
jednou téhodně se ho vůbec zříci“ Kdo chce
zachovati si zdraví, nebojí se postu. Krátké
večeře, dlouhý život! Hleďme zdravotní před
pisy zachovávati též ze stanoviska církevního
příkazu a pak při dlouhém životě budeme
míti též záslohu před Bohem. Že ovšem svato
postní čas ukládá nám vedle ujmy v jídle tóž
zdrželivost od opojných nápojů a všeho druhů
neřestí, pochopí každý, kdo pozoruje půst
z vyššího stanoviska.

(3)Fabriky na velkovýroba bláznů.
Židovské a evangelické listy mají utkvělou

ředstavu, žek pošetilému blouznění ano k ší
enství vede právě katolické náboženství. Tam

a tam se zbláznila ženská; za to mohou mis
slonáři, kteří ji t.k důkladně „spracovali“.
Pomate se ženská jinde; to má z toho, že šla
ke zpovědi. Zkrátka za každou duševní porachu
některého katolíka může církev. Ovšem že
takovými tendenčně sestavenými „objevy“ se
dají balamutit sluhové židovstva a vyznavači
německého evangelia velice snadno. Ti mají
za nepochybnou pravda vůbec všecky kachny,
jež jsou fabrikovány ku potapě církve. Nyní
židovaký Čas v čísle 46. v příčině toho bláz
nění lže až příliš kurážně. Prý by několik
kostelních exercicií, několik čísel Čecha nebo
sv. Vojtěcha bylo schopno učinit na středních
školách blázinec. Prý kazatelna a zpovědnice
jsou příčinou bláznění. Nebude tedy od místa,
Jestliže se tak trochu blíž podíváme, kde jsou
a byly skutečné fabriky na výrobu bláznů.

na genialního Čajkovského. Jeho kvarteta se
mohou postaviti směle po bok uejkrásnějším
arcidílům. Jen je při tom ta avízel, že kollega
primista nemůže některé takty dobře sehrat;
a Frentík masí přece sedět u čella. Pak ještě
přesunul rozjařený student hovor na Fibichovu
„Jarní romanci“. Toje požitek přímoOlympský!
„Milostivá“ poznamenalu,že slyšela tu kantátu
v Praze. Poslouchalo se to prý opravdu velmi
krásně.

„A slečna romanci neráčí znát?“ útočil
Frantík sladce na modré oči; ty znovu vesele
zablýskly a půvabné rtíky pronesly: „Náhodou
neznám; — ale Vy mi, pane, velice Llichotíte.
Já nejsem již slečna, zde vedle sedí můj
muž. —*

Teď se Frantíkoví vyřídilka nějak po
pletla. Koktal cosi, aby 86 mu —-odpastilo,
že milostivou paní kontrolorovou nesprávně
titulova). Pán i paní8e hlasitě smáli, zkrátka
jiš ty jejich očí byly svědectvím, že černý
poklesek moohomluvného protějšku | úplně
pardonují. Jen ta vedlejší sledovala všecko
s kyselým obličejem.

Když se Frantík z překvapení trochu
probral a zabloudil zrakem ke stolu kollegů
zpěváků, zpozoroval, že na něho dobrý přítel
Opleštilvýznamněkývá.Povstaltedya omlovil
se, že masí na okaměik ka kollegovi.

„Na zdar, hochu“, vítal bodře Opleštil.
„Gratuluju ti k zábavě; ale myslím, že by ti
huba jela ještě veseleji, kdybys ji líp zavlažil.
Víš co, tahle máč ještě dva Šestáky. Přišel
sem taky můj strýc, všecko se mu tu moc
líbí, a tak mi přidal ze samé radosti na útrata
ještě zlatku. Zrovna jako bych ji našel. Ty
Šestáky mi, kamaráde, vracet nemusíš. Ale víš,
až bude nějaká domácí česká úloba... .“

„inu to víš, že tě, bratře neopustím,"
vypjal ee Frantík.

Ale v zápětí přilil Opleštil Frantíkovi do

V církvi katolické takovou fabriku bychom
marně hledali. Ta proti pověrčivým ztřeště
nostem vede odvěký boj. Její učení praví:
odtud až potud; lehkomyslnému, fanatickému
blouznění natno klásti odpor, i kdyby se sto
kráte tvrdilo, že se má dáti volný průchod
„náboženské svobodě“. Vzpomeňme si na př.,
jaké stanovisko zaujala církev proti bláznivým
Mrskačům, kteří opravdu vyráběli celé tlupy
šílenců, kamkoli přišli.

Za to však církve „pokrokovější a svo
bodomyslnější“ vyráběly statisíce, ba miliony
náboženských šílenců. Na př. tible Táboři byli
Jistě křesťané velice pokrokoví; vždyť posud
věrní moderní husité nepřestávají plakati nad
jejich konečnou poráčkou. A podívejme se,
jak pokrokově učili. Zfanatisované jejich davy
věřily rozhodně, že právě nastává soudný den,
„Čas pomsty a zármutka největšího“; proto
nechť každý „vyvolený se uteče do jednoho
z označených pěti měst před „antikristem sil
ným a hrozným.“ Ve dnech táborských postů
neměla se ani nemluvňata kojíti, leč by dříve
s proléváním hojných elz plakala. K čemu uží
vali oltářů a křtitelnic v katolických kostelích
nalezených, o tom hnosno psáti. Všecko, co
svědčilo o vyšší kultaře, bylo jim „ďábeíským
nálezkem;“ i bru na varhany a vícehlasý zpěv
pokládali za „uší daremné lechtání.“ Mělí také
humánní a svobodomyslnou zásadu: „Bíte, za
bíte, nikoho neživte.“ Prý každý věrný sluha
Boží v krvi protivníků „má race své umýti a
posvětiti;“ jinak jest zlořečený. A | samy
„sestry“ táborské pomáhaly důkladně plniti
tento ušlechtilý program „jako líté nedvědice“.
Zprávy o těchto „pokrokových“ zásadách tá
borských podávají sami husitští pisatelé, jako
Vavřinec z Březové a Bílejovský, Není diva, že
velká část těchto fanatiků se přidula k sektě
ještě „pokrokovější“, jakou byli Adamité. Že
pokroková sekta Adamitů byla ještě účinnější
fabrikou na velkovýrobu bláznů, o tom ovšem
není nikde sporu. A že církev proti nesmysl
nostem Táborů důrazně protestovala, za to ji
nynější, „rozamní“ husité pokládají za zpáte
čnickou.

V církvi protestantské bylo také mnoho
znamenitých nápadů, které právě o veliké
bystrosti nesvědčily. Prý víra i bez dobrých
skutků spasí člověka; křest jest jen znamením,
že jest vyznavač Kristův úplně svobodným;
zákon desatera platil jen pro židy; za vnitřní
hříchy netřeba pokání činiti. Tohle byly tak
veliké mondrosti, že 88 moderní protestant
ani neodváží činiti takovou vědou útok na
zdravý mozek svého bližního. Vprotestantstvu
se zrodila také blouznivá sekta Novokřtěnců,
která útočíla na zdravý rozum zase jiným způ
sobem. — A proč by si byly ony pokrokové
sekty nezabláznily? Vždyť přece panovala
svoboda; a i největší ztřeštěnosti byly pokro
kem — jen když čelily proti nauce katolické,
Ovšem nesoudili tak vždycky lidé všichni.
Na př. sám Žižka jednou fanatickému knězí
táborskému Antochovi pěstí natloukl. Máme
silné pokušení srovnati s očaním naší ' církve
židovský talmud; tuhle knihu nechávají „po————————Ú

ohára z čerstva čepované slasti trochu pe
yňku: „Poslouchej, tolik na ty kontrolorovy

nekříč; jsi veliký sanguinik, mírní se a neházej
tolik rukama. A pak — neříkej té starší dámě
„milostivá"“.To ji emrtelně urážíš. Vždyť to
není žádná paní; je čím dál svobodnější. To
je sestřenice paní kontrolorové.“

ol to jsem mudrc — ale od západo; já
jsem teda tituloval obě obráceně. Ale kdopak
má taky všecko vědět, když se mi jen před
stavily: Fany Křičková — Marie Troufalová.
A tak jsem jim odělil tituly jen tak od oka.
Taková hlonpá dvojí blamáži“

„l to je jenom jedna blamáž; že's říkal
paničce „slečinko“, to's jen příjemně polechtal
její ješitnost. Ona je dosud trochu koketka,“

„Ale jak to mám jen a té staré panny
napravit?“

„Jak, jak; netitaluj ji teď nijak. To bude
to nejlepší. Beztoho by věděla, že tě neudělala
moudřejšímjejí panenská tvářnost ale za to jen
moje informace. A už raději si sedni ke sto
lečku a nehněvej se. Vždyť víš, že ti to..

„i vždyť si rozumiíme“, mávl Frantík
rukoa a odešel s dvěma šestáčky tajně do
kapsy vpašovanými k svému stolečku. Když si
sedul, stala se mu zas malá nehoda, která
měla v zápětí nehodu větší. Před slečnou Trou
falovou byla právé postavena na tácku maličká
sklenka, dopolou naplnéná citronovou limo
nádou. Frantík v roztržitosti při sedání o ni
zavadil loktem, nádobka se převrhla a vychr
stla celý svůj obsah na bílý ubrus.

„Nic se nestalo, nic se nestalo,“ konejšila
slečna Troufalová zarudlého septimána, když
8 pokornou omluvou vyskočil, aby zamezil
případné stékání rozlitého moku 8e atolu.
Slečna sama rychle položila na polité místo
svůj ubrousek, který na základě vzlínavosti
všemu neštěstí zabránil. Bohažel však skoro
současněvyňal polekaný septimán svůj šátek

krokové“ listy na pokoji a proto snad ani fa
natisovat nemůže. Ale pardon! Moderní židé
aspoň u nás drží se talmudu hlavně potud,
pokud to nese něco do kapsy. A proto jim
nechceme ubližovati.

Dle moudrých pokrokových hlav za kaž.
dého blázna v církvi katolické narozeného
může církev. Není diva, že nám při tom na
padá, proč se zbláznil oslavovuný německý
myslitel Nitsche. Ten byl přece uejvětším ne
přítelem všeho katolického. Proto pozor čte
naři spisů Nitscheových! Af se nedostanete
za svým učitelem do blázince:

Jizlivý pisatel „Casa“ odbývá zcela po
židovsku správné mínění „Čecha“, že hlavní
příčinou sebevražd jest nedostatek náboženské
výchovy v rodinách i veškolách. Nedivíme se;
vždyt tento list vždycky silně pokulhává
v historii. Jinak by věděl, že právě v čase nej
vzornější náboženské výchovy byla v Čechách
sebevražda věcí výjimečnou, téměř neznámou.
Takovou sílu dodávalo náboženské přesvědčení
našim předkům, kteří zkusili často desetkrát
víc než nynější sebevrahové. O tom ovšem ži
dovský tisk mluviti rebode, zrovna tak jako
nepohaní slovem ony sekty, které svým fana
tickým programem vychovaly celé legie vyje
vených ztřeštěncův.

Politický přehled,
Delegace ovět obživly. Dne 16. února

jednala rakouská delegace o rozpočtu mini
sterstva vojenství. Před plenární schůzí mimo
jiné usneseno upustiti od projednávání reso
lačního návrbu Derschattova stran výsostních
práv korany. Stejně jako čeští rozhodli se též
němečtí delegáti, že budou hlagovati proti
větším položkám rozpočtu, požadovaným na
zřízení a vydržování nových vojenských ústavů.
Delegát český Kaftan kladl důraz, aby va vě
cech vojenských dbáno bylo náležitou měrou
též požadavků českých, mlavil proti týrání
vojínů, a aby při objednávkách nových děl
dbáno bylo domácí výroby. — Vplenární schůzi
uherské delegace vystoupil del. Ugron ostře
proti trojspolku. Německá politika úřední řídí
pud k východa a připravuje podmínky pro
všeněmeckou politiku a přeje si patrně získati
časem blízký přístav v moři Jaderském. Bal
kánský poloostrov že pojistili si Němci pro své
výrobky už dříve než Rakousko-Uhersko.

O politické situaci obšírně promluvil
v neděli na schůzi polit. spolka podvysockého
posl. dr. Pacák. Dokládal, že poselstvo české
bylo do obstrakce vtlačeno; za nynějšího polo
absolutismu ve znamení $ 14. má stát už 33
milionů schodku, za čirého absolutismu by to
tak dále říše nevydržela, České poselstvo žádá,

aby s příslaošníky obou národů v celé zemibylo jednáno oběma jazyky stejně.
Francouzský ministrpresident Combesza

mýšlí opět kongregace v Lardech působící ze
země vyhnati a poutní místo azavříti. Snad
by tím Francii jenom posloužil, ježto by se————
z šosu — a to dost neopatrné; jakmile totiž
ruku k politému místu vztáhl, zaharašil na
podlaze veliký klíč jako starý dvougrošák.

„Ale, ale,“ zasmála se hlasitě slečna a s pří
dechem škodolibosti dodala: „Děkuji za Vaši
horlivou ochotu; bylo to zbytečné; vidíte, že
se mým šatům nestalo nic. Teď si zase dovolím
posloužit pana stodentovi sama.“ Ajiž — sotva
že se Frantík shýbl — sebrala iu klíé zrovna
před rukou a stojic podávala klíč do třesoucí
se dlaně stadentovi hezky s Vysoka, aby ten
nešťastný předmět každý důkladně viděl,

„Uctivý dík — slečno“, koktal pomatený
septimán. „Já jsem, prosím,slečno .. .“

„Nu velice horlivý, všecka čest, ale při
tom trocha nešťastný“, vpadla slečna Troufa
lová. „Takovou vzácnou starožitnost z patná
ctého století byste měl vlastně nosit v pouzdře
Ždá se mi, že právě takovými klíči otvírali
staří kosteláni hradní brány.“

Francek zrudl ještě více, zvláště když
uslyšel ke všemuještě smích od vedlejšího stolu.
„I nic Bi z toho nedělejte, vždyť jest to jen
malicbernost,“ lil pan kontrolor balsám oa ra
něné nitro septimánovo. „Nějaký žert musí
v plesu každý snást.“

Inu — co měl Frantík dělat? To věděl,
že by se nějakým výbachem očinil ještě směš
nějším. Upokojil se ostatně myšlenkou. že tahle
tragická scéna není ještě nejhorší; hůř bylo,
kdyby mu byl z kapsyvylítl místo klíčesalám;
štěstí, že ta masitá pochoutka skončila dřív.
Ale umí se ta ženská mstít! Jako by titul
„milostivá“ byl urážkou; možná, že už přes
dvacet let ta jízlivá dáma dychtí, aby byla
paničkou — ale když ji tak někdo titnluje, už
je zle. Taky Frantíka mrzelo, že se při té
katastrofě zapomněl a tituloval honem po
dvakrát „slečno“. Dobře pozoroval, jak se
kontrolorovi manželé znovu významně přitom
šklebili. A tak nž měl Frantík na krko třetí



francouzští katolíci asi zborcovali a panující
neznabohy a zednáře odevšad smetli.

Mezi Nizozemskem a Dánskem podepsána
byla smlouva, dle níž spory mezi oběma státy
předkládány budou haagskémo smírčímu soudu.

Z Macedonie docházejí zuse znepokojivé
zprávy. Albanci se opět bouří a svádějí boje
a tureckým vojskem. V kruzích vojenských
v Bělehradu větří se blížící se bouře. Ministr
vojenství koná zimniční přípravy válečné. Bul
barsko a Turecko chystají se k válce. Výbor
makedonský prohlásil, že na jaře započne po
vetání. '

Japonsko proti Rusku.
Z bojiště ua dáloém východě přicházejí

sice zprávy mnohé, které povětšině jsouce
z pramene anglického bývají nepravdivé. A ú
skoční Japonci také jisté zveličují své úspě
chy, hlásajíce do světa o nezdarech raských.
Kdyby byly pravdivy všechny ty zprávy ozni
čených lodích roských, pak by Rasko nemělo
už ani jediné pořádné loci. A zatím dle urči
tých zpráv roské loďstvo, které prý zamrzlým
mořem držéno bylo v přístavu vladivostockém,
vyrazilo kaeverní části souostroví japonského
působíc na pobřeží japonském všude postrach.
A zároveň také rnské loďstvo z Port Arthoro,
kdež prý ono Japonci bylo jako v kleštích se
vřeno, koná denně obhlídku v severní části
moře Žlutého, pídíc se po loďstvu japonském
a ohrožajíc přístavy korejské. Obhajování Port
Artboru ponecbáno úplně pevnostní posádce.
K tomu ještě blíží se k Japonsku evropská
část loďstva ruského, nebo už jest na svém
místě, tak že nyní mohou Rasové na třech růz
ných místech Japonce zaměstnávati a dopravě
Iuďstva va Koreu překážeti, aby zatím k po
zerunímu bóji připravili dostatečné množství
vojska. Sibiřské sbory vojenské byly rozkazem
carovým mobilisovány. Sibiřskou drahou dová
žejí se denně pluky nových bojovníků. Z Ruska
evropského přicházejí jenom dobrovolníci. V ka
sárnách kyjevské pěchoty svoláno mužstvo jedno
ho celého plaku, aby z něho vybráni byli dobro:
volníci. Třikrát učiněno vyzvání, aby se dobro
volníci přihlásili, ale ta vždy celý pluk postoupil
o krok do předu, všichni že jsou hotovi za cara
bojovati. A když konečně na vyzvání plukov
nika ani otcové rodin, ani muži ne příliš pev
vého zdraví a nějaké starosti mající nechtěli
zůstati doma, tu důstojníci rozradostoěnílíbali
se se svými vojáky. — Japonci dvakrát se po
koušeli, aby Port Arthur osamoťtili. Za tím
účelem chtěli nad ©Port Arthurem | vysa
diti větší počet vojska, ale vždy byli s veli
kými ztrátami odraženi, dle některých zpráv
vysazené vojsko bylo vždy úplně zničeno. O
bitvě u Čemulpa kde Japonci vysadili na Ko
reu své vojsko, oznamuje se, že Rasové, ač
jejich postavení bylo tu beznadějné, osvědčili
ú .asnou statečnost. Šli do boje za zpěvu „Bože
cara chraniž.“ Rusové nepouštějí se ještě do
nitra Korey a soustřeďají se zatím na řece

o
nehodu, na kterou dva lehce získané šestáčky
byly malou záplatou.

Bude nejlíp, jestliže se ta zlost zapije.
Frantík vyzunkl zbytek piva a ohlížel se po
sklepníkovi. Tuké skoro hned zpozoroval zlo.
věka s frakem střihu sklepnického, jak nese
kolem půllitr. „Pane sklepníku, sem jednu
sklenici“, ozvalo se fariantsky z úst Frantí
kových. Ale sklepník se ani neobrátil; a
slečna Troufalová mateřský poučovala. „Dobře
že Vás ten pán snad ani neslyšel, to není
sklepník, jest to pan officiál Kubr, přenáší si
pivo na drabý stůl k své paní tchýni, Vidíte,
už tam sedí.“ Zase smích — ale teď už přece
kynulo osvobození. S galerie splynula do sálu
ryčná fanfára křídlovky; to bylo znamení
k volence. Mnoho hodovníků zvedalo ae od
stolů a Frantík měl vítanou příležitost po
roučeti se. ,

„Mnoho zdaru“, volal za ním pan kon
trolor; „bezky jsme se pobavili.“ Ale Frantík
přemýšlel vážně o starodávném přísloví, že
neradno 8 honorací třešně jídati. Nabýval pře
svědčení, že se přece jen moc chlabil — a
takové tresty za to v zápětí. Kdo 8e po
vyšuje...

Ve víru tanečním pozapomněl na své
svízele. Potěšil se, že hojně dívek přišlo po
prosit o taneček. Aleklič měl už uschovaný
v kapse náprsní, aby Šosy nevyvedly zase něco
výstředního. — A když už ke druhé hodině
8 půlnoci dopil třetí sklenici, to už byl zase
bujný a žertovný nad míra. Nebyl na tolik
pití zvyklý a tak se ocitl aspoň poněkud
v abnormální sféře. Mladická bujarost ho hnala
brzy znovu na galerii, kde uprosil violon
cellistu, aby mu zapůjčil na příští valčík
instroment. A sedl a hrál k úplné spokoje
nosti zkušených polkařů. Muzikanti mu docela
po zakončení valčíku za třech stran podávali
„úutu“ a Frantík si přihnal s chutí po třikrát
na jejich zdraví.

Jalu, chtějíce tam vyčkati Japonců. Ke sráčkém
předních stráží už také došlo. Následkem vy
platí ruského loďstva na moře jest to, že
také japonské loďstvo bnulo ee na východ;
nastává hra na honěnou. —| Neutralita
Číny byla už úředně problášenaa místokrálům
a gavernérům nařízeno, aby chránili vyslane
ctva, kupce a cizí majetek a zamezovali ne
pravdivých správ. Při tom japonští buřičovépo
celé Číně hlásají o nepřemožitelnosti Japonska
a snaží se Číňany pobouřiti proti Rusku. —
Neutralita Anglie již na počátku války objevila
se v prapodivném světle. Přenechala totiž Ja
poncům přístav Vejbajvej, ležící proti Port
Arthuru, čímž jenom Japoncům umožačny ú
toky na Port Arthur.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Slezukého Předměstí. Svato-Josefské

Jednota pro Slez. Předměstí a okolí sehrala 7. února
t. r. divadelní kas „Růžová pouta“ od Lokaye. Dle
obecné kritiky souhra byla vzorná, což lze přičísti jak
divadelnímu zájmu a vycvičení dotyčných herců, tak
i veliké horlivosti, a jakou zkoušek ee súčastnili. Úča
stenství bylo četné. — Kéž touha po uvědomění a
vzdělání ee vzmáhbá; v tom bude naše síla!

Z Čermilova. V neděli dne 14. t. m. dlel
prostřed nás všem milý host, čestný člen jednoty naší,
vldp. dr. Frant. Šulc,professor bohosloví a konsist.
rada z Hradce Králové. Již při vstupu do prostran
ného sálu jednoty, který byl přeplněn, byl nadšeným
voláním slávy ode všech pozdraven a po ukončení jeho
dobře promyšlené a krásné přednesené řeči, „o časové
a populární apologii křesťanství“ potlesk a volání
„af žije pan doktor Šalc“ nebralo konce. A zasloužil
si toho vldp. řečaík v plné míře, neboť opět nás utvrdil
v přesvědčeníkatolickém, dokázav jasně, že církev kato
lickájsenepřežila,aleonajedinážejest nejkrásnějšía nej
vznešenější společností na světě, Za tuto poučnou řeč
vzdává jednota černilovská srdečné díky a osměluje
se prositi, aby hodně brzo „pan doktor“ — jak vše
obecně zde se říká — zaso k nám zavítal. — Věe
obecně se zamlouvá, co tu s tam jest elyšeti, že
jednotauspořádávpondělívelikonočnínaoslavuV.B.
Třebízského akademii. Kéž myš'énka ta dojde ve vý
boru schválení; tak žádáme všichni. Zdař Bůh!

Z Kostelce m. ©. KatolickáJednotaoslaví
výroční památku úmrtí vůdce českého národa Dr. Fr.
L. Riegra z jistých příčin jiš 21. února slavnostním
večírkem e přednáškou p. t. p. JUDra Františka
Harmana, magistrátního komisaře z Prahy „o Dru Fr.
L. Riegrovi a pravém vlastenectví“. Přístup mají čle
nové a pozvaní hosté. Začátek určitě v 7 hodin.

Z Červemých Peček. Křesťan-katolický
vzdělávací podporující spolek „Svornost“ so sídlem
v Červených Pečkách konati bude dne 21. února t. r.
o 4. hodině odpolední měsíční epolkovou echůzi ve
spolkových místnostech v hostinci pana Josefa Kuchaře.
Program: 1. Čtení protokolu minulé schůze. 2. Sdě
lení spolkových zpráv. 3. Přednáška důst. pana Frant.
Kratochvíla, administrátora v Radboři: „Děje kostela,
fary a farní osady Nabovidské, městečka Červ. Peček
a osad přifařených“. 4. Placení měsíčních příspěvkůa
přihlašování se nových členů. 5. Volné návrhy. I ne
členům vstup volný.

Z Přelouče. V katol. spolku „Svornost“
v hostinci p. Ant. Salfického v Přelouči 28, února 1904
v neděli odp. o 4. hodině 1. „O povinnostech katolíků

O
A teď byl náš septimán teprve veselý.

Vytáčel až do tří hodin.. . . pak chvíli seděl,
aby trochu vychladl a na to střídal nobykdo
movu hezky rychlým,tempem, jakkoli mu pára ze

čtyr sklenic piva dělala vhlavě trochu těžkosti.
$

Po bujném karnevalu vždycky následuje
popelec. A čím více se za víru karnevalu hýří,
tím bývá popeleční chvíle bolestnější.

Frantík měl noc nepokojnou, vyspal se
velmi málo. Krev mu v hlavě příliš tojně
vířila, dostavily se těžké sny. Hned se mu
zdálo, že vylil celou sklenici piva na šaty
obstarožní slečny Troufalové, hned zas viděl,
jak se celý dav tanečníků chechtá nad tím, že
mu sulám ze šosu vylítl. Na konec se mu zdálo,
že při tančení klesl na podlahu a ne a nevstát;
sotva se podepřel jednou nohou, už klesl na
bok podruhé. A při tom žalostně kvílel: „Li

a takový veliký! Slečno Troufalová, nevíte
o tom klíči ?“

„Bác“, ozvalo se v malém pokojíku, kde
ubohý septimáu spal. To klaplo hořejší prkénko
primitivní pasti, obtěžkané velikou žehličkou.
Frantík se probudil a zaslechl krátký myší
pískot. Přetřel si rukou zpocené čelo a za
Šeptal: „Sloty myši; běhá jich tu celý regi
ment a ještě to revolučně píská, když se naše
domácí chce zbavit aspoň jedné“.. . Ale byl
rád, že ho ta rána vytrhla z takového trap
ného snění.

Ráno měli plesoví lvové z gymnasia výji
mečné prázdno. Ale odpoledne se musilo do
školy. A to nebyla pro septimány maličkost;
vědělo se, že budo přísný professor Hořánek
z fysiky jistě zkoušet; u něho nebyl ples žád
nou polehčající okolností. Ach, jaké trapné
ticho odpoledne v septimě panovalo, když panu
professor s chladnou lící zkoumal listy svého
zápisníku! „Vácha“, pronesl suše. Frantík se
potácel pomalu k tabuli.

naší doby“ promluví dp. P. Milo Záruba, člen kanonie
Želivské. 2. „Rolnickou otázka“ náležitě objasní p.
Fr. Šsfránek, redaktor Selských Listů. Posvaným vstap
volný. Hosté uvedení členy spolku jsou vítáni.

Zprávy místní a z kraje,
J. B. M. nejdp. Dr. Jos. Doubrava

odebéře ae v pondělí po 10. bod. dop. z Chrasti na
několik dní do Vídně na biskupské konference.

Svědomitý obhájce. V„Ratibora“zastává
se p. Dr. Klaumpar až úzkostlivou svědomitostí kníže
cích úředníků, kteří byli hr, Sternberkem pro nepo
řádky aneb neschopnost ze slušby propuštěni. Jsme
toho názora, že každý úředník má plniti svědomitě
své povinnosti a příslošná vrchnost má také od svých
podřízených svědomitost tuto požadovati. Kde vrch
nost bojí se svému podřízenému připomenonti jeho po
vinnosti ze strachu, aby ji novrazil za to do novin,
tam ovšem vrchnost jenom po straně si alevaje nářkem
a starý šlendrian trpí dále. V zájmu pokroku nemělo
by se energickým představeným zbraňovati v nutných
opatřeních, nýbrš sepíše následovati jejich příkladu,
tam kde dosud vládlo kamarádství.

Skončený boj o maudát. Dnesrozhod
ne se mandátový boj, který jiš po 7 neděl udržuje
Hradecko v zimničném napjetí. Jak jeme již po schůzi
v Chicagu předpověděli, došlo skutečně při něm až
na facky a docela na rovolvery. Takhle vypadá to
u tím vyžadovaným rovným přímým volebním právem.
Každémuvoličiprý bude volno ucházeti se o mandáta
nebude-li ocejchován snámkou některé politické posady,
vytáhne proti němu nejméně 30 řečníků du boje. Na
kandidatuře hr. Sternberka můžeme studovati dobro
dinf „rovného“ voličského práva.

Městské prům. musemm pro sovero
východ. část král. Českého v Hradci Králové pořádá
ve dnech 20., 21. a 22. února výstavka koberců a
různých gobel. prací zhotovených dle návrhu malířů
R. Schlattauera a H. Švaigra, spojenou s výstavkou
konkurenčních prací krajkářských. Výstavka otevřena
bude v sobotu dne 20. února o 2. bod. odp. a požrvá
přes 21. a 22. únor. Výstavka tato bude přístupna od
9. do 12. hod. dopol. a od 2. do 5, hod. odpol. a na
lézá se v čítárně prům. musea v budově c. k. odb.
školy v přízemí na levo čís. dveří XI. Vetup volný.
— Karatorinm prům. musea předvádí ct. obecenstva
v této výstavce výsledky dvou za stejným cílem se
nesoucích snah po zvelebení domácího průmyslu.
První skupina obeahuje tkané práce zhotovené domá
cím lidem z okolí Valašského Meziříčí, provedené na
způsob norvožských gobelínů na stavu scherrebeckém.
Výrobu tuto zavedl u tamějšího valašského lido akad.
malíř p. R.Schlattaner, rodilý z Mor. Hranic. Veškeré
návrhy na tyto práce až na gobelín „Krysař“, pro
vedený dle známého obrazu malíře Hanuše Švaigra,
jsou dílem zmíněného umělce, který i lid na stavu
tomto tkáti naučil a veškeré práce pod vlastním do
hlede u zhotoviti dává. Drubon skupinu tvoří výsledky
dosavadní akce po zvelebení domácího prům. krajkář
ského v kraji šambereckém. Akci tato s úspěchem
pomocí několika vážných pracovníků před dosti krát
kou dobou vyvolal okr. hejtman v Žamberku “p. K.
Vojáček. Další akci převzalo nyní prům. museum
v Hradci Králové, které blavně zvýšením umělecké
úrovně domácího tohoto průmysla, dodáváním mu no
vých, svérázných vzorů, zjednáváním odbytu a po
řádáním kursu ku dalšímu vzdělání pracovních ail
dojíti bodlá cíle vytčeného. Spoléhá při tom na 
poru našeho ct. obecenstva a apozorňoje, že veškeré

„Nakreslete mi, Vácho, postup vlněuí příč
ného“ zněla otázka. Vácha maloval sinusy a
kosinusy, pokud uměl, ale naposled se brábl
dvakrát rozpačitě do vlasů, zakoktal se a dost.

„Sedněte si a učte se, rozumíte; už jsem
Vám to v kvintě říkal, abyste toho raději
nechal. Nemusí studovat každý, kdo má dvě
dírky do uší.“

Frantík beze slova položil křídu. Když
nadělil professor dvě nedostatečné a jednu do
brou jiným třem „výborům“, povolal k tabuli
Opleštila. „Vysvětlete nám odraz vlo.“ Opleštila
nešťastné vlny také brzy od tabule odrazily.
Pan professor smutného hrdinu provázel ještě
peprnou poznámkou: „Slyšel jsem, Opleštile,
že chcete dokončit stadie v Litomyšli. Víte,
odejdete-li, skočím rovnýma nohama do vody,
ale jen po ramena, jen po ramena, rozumíte ?"

A když si Opleštil zamlkle usedl vedle
Frantíka, bylo slyšeti, jak v blízkém sousedství
gymnasia vyhrává kolovrátek: „Vždyť jsme
jen jednou na světě.“ Hotová tragická ironie,
na jakou by ani Sofokles nepřišel. A když
potrefení jinoši schliple ze školy odcházeli,
poznamenal Frantík: „Já jsem včera prakti
koval na straay čella vlnění podélné a on se

mne prá schválně na vlaění příčné!“ A Opleštilopáčil: „Po bále jsem si dole zahrál partii
biliára, to jsem se cvičil v rázu koulí praž
ných, ale Hořánek zas jako schválně mi dá
otázku o odrazu vln.“

„Hm, a tak jsme dostali oba pěkné na
dělení. Když jsem se ráno probudil, bylo mi,
jako bych spácbal nějaký zločin. Byl jsem
rozmrzelý na celý svět. Víckrát tak dlouho
užívat nechci.

Inu — každá legrace něco stojí, čím je
větší, tím dražší. A mládí nerado pochopuje,
že povinnost jest přednější než zábava. Ano,
ano, když hra nejmilejší, přestaň, třeba še
jsme jen jednou na světě!



vystavené předměty jsou prodejné. Můšeš-lí kdo při
spěti ku zvelebení hootného etava naňebo lidu u nás
i na Moravě, učiň tek!

Ples ma Tatrách ve dvoraněAdalbertina
vydařil ee jednotě katolických tovaryřů v každém
eměra. Četná vybraná společnost ze zdejších živnosten
ských krabů ploile prostorné místnosti Adalbertina,
vzdavajíc prchajícímu masopustu povinný bold. Ple
sovou nálada zvyšovala vemalou měrou nádberná de
korace sklu, zobrazující výlet do vysokých hor a le
dovcovitými hlavami, svěžezelenými boky, kouzslaými
iezírky, vodopády atd. Nádherná tato dekorace, pů
sobící všeobecný obdiv svým oměleckým provedením,
zapůjčena byla tovaryšské jednotě vzácnou ochotou
zábavního odboru zdejšího důstojnického sboru, což
bylo s povděkem návštěvníky plesn uznáváno.

Pocta znslonžilému slušebníku. Vne.
děli dne 14. t. m. v kanceláří starosty města za pří
tomnosti J. B. M. nejdp. dr. Jos. Doubravy, starosty
p. F. Ulricha a patronátního komisaře p. Collina ode
vzdána p. J. Wolfovi, kostelníku při kathedrálním
chrámu sv. Dacba « Hradci Kr., atařečka již 8Bletému,
záslošná medaille za 40letou věrnou uložbu. Pan
starosta případnou řečíosloviv vyznamenaného, připjal
mu medaili na prsa, načež pau biskup navázav na
řeč p. starostovu poctil ho též několika láskyplnými
slovy blahopřeje ma. | Přítomný p. syn vyznamena
ného za otce dojmem vzlyka fcího poděkoval J. B.
M. a ostatním bodnostářům za pocta přítomností svou
mu prokásanou.

Vebovražda student. Nedaleko©Opa
tovic vrhl ae dne 12. t. m. akademik Jan Mikula,
bývalý chovanec zdejšího Lutherova ústava, v sebe
vražedném úmyslo na koleje a byl přijíždějícím vlakem
roztrhán. Ježto mladý zoufalec byl evangelík, nemůže
se ovšem příčina tohoto skutku přičísti dle paušální
avyklosti na účet dosivého tlaku klerikalismu a proto
sama „Osvěta“ našla pravou příčina v nezdravé a ne
přiměřené věku svému četbě Nietzschebo, Stirnera s
a jiných rozervaných autorů. Zoufalý student otrávil
si životní vnitřní sflu ničivou četbou, která dle tvr
zení professora Maegaryka na veřejné schůzi v Praze
šířívá vě podloudným způsobem mezi mládeží bez vě
domí professorů a zodpovědných dozorců. Tohleje sice
všecko známo, ale proto přece „Osvěta“ žádá od pro
fessorů, „aby se více dívali do duší svých žáků nežli
do jejích paměti a sešitů, čímž by veliké procento
takových smatných případů odpadlo“. Professoři mají
tedy bdíti též nad četbou svých žáků a mají vyčtené
jejich názory přiváděti v soulad se životní zkušeností.
Dobrá! Jak se ale tento požadavek srovnává 8 ne
dávným pranéřováním professorského sboru zdejšího
paedagogia, když zmíněný sbor zakázal chovsncům
návš'ěvu veřejné čítárny Palackého, kde beze všeho
výběra a obledu na věk čtenářstva vykládají se ča
sopisy a půjčují knihy zrovna stejného uměru, jakými
se otrávil zoufalý Mikula! Spisy a noviny toho drabu
jdou na dračknl Když professor chce žáka varovati
před nepřiměřenou četbou, problásí eo za policajta.
Nechá-li žáka bez dozoru, přičítá se ma polovina
viny na jeho zkáze. Pranýř pokrokářské žurnalistiky
pro bdělého professora je tak bezohledný, že se v ně
kterých ústavech nsodváží ani sbor žákům návštěvu
veřejné čítárny zakazovati a že ee ani jediný člen
abora nepokusí navštíviti tuto místnost, by se zde
nesetkal s odběrateli nesystematické četby. Nejprvé se
povolaným činitelům sváží race a pak se na nich chce,
aby unapravovali, co zlého tajní škůdcové ve jménn
též nezažité svobody přesvědčení mezi stadující mlá
deží natropili. Nechceme tvrditi, že všichni profemsoři
jsou prodchnati pravým duchem pedagogickým, ale
tolik přece tvrdíme. že by se dodělali lepších výsledků
na svých žácích, kdyby je podvratné živly nepřipra
vovaly a neodcizovaly boucharonskými hesly od vě
decké práce a od zásad mravně náboženských. Pod
vratná práce ponese čím dál tím horší ovoce. Nelomené
třtiny budou se lámati.

Sbor dobrovolných hasičů v Hradci
Králové odbýval dne 14.února 1904řádnou valnou
hromadu. Přítomno bylo dle praesenční listiny 45
členů. Po přečtení a schválení zpráv přikročeno bylo

k volbě, . níž zvoleni následující pp.: za starostuHlávka F., za místostarosta Možík J., do výboru:
Bok F., MUDr. Dardík V., Krečmer F., Procházka J.,
Rokos F., Skrovný K., Strambaue J. a Tichý J., za
revisory účtů Smutný K. a Pokorný A. Sbor tento dle
zprávy jednatelské čítá celkem 147 členů, z nichž je
zakladajících 31, přispívajících 44 a činných 72. Sbor
tento založil si pro své činné členy úrnou po
kladuv, jejíš stanovy jsou také c. k. místodržite:stvím
schváleny. — Do této podpůrné poklsdog budou se
vkládati veškeré příspěvky a milodary, z kterých
udíleti se bude podpora v případě nemoci, zranění při
počáru neb cvičení a zemřelému členu příspěvek na
pobřeb. — Účel této pokladny zajisté zaslabuje, aby
byl všemožně od zdejšího občanetva podporován. Don
fáme též, še občanstvo zdejší podniku tomu buman
uímu přízně avé neodepře.

Velký kemeertze spolnúčinkovánísl.Marie
Romanové-(Gártnerovéa sl. Aninky Fialové, koncertních
„pěvkyň, virtaosů bratří Hájků, p. J. Kalaše, koncert
ního pěvce a p. K. Paula pořádán jest „Eliškou“,
dámským pěveckým spolkem v Hradci Kr., v Klicperově
divadle v sobotu 20. února. Program : 1. Karel Bendl:
„Zrušená láska“. Pro 4hlasý ženský sbor a prův. pisna.
2. Zd. Fibich: a) „Jarní píseň“,b) „Kohoutek“. Před
nese sl. A. Fialova. 3.H Wieuxtempe:„E-dar koncert“.
Přednose J. Héjek. 4. J. R. Rozkošný: Arie „Popelky“

se atejnojmenné Opery: Přednese si. M. RomanováGůrtnerova. 5. G. Ťartini: „Ďáblův trilek“. Přednose
J. Hájek. 6. Karel Reinecke: „Šípková Růženka“. Po
hádka pro trojblasý ženský sbor ae solem sopránovým,
altovým s barytonovým s průvodemklavíru a dekla
mací. Začátek určitě v 7 hodin. Čís. 1., 3., 4. a ©.
doprovásí al. Emma Socheinerova, č. 5. a 5. p. E.
V. Hájek. Dirigent L. Knepr.

Veprospěch krupobitím postižených
tdejšímu c. k. okres. hejtmanství zaslaly: Sbor do
brovolných hasičů v Černilově jako čistý výnosz plesu
50 K a obec Stěžerky sbírkon 26 K; dosud úhrnem
Basláno 4767 K 32 b.

Ze Věeodb.sdružení křesí. dělnictva.
Schůze uňšího výboru dne 13. února. Přítomní:
Urban, Jak!, Pochmon, Karásek a Polák. Podpory
nemoc. oděleny: Hurtové J. ze Sedlce 4:70 K, Matla
chové B. ze Sedlce 3 K, Vítkové A. z Litomyšle 6 K,
Oberreitrovi A. z Hlinska 6 K, Kaldové R z Úpice
1106 K. Podpora v nezaměst.: Stantejské V. v Úatí
8 K, Částkové A. « Litomyšli 4 K, Hanzlovi v Kostelci
8 K, Hodkovi F. z Úpice 2 K, Čepelkovi £ Úpice2 K.
Ostatní žádosti za udělení podpory odloženy pro ne
úplné vyplnění lístků,

Z jednoty Českých střelců vHradci
Králové. V ustavující schůzi výborové,jež konána
byla dne 15. úsora 1904, zvoleni byli následující
fankcionáří pp.: za I jednatele Richard Kadečka, za
II. Jan Stejskal, za domácího správce (hospodáře) J.
Řezníček, za střeltosorce I Frant Huk a za II Jos,
Beran. Mimo to ustanoven byl odbor rybářský s před
vedou p. J. Mažíkem. Do tohoto odboru zvoleni byli
pp. Frant. Čapr, J. Kroulík, Frant. Hak. Ant, Šubrt
a Dr. Červinka. Za nové členy přijati byli pp. Josef
Novotný a Z'l nek Havlina.

Oheň. V Rasku u Hradce Král. pořádali mi
nulou neděli dne 14. t. m. hasiči ples u p. J. Ada
míry. Kolem B. hod. večer, když zábava byla v nej
lepším prouda, povstal obeň ve druhém bostinci u p.
J. Ponra.Od stohn slámy, kde oheň vznikl, chytla sto
dula, v níž zničeny zásoby slámy a dosud nevymlá
ceného obilí. Škoda bade asi pojištěním kryta. Jak
oheň povetal, neznámo. Zatím co se občané zaměst
návali n požáru, v hostinci p. Adamíry spadla pojed
uou prostřed sálu visící lampa, rozbila se a hořící
petrolej rozlil se na všechny strany. Štěstí, že lidé
požárem za sálu byli vyplašeni a že hořícím petro
lejem brozící nebezpečenství ještě v čas přítomnými
málo lidmi bylo odvráceno.

Z Velichovek do Velichovek. Snad
každý katolický agrárník dle dosavadních zkušeností
může pozorovati, že u as p. Hynek Srdínko sotva
projde. Okolní evangelíci se drží zaby nehty svorně
dra. Hajna; snad proto, že ten pán rozhodně pracuje
pro vyloučení náboženského vyučování ze školy.
Ovšem vědí dobře, že boj jeho namířen vlastně proti
náboženství katolickému; pastorům za jejich horlivé
služby nevplatí nevděkem ©Evangelíci si 8 panem
Hajaem dobře rozamějí. Co ta činit, nezvítězí-li p.
Srdínko? Dojde jistě k užší volbě mezi Hajnem a
Sternberkem; proto apřímně radím, aby v tomto
případě páni Šrdínkovci rozhodli se pro Šternberka.
Nezavírám nikterak očí před elabinami Sternberko
vými, ale tolik myslím, žo katolický agráruík nebude
na rozpacích, má-li rozbodnouti mezi příkrýmodpůrcem
katolictva a Sternberkem, který posadna achůzích
nikde katolickou církev nenrážel. Jeden volič. —

Z Dašle. Od 17. do 24 t. m. konají ve farností
Dašické O0. Tovaryšstva Ježíšova vdpp. AloiseJemelka
z Hradce Králové a J. Rybák z Praby obnovu sv.
mivsie. Kéž Bůh požehná a udělí hojného zdaru|

Z Pusté Kamenice. Ka předešlémudo
pisu z Pusté Kamenice, jednajícímu o odchodu vidp.
děkana O. Richtra na nové působiště do Morašic"dodé
váme, že se loučení účastnili i četní evangelíci, jimž
to slašnost a mrav společenský veleli, aby aspoň po
zdravili zasloušilého kněze a spolnobčana svého při
jeho odchodu z místa skoro po 30letém vzorném pů
sobení, Jak si katolíci vážili svého duchovního vůdce,
poznati i z toho, že mu při jeho jubileu věnovali
na památku obraz sv.Anny za100 K a zlatý notářský
prsten. Farnost Pasto-kamenická ztratila perlu, kéž
ji náležitě ocení farnost Morašická|

K smahám o českom škola v Ro
kytnici u Žamberka. Žojest vRokytnicidost:
značná Česká menšina a školy pro její dítky že jest
natně zapotřebí, aby mládež byla zdárně k dobru ve
dena na základě jazyka mateřského (jinak takové děti
zakrňují a ke všema vyučování jsou lhostejnými),
toho je důkazem i to, že mnohé dítky českých rodičů
docházejí do české školy v Pěčíně. Jsou to ovšem děti
chuďasů a odbor Severočeské jednoty v Rychnově
ošatil je nákladem 61 K 680h., ale to nic nevadí. Je
čestno, že i chnďas se hlásí ke své národnosti a má
i on právo, aby jeho děti neodumíraly duševně v jino
jazyčných školách, jež jsou pro takové děti pravou
tryzní a tryzní i pro svědomitého učitele. Naděje
mnohých těch rodičů z české rokytnické menšiny upí
nají se kosobě majitele panství rokytnického p. hraběte
E Nostice. Pan hrabě byl kolikráte již předsedou
našich českých katolických sjezdů. Poznali jeme v něm
maže pro národnost ikatolicismna nadšeného, Zajisté,
že tedy česká menŠina rokytnická najde u něho přízně,
neboť žádá a snaží se jen o to, co je spravodlivo. A
katolicismus má vždy a všude ukazovati, že je na
straně práva a spravedlnosti. Tím stává se povzne

eným 1 v očích nepřátel. Doufejme, že dobrá a spravedlivá věc české menšiny rokytnické překoná všechny
nástrahy a obtíže jí v cestu kladené.

Hospodyňská škola letmí pro dív
ky relmické v Hořovicích. Přihospodářské
škole zimní v Hořovicích zahájen bude 11. dubna 1904

přřiněnínní hospodyňský kura letní pro dívky rolnické,teré 14. rok svého stáří dovršily, obecnou školu

s prospěchem Xkarýr a zachovalé jsou. Vyučovatise bude prakticky i theoretick7: veškerým pracem do
mácího hospodářství, vaření, pečení chleba, praní, že
hlení, úklidu a ošetřování zvířat a drůbeže, pracem
v zelinářské zahradě a čenským ročním pracem ze
jména atřibu a šití prádla, jakoá i atřibu a šití je
dnoduchého obleku, kreslení střihu, braní míry atd.
Zvláštní pozornost věnována bude praktickému výovi
ku v mlékařství, výrobě másla obyčejného a čajového,
v sýrařetví a zpracování ovoce. Vyučováno bude zdra
vovědě a vychovatelství. Při škole zařízena jest spo
lečná školní domácnost (internát) pro 20 chovanek.
Ze'celé zaopatření v internátě platí se 28 korun mě
síčně předem. Zápisné činí jednou provědy 4 korany,
za opotřebení inventáře 10 korun. Vyučováníjest boz
platné. Věe ostatní ochotně adělí a přihlášky každo
denně do 80. března 1904 přijímá řiditeletví hospo
dářské školy zimní vHořovicích.

Stavba movéhochrámu v Náchodě.
V době od 19, Jedna do 3. února 1904 na účel téže
kromě sbírek kostelních odvedli: 104 K 46 b Žívno
stenská záložna v Náchodě; 61 K 48 b sbírka při
baoketu o slavnosti svěcení nové radnice; 30 K ol.
sbor pp. profeasorů na reálce v Náchodě; po 20 K
vdp. P. Josef Ptáček, farář v Sedlci u Kutné Hory a
s pozůstalosti po + Marii Zábrodské; 12 K p.R. Plodek,
učitel měšťanské školy v Náchodě; po 10K p. R Bósel
v Náchodě, p. Hynek Gottwald, majitel továrny na
železný nábytek v Praze, pí. Josefa Nentwigová rot.
Btůrlerová z Kladska, dpp. Redemptoristé na hoře Matky
Boží u Králík, pí.A. Ulrychová, obchodnice v Náchodě
a dp. P. Josef Želený, kaplan v Sedlci u Kutné Hory;

5 K dp. B. Bláhs, kaplan v Teplicích a p. A.
ich, měšťan v Náchodě; po 4 K p. Jan Kulhánek,
rolník e Jizbici, ze amfra mezi p. A. Samkem a p. F.
Kačerem v Bělovsi a p. J. Ptáček, rolník v Č. Čermné;
po 2 K p. Augastin Hanuš, koihař v Náchodě, hosté

v hostincipí. A.Jiráskovév Náchodě,pí.M.vozovéze Slaného, p. J. Lanta v Náchodě, p. F. Moc, řídící
učitel v Náchodě, p. A. Nehyba z Bělovase,sl. provin
ciálaf úřad Milosrdných Bratří ve VídniII, al. správa
vinařství prince Ferdinanda z Lobkovic v D. Beřko
vicích a zvonici děkanského chráma v Náchodě; po
1 K dp. A, Habmann, děkan v Lokti a p. F. Kollmann,
rolojk ve Vilímově na Moravě. Stavební fond dosábl
výše 67841 K 54 hb. Valná hromada spolku dne 31.
ledna 1904 achválila zprávu jednatelskou i pokladniční
jskož i zpráva rovisorů účtů a usnesla se, aby zahá
jeno bylo příslušné jednání na zjištění místa stavebního.

Různé zprávy,

V PRAZE »„OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M Vlčka ma

Přikopech.

Kněží osmanétyřícátníel. Ke článku o
tomto názvu v předešlém čísle uveřejněnému možno
ještě připojiti udaje z téhož spisu „Na úsvitě nové
doby“ (od Tonužimského u Vilímka 1898) čerpané.
Jesnita Vodka, jenž sám o sobě říkával, že je etarý
barikáduík, byl věra důkladným tehdy legionářem.
V den avatodušní !'. Června 1848 byl vedle Karla
Sladkovského, Brůny, Jaroše a Brádky v deputaci
k Windišgraetzovi. Deputace studentekých legií šla ni
vyžádat baterii děl, 2000 pušek a 80.000 náhojů.
Windišgraetz přijal deputací odměřenéa chladně. Teprv
když spatřil, že Vodka, starosta Slavie, má za pasem
pistoli, tázal se — „je ta hračka nabitá?“ — A Vodka
vytáhl pistoli a podával ji Windišgraetzovi se slovy —
„Zkuste ji, pane jenerále, proti komukoliv z nás, jak tu
stojímel“ -- Windišgraetz ovšem odmítl. Odpověď
Vodkova byla v čas, neboť večer před tím o slavjanské
besedě podobné dvě nenabité pistole, které Josef Frič
měl za pasem, zavdaly podnět k poplachu, že chtěl
jimi Windišgraetze zprovodit ze světa. Windišgraetz
všude viděl atíny povstání a spiknutí — i tem, kde
jich nebylo. Proto mu Vodka tak trefaě odpověděl. —
Když pak po 15. června jednalo 8e o to, má-li 8e na
dále hájiti Klementinum, tu Vodka, tehdy jako horlivý
legionář, uzavřel celé jednání výkřikem „Zvítězit nebo
zemříti“ — Je známo, že celý ten pouliční boj v Praze
v dnech červnových zavinil Windišgraetz. Studentstvo
i lid ještě o velký Boží hod svatodušní byli plni míru
s pokoje. Sám Sladkovský zapřisáhal zástupy, aby
nedávali podnět k zakročsní vojska. Windišgraetz chtěl
krotit za každou cena i pokojné a nevinné. Dějiny
z té doby zcela věrně dí: „Ve Vídni způsobil vzbou
ření lid — v Praze Windišgraetz!“ Tím se také vy
světinje, že strana proti násilí zpupné uoldatesky
Windišgraetzovy měla a také musela mít všude tolik
sympatií. Otcové Františkání byli v tomto vzrucha
proti násilí uchvatitele vší mocí nad Prahou na straně
lidu. Z kláštera Otců Františkánů u Matky Boží
Sněžné po prvním útoku vojáků na studentstvo a lid,
kteří ničím k němu nezavdali příčinu, vynášeny bedny,
vyvaleny sudy a podobné náčiní na barikády v Ovocné
ulici a v úzkém východu z Františkánakého náměstí
ke Kolovratové třídě. Klerikové sami pomáhali vynášeti
tyto věci, aby předešli vynášení chrámových lavic a
zpovědnic. Řádoví duchovní neohroženě podávali po
elední útěchu raněným, umírajícím. Někteří klerikové
si nasadili svornostenské čapky a jeden z nich opásaný
šavlí bojoval na barikádách proti Kolovratově třídě
vedoucích. V pondělí avatodušní byla tato barikáda
četně obsazena. Boj za písně k sv. Václavu proti ná
silníkům z vojska byl tuhý. Děla chrlila kuli za kulí
do barikády — ale obrancí se nevzdalovali a nevzdá
vali. Zde opět Otcové Františkání byli a nich a a nimi
a za deště kulí pomábali raněným a zaopatřovali zá
pasící se smrtí Populárním byl v lidu z řádu toho
zvláště otec Desiderius. V Perlové alici volal jistý
sladovnický mávaje praporem: „Za mnou — můj prapor
je posvěcenod otce Desideria(“ A když byl na bari
kádě raněn, kdo mu podal útěchu víry, byl otec De
siderins. Řád zs to ovšem pak vytrpél. Toužimský
píše:„Řád svou čestností i vlastenectvím
známý těžce potom zakoašel prohlídkami“
— Jed, který ve fantanii nejhoršího ze všech pessimistů,
co jich bylo jenerály, ve fantasii Windišgraetzově hrál
velkou úlohu, hledán byl nejen v českém museu, ale
i u Františkánů a dne 21. června dokonce dvakrát
po sobě, jednou za dne sa podrahé o půlnoci. -—
A přes všechny prohlídky Františkáni nedbajíce sebe
chránili studenty a lid před pronásledky suřivých

proti těmto vojáků. — Po smutné noci na den 17. června,dy požár mlýnů a vodárenské věže u Karlova mostu
ukázaly, co umí zapřisáhlé záští proti lidu tak trůnu
a králi věrnému a co umí sveřepá moc podesřívavého
a záštím slepého diktátora, vyšli mnozí duchovní
pražští v ornátechb a pod koroabvemi ven ze chrámu
se Svátostí Nejsvětější. Když ubíral se průvod z Týna
ského chrámu Karlovou ulicí kolem Klementinaa na



most,fičely proti němu koule granátníků
Windišgraetzových s Malé Strany, „Vlast
ním účelem průvodů chrámových od daucho
venstva zařívoných“ bylo vedle utišení mysli
lidu „jíti v ústrety sařícíma vojsku, jobož
vtrhnutí po děsné noci každé ohvíle se oče
kávalo.“ — Od av. Petra vedl farář takový chrámový
průvod a štkaním lida jsa přerušován mlavil pohnu
tlivě o událostech posledních dnů: „Choutkám
dvou panství chtivých a bezcitných osob
padneme snad co nevidět za obět.“—Lidská
spravedlnost zdá se, že z okrškoůsemě zmi
zela. Příjmi nás všemohoucí Bože, jehož
jest pomsta, v království svého věčného po
kojel“ — — -—A zařícímu vojsku vatříc šly i prů
vody od sv. Trojice z Podskalí a od av. Jindřicha!
Zase dost dokladů, na čí straně stáli katoličtí kněší
v tom roce 1848. — Dopisovatel o těchto zjevech
z dějin toho roku podá ještě jednou i jiné výňatky.

U hájení české půdy. Česká společnost
národohospodářská konala dne 6. únorav Praze ochůzi,
na níž řiditel Zemské banky p. Frt. Procházka před
nášel o hájení české půdy. Jednotlivé body této před
nášky zasluhují, aby vštípeny bylo hluboko do ardcí
všeho Jida: „Mocný příboj podemílá českou půda.Tiše,
bez velikého bluku, ale vytrvale zabírá ruka cizí kos
po kuse domácí půdy v zemích českých. Ta padne
velkostatek, tem zase chalapa; někde továrna, jinde
zas uhelný důl odcizí nám celou obec, ba někdy utrhne
se celý kraj; noviny zabědají a vlny nad krajem
stichnou. Nejlepší hlavy národa měly by přemýšleti
dnem i nocí, jak odvrátiti pobromu, která se na nás
valí a která hrozí zasáhnonti u samého kořene českou
lípu, tak slibně znova se zelenající. Řešení palčivé
záležitosti té, hájení české půdy, nesmí vymizeti více
s našeho progrumu. Jednotlivé části její budou arci
přetřásány v kruzích uzavřenýcha enadi řešenycestou
soukromou, ale celek dotýká se všech vrstev národa,
jak šlechtice, tak domkaře, učence jako dělníka, tak
že všechny třeba zváti, aby přispěli hřivnou svojí.
Každý příslušník národa, ať muž či žena, nechť tu
koná svou povinnost. Tou poviuností nemíním ani
žádnou sbírku ani žádný příspěvek. Svatá půda otců
našich nedá ee udržeti po mém soudu ani sebo většími
obětmi na penězích, když by zlidu vymizela ta mocná
a účinná láska k ní, jakou se vyznamenávali naši
předkové. Nečekejte proto, že vám navrhnu zřízení
nějakého velikého ústavu ku hájení české půdy. Ta
kových návrhů bylo již několik učiněno, ale Zádný
nebyl proveden. Hodlám zahájiti dnes veřejnýrozhovor
o této záležitosti návrhem, abychom všemi prostředky
badili a udržovali posvátný oheň lásky k domácí
hroudě, tak aby každý český člověk choval v erdci
neukojitelnon touhu získati tolik půdy pro sebe u svou
rodinu, na kolik mu prostředky bez ujmy povolání
jeho stačí. Povinností jednobo každého nazval bych
takové hospodaření se zděděným, vrozeným nebo zí
skanýmmajetkem,abypříjmyrostlya vydání(zejména
zbytečná) se obmezovala, tak aby se v každé domác
nosti objevil ku konci roku blahodárný přebytek, jehož
bylo by lze užiti ko nákupu půdy. Vlast nežádá na
nás nic jiného, než abychom každý na svém místě
počestně a pilně pracovali, pro sebe a pro své rodiny
co nejšetrněji hospodařili a svými úsporami půdu její
s poroby vykoopili. Úkol nebude tak snadný, ale tím
větší čest, přiblíšíme -li se alespoň k jeho provádění.

— U nás se nyní v celku Dospodaří Špatně. A protonemůžeme z místa, ztrácíme půda pod nohama; posí
láme almažna tam, kam třeba poslati vydatnou pomoc,
a stojíme na břehu bez rady vidouce tonouti člena
rodiny. Čestnévýjimky potvrzají pravidlo. Potomci
hospodářů dobrých zacházíme nešetrně s majetkem
zděděným i s grošem vydělaným. Mnoho se vyzíská
a málo se uspoří. Vymýšlejí se stále nové zábavy,
plesy, karnevaly a maškarády, inteligence dává špatný
příklad živnostníkům i dělnictva, Snad nikde na světě

te tolik neplesá jako a nás a bo by na čase vystoupiti mužně proti této nákaze. Kdozná jen trochu
hospodářskou situaci národa, ví také, še nemáme
ktakovým častým radovánkám žádné příčiny. (Pokrač.)

Terpéda. Velikoudůležitost v námořnímvá
lečnictví mají nyní torpéda, jimiž zničeny bývajíi
nejlépe vyzbrojené lodi. Ke každému křížáku válečného
loďetva patří několik menších zvlášť rychlých lodic,
torpédových člunů, které pod vodou inad vodou opa

děly rychlopalnými. Torpédo samé, jsonc z ocelepo
dobá se doutníku 6 m dl., průměru 34—46 em. V něm
jest přístroj se stlačeným vzduchem a na 100 kg
střelné bavlny. Torpédo vystřeluje ae z ronry stlače
ným vzduchem; etlačený vzduch uvnitř torpéda pobání
též šroubovou vrtuli na konci torpéda, které ae tím

pohybuje určitým wměrem na vzdálenost až 600 m.
dyž torpédo narazí, stiskne se bodec v jeho špici

umístěný, čímž rozbije se v torpédu skleněná nádobka
s kyselinou, která vyteče a střelnou bavlnu zapálí,
načeš následuje výbach. Účinek bývá pak hrozný:
s moře vyvstane obrovský sloup vody, slyšeti třesk a
loď roztříštěná as potápí. Torpédový član v příhodné
chvíli celou rychlostí svých strojů přiblíží se k ne
přátelské lodi, vystřelí svá torpéda a co nejrychleji ae
zase obrátí a ujede. Je-li však torpédový člun s ohro
žené lodi dříva zpozorován, tu pak obyčejně deštěm
kulí zasažen klesá v moře. Torpédové čluny nejčastěji
za noci odvažují se útoku, který ani tehdynení jistý,
poněvadž válečné lodi opatřeny jsou elektrickými re
flektory, jimiž okolí mořské do velké dálky se ozařaje
a tak blížící se torpédový člun snadno se pozná. Při
nedávném útoků Japonců na ruské loďstvo u Port
Arthura porouchány byly torpédy tři ruské koráby,
ježte na ruských lodích elektrický reflektor nesvítil,
čímž stráže nic neviděly. Hlavní obranou jest tuostražitost.

Ž právmí praxe. Smí soused jezditi po
soukromé cestě sonseda druhého bez řádného dovolení
onoho? Nejezdil-li po té cestě delší dobu nikdo, má
právo majitel žalovati jej i ty, kteří proti všemu zá
kazu po jeho soukromé ceatá jezdí do 30 dnů, ode dne,
kay se 0 jezdění tom dověděl, u sondu pro rušení
držby. Jinak po uplynutí s0denní lhůty mmil by po
dati řádnou žalobu. Také má právo pozemek svůj
tam, kde cesta začíná i končí, obraditi neb jinak za

tarasiti. — Posemkem souseda A vede cesta, rosdělu
jic ho ve 3 díly. Soused, jednak aby si scelil po
memek,jednak aby se mu na obou kusech škodu ne
činila, chce zříditi novou cestu tak, aby pohodlně se
po ní choditi a jezditi mohlo, aniš by ee cesta pro
dloužile. Jak to lze nejvýhodněji učiniti? Zálešitost
ta musí se dříve ujednati se všemi okolními sousedy,
kteří staré cesty poušívají, jinak by ho mohli pro
rašení držby žalovati. Jeou-lí všichni sousedé tomu
svolni, může pak boze všeho cestu jinak vésti. — Soused
má louka (pole). Po celé délce té louky jezdí lidé ze
sousední obce, ačkoli nemají k tomu práva nikde
psaného, ani jskékoli smlouvy. Ačkoli činěny zákopy,
tarasy, zábradlí, nemělo to dosud výsledku. Jak tomu
odpomoci a zdaž dožadovati ae Ise náhrady? Majitel
té louky má právopodati na každého, kdo bezprávně
přes loukujeho jede, žalobu pro rušenou držbu. Tato
žaloba podati se musí ve 80 dnech od toho dne, kdy
se o rušení dověděl. Proti žalobě může žalovaný na
mítati, že je v držení práva jezditi přes louku; a
dokáže-li ae, že skutečně delší dobu přes louku ta
jezdil, byla by šaloba majitele louky zamítnota. Je-li
stav věci takový, muef majitel louky podati t. sv.
sápůrčí žalobu, ve které domáhá se toho, aby bylo
soudem uznáno, že těm, kdo jezdí po lonce, nepříslaší
žádná služebnost, a že zakazuje se jim další jízda.
V každém případá vznikne z toho nákladný spor, vo
kterém majitel louky bez pomoci právního přítele se
neobejde. (Právní poměry sousedů.) ,

Spolek sv. Rafaela na ochranukatolic
kých vystěhovalců z Rakouska a Německa ahledal, že
vystěhovalci z Čech do Ameriky, jichž bývá kafdo
ročně značný počet, velice málo používají dobrodiní
a výhod, ješ spolek zdarma poskytuje. Každému, kdož
se u dole podepsaných důvěrníků přihlásí, poskytne
spolek modrou kartu doporučující, kterou si vystě
hovalec připevní na šat na prsou. Dle této karty po
znají ho důvěrníci spolku na dráze, na nádražích, na
lodi, v přístavních všech městech, a poskytnou mu
zdarma radu stran noclehu, hostince, výměny penče
a další jízdy. Kdo jednou sám cestoval, ví ze zkuše
nosti, jak vítána jest dobrá rada na cestě. Tím víta
nější jest pro vystěbovalce, prosté venkovany, kteří
často nikde mimo rodnou osada nebyli. Zvláště pro
dívky jedoucí do Ameriky jest dobrá tato ochrana
spolka sv. Rafaela, by nebyly zavlečeny do prostituce,
pro vystěhovalce pak vůbec, by neupadli do rakou
šejdířů. Zástopcem ve výboru spolku a důvěrníkem
pro Čechy jest Vlastimil Hálek, farářv Libociu Prahy,
jemuž budiž dopsáno o doporačovací karty na cesta
s přiložením 10 h poštovní známky. Dopisy o karty
masí býti podepsány místním dachovním. Důstojné
duchovenstvo ae žádá, by na výhody, které spolek uv.
Rafaela zdarma poskytuje, osadníky upozornilo. Dal
šími důvěrníky spolku sv. Rafaela jsou : Vdp. dr. Al.
Frýdek, kap. děkan v Hradci Králové, vdp. Ant. Čech,
kanovník v Litoměřicích, vdp. Mat. Lafata, kone.
archivář v Budějovicích. Na Moravě: vdp. Fr. Vaculík,
kanovník v Kroměříži, vdp. dr. Ant. Stojan, farář a
poslanec v Dražovicích.

Vápnění pozemků. Narezo-lise na po
zemek dostatek vápna, účinkuje toto 5—10 let, Hnojení
pouhým vápnem vymrská půdu velmi. Ušitek s vápnění
jeví se jen tehdy, pokod jeou v pozemku i ostatní
rostlinám potřebné živiny. Role a luka rodí dobře,
ndije-li se současně s vápněním také mrvy chlévské.

Slepice mesou celou zimm, když na
chov vybereme kuřata nejlepších nosek, vylíhnatá
v březnu a dubnu. Na cizích plemenech příliš nezáleží.
I naše domácí slepice hojně snáší, řádně-li se jenom
krmí, má-li účelně zařízený kurník, teplý a čistý, před
průvanem chráněný a vůbec opatrují-li se, jak náleží.

Stáří hovězího dobytka |ze takédobře
určiti dle kroažků (vtonbků) na rozích. U volů bývají
kroužky menší než a krav a tu počínajíc u kořene
objeví se první vroubek od 4 do 5 let, drahý od 5 do
Gletatd. U krav počínají se vroubky tvořiti po prvním
otelení a každé následující otelení má v zápětí ntvo
ření se nového kroušku, při zmotání vyvine se kroužek
neúplný, slabý; byla-li kráva jalovou, vyskytne se
mezi následujícím vroabkem velká mezera, takže je
na první pobled viděti, že jeden vroubek schází. Jsou-li
všecky vroubky v pravidelných, stejných vzdálenostech
za sebou, lze dle toho souditi na pravidelný vývin a
dobré zdraví dobytěste. Jeví li se roh na jistých mí
stech nápadně ztenčený, možno s určitostí souditi na
špatnou výživu nebo na nemoc zvířete v dobách, kd
roh se nedostatečně vyvíjel: velká vzdálenost vronbků
nám ukáže, kolikrát kráva nebyla březía nedostatečně
vivinutý vronbek, kolikrát kráva zmatala. S přibýva
jícím stářím zvířete mění se i tlonštka roba; tento
bývá pravidelně do 9. roku u kořenenejtlustší, kdešto
po 9. roce v místech těch je mnohem slabší než na
prostředku.

Zakázané léky. Jistý ArnoštHessz Klin
genthala v Sasku opozorňoje v denních listech na
svůj lék pod jménem: Dobrý, starý domácí prostředek
„eucalyptové praeparaty“ proti nejrůznějším nemocem.
Rovněž jistý Frt. Šimanovský z Král. Vinohradů
v denních listech, kalendářích a jinak vychvaluje své
tak zvané „Březohorské praní tbé“. Z obledu veřejného
zdravotnictví c. k. místodržitelství zakazuje prodej
obou jmenovaných léků.

Posudek českého kměze z Chicaga
© „Oltáři“. Pánové! Užívaje již podelší dobu 8pro
spěchem jako pomůcky a příručky ka katechesi apři
litargických výkladech Vámi vydaného „Oltáře“, se
psaného zesnolým v Pánu biskupem Brynychem,po
znal jsem, jak velice výhodným bylo by jej zavésti
zde v Americe mezi Čechy, zvláště mezi těmi, kteří
jsou příliš vzdálení od kostelů katolických. Chci jej
zavésti nyní ve své osadě. Zasílám zde v dopise deset
dolarů, žádaje Vás, byste mi přiměřený počet výtisků
výše jmenovaného „Oltáře“ zaslali. Zašlete mi výtisky
vázané v deskách papírových s plátěným hřbetem,
jaký právě se mi dostal zde do rakou darem od jed
nobo přistěhovalce. Donfaje, že žádosti mé laskavě
vybovíte, prosím o brzké vyřízení této zásilky. Račte
knihy laskavě zaalati na tato adresu: „Oor Lady of
Good Bounsel Bohem. Roman Catholic Charch 447 N.
Western Are. Chicaro III U. St. of N, A.

Frant. Kočí + Vadp. F. Kočí, prelát a
děkan kapitoly sv. Petra a Pavla na Král. Vyšehradě,
semřel dne 14. února t. r. Pohřeb konal se ve čtvrtek.
Zesnulý narodil se r. 1821 v Chaloupkéch na Hořo
vicka, na kučse vysvěcen r. 1846, působě jako ka:
v Jesenici a jako farář v Sázavě, odkudě r. 1969 do
stal so na Vyšehrad za kanovníka. R. i, p.

Výkaz darů na Adalbertinum,
Z vikariátu čáslavského darovali:

18 K p. farář Jenšek v Chotasicích „18 K

10 K P děkan Folta v Čáslavi, p.farář
Limberský v Bačicích, p. děkanŠemorád
v Potěhách, p. vik. Sohreiber ve Žlebích 40 K

5 K p.far. Svoboda v Hefmani, p. kapl.
Zítko v Potěbách, p. far. Hlaváč v Ro
nové, p. far. Kracík v Tarkovicích, p.
far. Michel ve Zbislavi ... . 256K

4 K p. adm. Crejn ve Vilímově, p. kapl.WagnerveZbislavi. ... ....
8 K p. far. Volávek v Bestvini . .
2 K 50 h p. kapli. Macháč ve Žlebích.
2 K 40 h p. prof. Kohoat, pp. katechetové

Stálý, Špáta a Komárek, pp. kaplauiSe
merád a Pospíšil v Čáslavi. . „14 KEa40h

2 K p. děkan Fencl, p. kapl. Novotný, p.
katecheta Novák v Golě. Jeníkově, p.
kaplan Opřátko, p. katech. Bláha v Ro
nově, p. kapl. Hák ve Žlebích . 103K

1 K p. far. Malich ve Klukách . . . . 1 K
"Cólkem118KovB

s6K
aK
2Kab

Z vikariátuchrudimského darovali:
10 K p. kanov, a vikář Střebský v Miku

Jovicích, p. arciděkan dr. Mrštík v Chru
dimi, p. far. Vykoukal v Cbolticfch, p.
far. Brdíček v Jestbořicích, p. far. Kla
pal v Kladrabecb, p. far. Tichý v Li
polticích, p. far. Broal v Heř. Městci p.

děkan Hajzler v Přelouči, p. kona.rade
Kvěch ve Srinčanech, p. far. Bartoš, ve
Zdechovicích, p. děkan Zěrnig v Lab.Týnici. <..<.. 2.2... 1n0K

6 K. p. zám. kaplan Čada v Cholticích,
p. adm. Holzmann v Morašicích, p.far.
Moldan ve Ma Podole, p. kapl. Brucký ..ner v Labské Týnici. ... ... 244K

6 K p. kapl. Mikalecký, p. kapl. Horák,
p. katecheta Dvořák, p. zatechota Ko
san, p. spiritnál Sobotka v Chrudimi,
p. kaplan Černík v Heřm. Městci, p.
kaplan Vaněček a p. kapl. Jílek v Mi

kulovicích, p. kapl. Svobodaa p. katech,
Balcar v Přelouči, p. kapl. Vostřel veSvinčanech.. . . . . 2.2.2.. 656K

2 K p. prof.dr. Plešinger a p. katecheta
Liebichv Chradimi . .... ... 4K

Úsikem 193 K

bořejších 1186K90b

O
(Pokračování). Úhrnem 311 K90h

Věeodbor. sdružení křesť dělnictva
laskavě věnovali: J. B. M. njdp. dr. Jos. Doubrava
20 K, J. O. Bohuslav hrabě z Kolovrat 20 K, vedp.
M. Musil, děkan a kanovník v Hradci Král. 10
J. U. Vojtěch Josef brabě Schdnborn 10 K, vdp. Ig.
Horký, děkan na odpoč. v Heřm. Městci 10 K, vedp.
kanovník dr. Jan Soukup 2 K, ctih, Školské Sestry
v Hradci Králové 2 K. Zaplať Pán Bůh!

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové
bude

ve středu dno 24. února 1904, © 2. hod. odpol.
v dieoásním spolkovém domě „Adalbertinn“, JiHkova tří

da č. 500—I. v Hradci Králové.

Dr.František Beyl,
jednatel.

Václav Uhlíř,
předseda.

(Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 18. února 1004 1hl

obeaioe K 1150—1800, čita K 920—9-76, jedme
ne K 940—970, ovsa K 540—670, prosa K 1100
—0 00, rikve K 930—1060, hrachu K 18:60—2200,
čočky K 2060—2800, jahel K 1960— 21:00, krap
K 1650—3600, bramborů K 3$00.-3-40,jetelového
semene červ. K 70-00—9000, jetelového semene bí
lého K 120:00—138-00, jetelového semene švéd. 00:00
—00:00, jetelového semene ras. 00-00—0000, máku
K 2400—2800, lněného semene K 16:00—2000,
100 kg. žitných otrab K 9-60—10:00, pšenič. otrub
K v-80—10-80, 1 kg. másla K 3:00 —32-10, 1 kg. sádle
vepřového K 1'86—0'00, 1 kg. tvarobu K 0:18—0*96,
4 vejce K 0-05—00'06, 1 kopa petržele K 300—
4-00, 1 kopa kapusty K 2:00—4'00, 1 hl cibule K 8:00
—9"60, 1 kopa drob. seleniny K 0*80—1-00, 1 pytel
mrkve K 140—1-80, 1 kopa cerele 2:00—3-00. 1 hl
hrušekK 00:00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 18. února 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pěenice hl 425, žita 418, ječmene 139, ovsa
258, prosa 00, vikve 43, hrachu 8, jahel 2, krap 00,
jetelového semene 72, lněného 7, máku 9. 3%)Zeleniny:
petržele 46 kop, kapusty 66 kop, cibule 74 hl, drob.
zeleniny 24 kop, mrkve 55 pytlů, brambor 86 hi,
cerele 72 kop. 8) Ovoce: jablek 0 hl., hrašek 0 hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 32 kueů, podavinčat 437
kasů, kůzlat O kusů.
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Žádejte

ve vlastním zájmu vždy

pravou Kathreinerovu

sladovou kávu Kneippovu

jen v balíčkách s ochrannou známkou

farář IKneipp a jménem Kathreiner

a dbejte pečlivě, abyste nepřijímali

všelikých méně cenných padělků.

O4.1L.e

(Zasiano.)

Panu KARLU ZAVADILOVÍ
zlatníku a pasíři v Chrndimi.

„Věcí kostelní jsem obdržel, děkuji za vše, jsem úplně
spokojen. Odporučení něiním v kruhu svých známých.

Jos. Kavan, farář.
V Žalonově, 13, dubna 1901.

(Zasláno.)

Pan JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

v PRAZE-I, ulice Karoliny Světlé číslo 19.
Dílna kostelních nádob a umělých prací z kovu.

P. T.

Děkuje za laskavé zaslání věčné Jampy, sděluji
zdvořile, že došla v úplném pořádku a že jsem
jak s provedením jejím, tak i a cenou nanejvýš
spokojen. V dokonalé úctě

Josef Kovář, farář.
Ve Velké Jesenici, 23. listopadu1903.

>
Nové

nádherné dílo cestopisné
slavného Švédského cestovatele

Sven Medina

ORP“ Právě vyšel sešit 1. -Jy

a zasíláse kažďému, kdooůpožádá,
na ukázku.

Přihlášky k odebírání přijímá

První královéhradecké knihkupeství
a antikvariát

Bohdan Melichar
w Hradci Králové.

(Bývalý závod Pospíšilův, zal. r. 1808.)

00
Bursa práce v Hradci Králové,

Práci hledají: stroj. zámečník, který je zkou
šený topič, zámečník stavební, dva pomocníci tra
hlářští, obuvník na šitou neb flok. práci, dělník
krejčovský a učeň ua strojní zámečnictví. Dělník
trablářský, který dovede pracovati na obráběcích
strojích jež sí sám seřídí, obdrží dobré místo
v Benešově. Doba pracovní 11 hod., plat až 20 K.
Mosi býti křesť. sociál. O místo žádá trublářský
dělník po vyučení. — Přihlášky přijímá
„Všeodborové sdružení křesť.dělnictva“
v Hradci Králové.

R ve Vysokém Mýtě,
P dříve sávod na sušilkování ovoce,salošený :
PTSr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách|
M — nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené.vino borůvkové (medici
nalní),vína sladkájs víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovlel, vše vlastního pálení a vlastnívýroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku (3
1891 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medatllí ji
státní a diplomem slaté medaile, a mnohýmiji
nými diplomy!s právem ražení |slaté medatile. |i

Vzorky zdarma a franko. |

nZA

nůdyhad
voskové i polovoskové"ii

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
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 Hradci Králové z roku 1888.
Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
BSvičkyoltářní z čistého vosku včelihoi
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.
Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

ABOBr8. B0708.Ode olad0NDOnŮ,8.016000PrdudndndíES PP EOParamenta.

lgnáce V, Neškudla syn
(protokolovauá firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
3 (bratr P, J. Neškodly, faráře ve Výprachticich)

dopornčuje P. T. veledůstojn. duchovenstvn
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod z

:vsecn kostelních paramentů,
praporů n kovového náčiní.

| Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
ne na požádání franko zašlou. s

ud- Bude 00020109085080 0.0-8/0.0.08.0664664.

Založeuo roku 1853.

Petra Duška synové
v sychrově, Čechy,

umělecký závod sochařský a řezbářský
pro práce kostelní, parostrojní truhlářství

doporučuje uctivě

OWEP>k době velikonoční G
Boží hroby, křížové cesty, Těla Páně
a klečící anděly ze dřevařezanéa polychrom.
Sošky „Vzkříšení“ zo dřevařezanéa polyci.r.

velikost 50 60 65 70 cm
korun 8% 34 3u 43

Pro levné Boží hroby: Těla Páně zo
sádry (pevné), krásně modelované, jemně polychr.

velikost 90 100 116 180 140 em
"korun 4 88 30. 42 48

Klečící amděly ze sádry (pevné), krásně mo
delované, jemně polychromované

velikost 40 5% 66 cm

koron 1 6 22 kus
Provedenopřes 450 oltářů aBožích hrobů.:

»—————
Záložní úvěrní ÚSÍaV

v Hradci Králové.

Nové vklady na knížky přijímají se
na

3" procent,
kdežto staré vklady počínaje dnem 1.
března t. r. zúrokují se sazbou

3, procent.
Úroky počítají se ode dne vložení

do dne vybrání.

V Hradoi Erálové,
dne 18. února 1904.

Správní rada.

V
' 206
K blížícímu se obdobi

prvního

k svatého přijímání A
upozorňuje firma

KAREL ŠIMEK v Č. BUDĚJOVICÍCH

na svůj

hojně zásobený sklad.
Upomínky od 4—24 h,

s českým neb německým textem,
jen v uměleckém provedení.

WZORKY na požádání k disposici.

M

2 Boží hroby *"Ha .korets

Kdobé Křížovécestyzob
šení“, sochy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě
umělecký závod svchařský a řez

bářský

o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-Vil Sklad Karlova ul. č. 40.
— [lustrované cenníky, nákresy a rozpočty franko. —

ses“ Výhodnéplat.bní podmínky. "Ng

Z 2)

BŽ Z7
ZBO

ŽE

prácenej

jšímpožavyhovující.

BŽ vyznamenán.

BH

ZBO

moderně
NÝ

MS,2
Oknachrámovákaždé hoslohuaprovedení|E :ezaručením

dovhkům

7krátprvnímicenami

chrámovýchoken.

Uměleckýúslavpromalbunaskle.

W

.Škarda,Brno.

ZBO

Odbornývelkozávodpromalbu,

BOBO

%7s7 fsyJE

ZSESB

ZB ŽS2D

SB Be

BARANANAK NWRANAKA
Kdo by chtěl prodati za plnou cenu

celý ročník

„LUDMILY“:
szroku 1903?

— Račtež laskavě dopsati redakci t. | —
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koberců, záclon

Se Železný nábytek.

ů Aw A o = Gx >
JENS KN m

Óm b) :

Jan Horák,
seukoník v Rychnově n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarníaletní dobu.
OMP*>Též velejemné <“

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůsto
ného ouchovenstva 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!

PV
PIANINA

aHARNONIA
sg| Rejnovějších

ky soustav — lovnmě,

téžnasplátkya výměnunabízítovárna
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KEÁLOVÉ.

$ Sklad Ellščíno nábřeží proti lab- g
skémumost —————
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od

předních českých umělců. První výstavní ceny.

OSLAVA
vzájemně pojišťovací banka

VPraze..
Sazby a podmínky vynikají osvědče

ným! výhodami a liberálností.

Všechen zisk náleží členům, neboť
Slavia jest ústavem vzájemným.

Pozoruhodny jsou zvláště sazby:

pro případ úmrtí,
pro případ úmrtí a dožití,
na věno dítkám,
na výsledky množné,
se 4"/, stoupajícím zůrokováním.
na pojištění pensí.

V posledních letech vyplácela se
10%, dividenda.

Reservy a fondy K 26,906-032-82
Dosavadní výplaty K 73,962-032-88

Vysvětlení a sazby zdarma zašle

Ganerální řiditelstvo banky Slavie
v Praze, Havlíčkovo náměstí,

velký
acetylenový
aparat úplnězachovalý,pouze 2 leta v uží

vání, je za polovičku výrobní ceny

Zárukalletá ND“ na prodej.
Spolehlivým poskytuou se i aplátky. — Bližší

-sdělí administrace t 1.

NÁBYTEK

MB“ a knihkupectví. wa

Telefon č. (7. Peací stroj.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských apánských
látek jest u Tkaleov. výrobmího spole

obdržetipurtle zboží 30nt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd.. jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
sa K 12-—, vyplaceně od korua 20— výš:.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou
stanici dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Morkar“ čís. 308.

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Praha-l, ul.

dan blaněk, 14,44,
Glalnéna kostělní náčseledovolnie
si doporočiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní díjně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a td, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem v ohni slatí a stříbří. Nu požádání hotové
ráce na ukázku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.

ba veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chndším kostelům úle
va v placení. Vice uznání po ruce. praované vý

robky bezcenné. Vše ponílám jiš posvěcené.

KARLA ADAMCE,
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,

NOVOTÍNY
Vzorky se na požá

dání zašlou.



Hospodářský rozmach Německa.

R. 1901 prožilo Německo veliké hospo
dářské pohromy. Byly to hlavně úpadky veli
kých bankovních závodů a průmyslových pud
niků, při nichž obecenstvo ztratilo okrouhle
2000 milionů marek.

Z pohromy té Německo se opět zotavuje
a dostavil se znenáhla hospodářský rozkvět,
jsko obyčejně po špatných obchodech nastává
obrat k lepšímu. Zahraniční obchod Německa
stále mobutní, jak dokazují následojící čísla.

Cena dovozu vývozu
milionů marek

r. 1901 6710 4518
„ 1902 5806 4815
„ 1908 6299 5095

Obyčejně se mělo za to, že stát, který mnoho
kupuje z ciziny, chudne. Ale názory v této
otázce se mění. Silný dovoz zboží z ciziny jest
známkou dobrého odbytu v konsumu země
kupující a svědčí o její hospodářské síle.
Německo není s to, aby vzrůstající počet oby
vatelstva vlastní těžbou domácího zemědělství
uživilo a jest nuceno kupovati ročně celé
spousty obilí z cizích zemí.

Do Německa bylo doveženo od ledna do
konce listopadu milionů metrických centů obilí
následovně:

r. 1901 1902 1903

pšenice 19:60 "1947 1747
žita 7860 898 7-50
ovsa 394 8:53 432
ječmene 793 1009 1415
kukařice 1138 8:60 854
sladu „091 091 0-99
Ze všech obilnin stoupá nejvíce dovoz ječmene,
kterého Německo dosud odbírá z veliké části

do Německa jest Rusko. R. 1903 koupilo Ně
mecko pšenice 6,819.122 metr. centů z Rasku,
1,698.001 z Rumanska, 5,288:587 ze Severní
Ameriky, 3,178.862 z Argentinie, od nás pak
jen 88.352 metr. centů. Ještě před 20 lety bylo
Rakousko- Uhersko největším dodavatelem pše
nice do Německa. Tak se časy mění. Mimo to
dodalo téhož roku Rasko do Německa 6,644.280
metr. centů žita, 3,619.329 ovsa a 9,980.381
ječmene. Z Rakousko Uherska bylo do Německa
prodáno 3,369.016 metr. centů ječmene. Až vejde
v platnost nový celní německý tarif, poměry
se opět změní.

Největší hospodářskou sílu ukazuje Ně
mecko v rozvoji svých drah. Podobným rozvo
jem se může v tom směra vykázati snad jen
Sev. Amerika. R. 1892 mělo Německo 42.964
kilometrů drah, ktěré do konce r. 1902 vzrostly
na 52.004 kilometrů. Z toho připadlo 47.410
km na dráhy státní a jen 4594 na dráhy son
kromé. Na drahách Německa jezdilo koncem
r. 1902 úhrnem 20.296 kusů parostrojů, 41 225
vozů osobních a 424017 vozů nákladních. Tento
vozební materiál měl ceny 2572 milionů marek.
Příjem drah v Německu r. 1902 z dopravy osob
byl 577,340.000 marek, kdežto r. 1892 vynesla
doprava osob 366,460.100 marek. Doprava ná
kladního zboží vynesla r. 1892úhrnem 913,410.000
msrek, r. 1902 vynesla 1.298,340.000 marek.
Celkový příjem drah v Německa byl r. 1892
úhrnem 1.345,140.000, který r. 1902 stoupl na
2.021,370.000 marek, to jest o 50-27 procent.
Výdaje drah byly r. 1892 úhrnem 837,360.000
marek, které r. 1902 stouply na 1.286,880.000
marek. Čistý zisk drah Německa byl r. 1892
úbrnem 607,780.000, který r. 1902 stoupl na
734,490.000marek, to jest 044.69. Ve službách
drah v Německu bylo koncem r. 1902 zaměst
náno 545.182 osob, kterébraly služného a mzdy
768,770.000 marek.

Čistý zisk ze státních drah plyne do stát
ních pokladen a užívá se ho na placení úroků
a umořování státního dluhu toho kterého spo
jeneckého státu. Koncem r. 1902 měly spol
kové státy následující dluhy a příjmy v mi
lionech marek:

státní úrok státní
dlah příjem

Prasko 7035 286 2800
Bavorsko 1729 61 473

Virtembersko 529 22 91
Badensko 420 21 166

Hesenko 341 10 76
Sasko 961 41 383
Hambork 481 18 96

Na zúrokování státního dluhu a jeho
umoření přispěly státní dráby následovně:

investovaný odrodenýkapitál drah čistý zie
milionů marek

Prusko 8509 656
Bavorsko 2340 75

. Virtembersko 637 29

Badensko 830 22
Hessenuko 289 13
Sasko 1516 414

Tyto číslice jsou velmi zajímavé. Státní
dráhy v Německu přispívají tímto způsobem vy
datnou měrou k ulehčení břemen poplatnictva.
Naši páni ve Vídni tak rádi se opičí po Ně
mecku, ale zde tak nečiní. Státní dráby vRa
kovska nejen že nepřispívají na ulehčení
břemen, ale ještě více přitěžují. Státní dráhy
v Rakouskuvyžadojíz kapespoplatníkůznačné
sumy do roka a divíme ge jen, že v posla
necké sněmovně jest o tomto bolestivém vředu
státního hospodářství Rakoaska tak málo řečí.
Finauční ministr se tomuto předmětu opatrně
vybýbá a páni poslanci mu nedělají v tom
velikých obtíží.

Obyvatelstvo Německa "množí se ročně
okrouble o 800.000 hlav. Nebude dlouho trvati
a Německo bude míti 80 milionů obyvatelstva.
Nebezpečí, které z toho hrozí Rakouska a
v první řadě nám, jest očividné. Německo
hledá si pro tento přebytek odliv, aby zaměst
nalo své síly, které doma zaměstnati nemůže.
Osady v Africe, které si Německo osvojilo,
jsou sice velice prostorné, ale pro zakládání
osad německými zemědělci naprosto nezpů
sobilé, poněvadž Němci nevydrží podnebí afri
ckých osad, které je pro Evropana přímo vra
žedné. Proto hledá Německo odliv jinam a
přirozeně jsme ma my v cestě. O tom jiš
otevřeně píší německé vážné měsíčníky jako
berlínská „Nation“, kterou prý čítái německý
císař Vilém. Zda rakonská politiku osvědčí tu
pravou ostražitost a zda dovede odraziti v Čas
pověstný „Drangnach Osten“ Německa, tlak na
východ přebytečných a vzmáhajících se hospo
dářských sil Německa, o tom nás poučí
budoucnost.

Nedej Bůh, aby to pro nás nebylo zkázoal

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. Ottova Laciná

knibovna národní. Serie |KXVII, seš. 1. a 2. Velké
cíle. Román od J. Ostens. — Anglická knihovna G.
Eliot: Adam Bede. Přeložil Zd. Franta. Díl IT Seš.
14.—17. po 24 b.— J. Arbesa Sebrané apisy. Díl XI.
Adamité. Seš. 3. a 4. po 80 h. — Nová země na ee
vera. Výprava kapitána O. Sverdrapa k severní točně,
Seš. 28. a 24. po 60 bh.— Malý Ottův alovník naučný,
dvoodílný. Příruční kniha obecných vědomostí. Řídí
F. Šabrt. Sešit 7,—10. obsahují hesla Attems- Bo
bowaki. Seš, za 60 h. — Lidové rozpravy lékařeké.
Řada V., čís. 1.0 léčení lidovém. Píše Dr. K. Adámek:
Za h0 h. — České knihy v něm. překladě s nášsvem
„SlavischeRoman-Bibliothek“,v nichž budouueu
středěny veškory překladyz literatur slovanských, Řídí
J. Kamper. Podnik započat románem Zayerovým Amis
a Amil, jejš přeložila J. Hóckerova. Seš. za 82 h. —
J. Kořenského cestopisné dílo K protinožcům, Seš. 26.
a 24. po 60h. «

Nákladem „Unie“ v Praze. Spisy J. Zeyra
XIII. Stratonika a jiné povídky.Seš. 6.—9. po 40 b.

—Sof. Podlipské spisy xm Anežka Přemyslovna. Seš.6.—8. a díl XIV. Jaroslav Šternberk. Seš. 1. a 2, po

80 h. —Příruční mlavnice jazpca českého pro učíťelea studium soukromé. Napsal Dr.J. Gebaner. II. vy

po 50 hb.— Dějiny umění národa českého. Píše F. J.Lehner. S četnými illustracemi a
barvotiskovými přílohami. Seš. 24. za 70 h.

Nákladem J. R. Vilímka. J. Klecandyspisy.
Starý hřích. Román. Seš, 1.—4. po 25 h. — A. Damas:
Tři mašketýři po dvaceti letech. Sešit 25.—29. po 25
b. — Za českou slávou. Seš. 9. obsaboje obrazy: Be
lief znázorňující seč válečníků čes. « Němci. Sv. Prokop.
Hrad Ambras. Radnice v Bremách. Kaple av, Rafa na
Moravském poli. Naambork. Oltář Karla IV. « Lucce,
Sázavské písmo sv. v Remeši. Sešit za 80 h.— V srdci
Asie. Od švéd. cestovatele Svrena Hedipa. Přeložili Dr.

A Kraus a dr. J. Gatb. Cestovatel líčí ta temné kraje
vnitroasijské 10krát větší Rakousko Uherska, Popisuje
totiž krajiny a lid kol řeky Tarimu, jezera Lopnora
a cesta přes náhorní rovinu tibetskou k ov. městu
budhistické Asie, Lhaese. Přes 400 fotografických
snímků, nádherné barvotisky a čtyry mapy zdobí dílo
toto. Seš. I. za 60 bh.

Na zemi a Marsu. Pomán K. Lasawitze. Ná
kladem Em. Šolce v Telči. Seš. 3.—0. V románu líčí
spisovatel styk pozeměťanůs obyvateli na Marsu, kterak
oni posnávejí šivot a všeliké ezřízení pokročilejších
marsovců, a nimiž se konečně vydají také na naši sem.
Seš. za 40 b.

Pius X. Spisovatel M. Mícha, k. a ord. sekre
tář, konklavistva J. E. Leone kard. se Skrbenských,
Iěf ta smrt Lva XIII., volbu nov. papeže,šivot Pia
X,, jeho korunovaci a rodokmen. Nákladem Roblíčka
a Sieversa v Praze I. Cena 80 h.

Zádašní mšesv. Liturgicképojednání.Napsal
Frt. Stejskal, adjunkt české bohoslov. fakulty v Praze,
Cena 80 h. Nákladem Rohlíčka a Sieversa v Praze.

Kasatel. Homiletický čtvrtletník. Roč. XI., č.
2.Řídí M.Zavoral. Administracev Olomouciu R, Prom
bergra. Roč. předpl. 7 K.

Pojištění dělníků a výkonnýchúředníkůpro
případ nemoci podle rakous. sákonodáratví s nálezy
správního soudu od r. 1880—1908. Sestavil a vykládá

r. Kafka. Spis tento jet velmi cenný. Celédílo vyjdeV 10 seš. po 50 h.; dosud 7 seš.

—

ex

Křesťanská Škola. Česopis pro šíření idolnáhož. v čes. školství. Řídí V, Špaček. S přílohou 0
brana pravdy křest. ve veřejném životě. Nákladem
V. Kotrby v Praze. Boční předpl, 6 K Čís. 3. a 4.
Ročafk III.

Vychovatel. Časopis věnovanýkřest. školstrí.
S katechetskon přílobou. Řídr Dr. R. Horský. Nékla
dem dražstva „Ylast“. Roč. XIX., čís. 3.—4. Roční
předpl. 6 K.

Vychovatelské Listy. Časopis
mům křesť.tvychorání. Řídí Al. Adar
2.—8. Předpi,
Petrově 1.

Růže Dominikánská. Časopis bratrstva Rů
žencového a III. řehole dominikánské. Řídí P. V. Bu
beník. Ročník XVII., čís. 9. 10, Roč, předpl. 2 K 80
b přijímá administrace v Prace I.

Serafinské Květy. Časopis terciářů českoslo

poakých. Redaktor Fr. Švábeník.Roč, III., seš. 4, 5.Předpl. roč. 2 K přijímá administrace v Olomouci.
Causerics frangaisos. Besedníkfrancousský,

zábavný i poučný.Vydává J. Kubín, c. k. prof. vJi
číně Roč. II. čís. 4. a 6. Ročně za 8 K.

, „ Květy z českých lahů, sbírkabeletristických
spisů Čes. spisovatelů. Vydávají A. Tichý a K.Springer.
Prvý, pěkně vypravený a pohledem na Křivoklát o
zdobený sešit přináší počátek práce K. H. Máchy:
Křivoklát. Květy vycházeti budou každý 2. a4. čtvrtek
v měsíci za 1/, předpl. 1:20 K. Administrace Praha II.

Z malé garnisony. Časový obrázek vojenský
z „říše mravů a bázně Boží" Román pruského poru
číka Bilaoho. Překlad Frt. Hory. V Německu skonfis
kováno. Nákladem J. L. Kobra v Praze. Soš. 1. a 3.
po 36 b.

Der půdagogisch-katecbetische Knrsus
in Salzburg vom 10. bis 28. Nov. 1908.Vydal Seb.
Danner, papež. praelat v Salsburku, Spis lze objed
nati z katol. knihkupectví v Salsburka se 1 K 10h.
Kniha ta hodí us velmi dobře všem vychovatelům.

České zahradnické listy, Čtrnáctidenník
věnovaný zahradnictví, zelinářetví, ovocnictví, štěpař
ství, květinářství a zužitkování ovoce. Majitel Adolf
Eckrt, redaktor F. Macháček, Roč. předplatné 6 K.
Administrace v Chrudimi.

Pro myslivce a přátele honby vychásína
Král. Vinobradech hojně illastrovaný měsíčník „Česká
Myslivost“. Z bohatého obsabu vyjímáme: Poslední
leč. Vlese. Vodní zajíc. Veselá honba. Jak chtěli stře
liti orle. Výstraha svátečním střelcům, Aportér dpl
haveo. Na bělidle. Ochrana koroptví v simě. Něco o
vydře. Lovecká vášeň či nemoc? Temnéskvrny naších
lovců. Jak povetala u nás kontaumace psů. Výkony
honební. Ničení škodné. Krmení aochrana zvěře lovné.
Honba a lov. Cvičení barvářů. Lovecké anekdoty.
Různé zprávy lovecké. Humor myslivecký. Celoroční

předplatné 5 K přijímá administrace na Král. Vinoradech.

Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání a
zábavu. Vede a vydává K. Dostál Lutinov. Roč. 9.
čís 9. Roč. předpl. 8 K.

Eva, illastr. měsíčník provzdělání čes. žen a
dívek. Vydává Nový Život v Nov.Jičíně. Redaktorka
M. Kavánova. Roč. I., čís. 1. Na rok 2 K.

Slezská kronika, vydávaná již 14 let dr.
Slámou pro český lid ve Slessku, přechásí do rukou
nakladatele R. Prombergra v Ulomouci. Řízení „Kro
niky“ ponechává si zakladatel dr. Sláma sám. Další
ročníky badou vydávány ve prospěch Matice osvěty

zdové š Těšíně. Poslední sešit obsahuje Ruské povídky1 M.

6 A

K době postní
nabísíme :

ANT. KAŠKA:

KŘÍŽOVÁ CESTA
Pána našeho Ješíše Krista.
Stran20—8%. Cena16h, 50
kusů po 14 h, 100 kusůpo 12h.

AEG.JAI:

KŘÍŽOVÁ. CESTA.
Stran 20 — 8", Cena 14 haléřů.

JOSEF MILITKÝ:

„NEZAPOMENS,
Šestero řečí postních.
Stran 40 — 8%. Cena (snížená)
50 baléřů.

Biskupské knihtiskárna v Iradci Král,

věnovaný zój
Adamec. Roč. IV., 8,

roč © K. Administrace v Brně na

Navštívenky
nabízí

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král



Uměleckéma ústaru pro malbu na skle

B. ŠKARDA,
BRNO,

v roce 1903,dostalo se následujících do
poručení za práce dodané

91. uměleckému sároda pro malbu a leptání
B. Škerdy v Brně.

Farní úřad ve Všechovicích objednal pro farní
kostel dvě okna: Bl. Jan Sark. a sv. Theresie (okno
věnoval spolek sv. Theresie) č. vzor. 28. Farní úřad
ochotně potvrzuje, še byl nádhernou úpravou oken
překvapen a velmi spokojen. Skvostný rám objímá
světce v poloviční postavě, spodní čáetka vyplněna
věncem... kol do kola úský, v slohových arabeskách

provedený rám, doplňuje celek v krásný soulad. Kresbas vady, tváře ušlechtilé, jako divé, zvláště pro
avitne-li slunce .. . soulad barev proveden do nej
jemnějších stínů. Každý, kdo obrazy vidsl, jmenovitě
panstvo kníš. a velkostatku, šaslí nad uměleckým

provedením. Okna budou první okrasou našeho kostelaarního a nejlepším dokladem, co může provésti ústav
domácí! Zároveň připomínám, še alav. závod stanovil
cenu s podmínky platební neobyčejně mírné. Za mi
strně provedená okna srdečné díky! Rádi svolujeme,
když skromné uznání naše i pro veřejnost opotřebíte;
umělecká práce slev. ústava zaslahuje vším prárem
veřejného uznání a pochvaly. Opětné díky!

Ve Všechovicích, 4./6, 1903.

Augustin Fuchs, | Msgr.Josef Kubíček,
předseda kostelního konk. © kníš. konsistorní rada

výboru. a místoděkan.

Velectěný Panel

„ 8 provedením okna mi zaslaného jsem velmi
spokojen. Zdařilo se zvláště v některých podrobnostech
vekutku krásně. Přeji srdečně všeho zdara k dalším
pracím. V úctě voškeré

Antonín Nývlt, děkan.
Ústí nad Orl., 16./6. 1908. vit, děkan

Vaše Blaborodí!

Odpusťte,že jsem již dříve Vám nepsal...
Co ze týče provedení oken, ubezpečuji, že došla plného
uúsnánÍí se strany pánů patronů našich dporačí:
Váš závod věude vřele.P "Ve vší det 9

J. Ráček, děkan.
V Herálci (Čechy), 29 /7. 1908.

Vaše Blahorodí |

S radostí tíntn potvrsují, že jsem e okny od Vás
mně dodanými pro mou zámeckou kapli velmi spo
kojen a že tatáž meri umělecké bezvad .
čítati se mohou. VE prácepo

Alfons šl. z Buchtů.
Zámek Krottendorf u Kapfenberku (Krajina).

Vaše Blahorodí |

S nově opravenými dodanými okny vyslovujeme
Vám tímto úplnou spokojenost. Ji j
našeho chráron Pán sou nejlepší okrasou

Josef Nováček, starosta. Janko Rumler, farář.
Martinkov, 1./10. 1908.

——

Veleotěpý Pane!
Okno pro kapli Božího brobu při farním chrámu

Páně v Přerově Vámi dodané jest překrásné; líbí se
všem. Kresba i soulad barev mile dojímá. Díky
urdečné za vsácné provedení. | V úctě oddaný

Ig. farář.
V Přerově, 7./10. 1908. s. Zavřel, rá?

Vaše Blahorodí!
Okna jsou šťastně zasazena a činí oboje krásnou

okrasu v kostele. Všecko, architektonické sestavení,
volba barev, votivní obrazy a celkové provedení umě

lecképrávo dostalo plné aznání páně baronovo a mýchfarníků a rozhoduje při posuzování: při prvnějším

znalost a pieta, jě posledních zbožnost a přirozenýúsudek. Děkuji Vámtudíž za provedení zbožného díla
toho a doufám, že Královna nebes, která uměním Vaším
oslavená a chrám Boší okrášlen jest, Vašemu ústava
v nejširším okolí jak zde tak i v cizině k bohatému
a pošehnanému úspěchu dopomůže a znamenám se
Vašemu Blahorodí s přátelským pozdravem oddaný

Frant. Kelb], farář.
Lechvice, 25./10. 1908.

Velectěný Panel!

S dodanými okny pro náš kostelíček jeem úplně
spokojen; pěkně jej zdobí a nezatemňují.

S veškerou úctou

Josef Přinosil, farář.
Řeznovice, 14./11. 1908.

Ctěnému pánu B. Skardovi v Brně!
Dodaná Vámi okna z malovaného skle s obrasy

do našeho nového chrámu Páně úplně nás aspokojila
a všeobecně se líbí. Pročeš Váš závod co solidní a
dovedný každému odporučiti mohu.

Ve vší úctě

: F. Vinař, statkář.
VPodulšanech u Pardubic (Čechy), 15./11. 1908

Pan B. Škarda v Brně!

"Zmafleje prení splátka, vyslovoji Vám ovůj dík
sa dodaná okna; líbí ne všem svým krásným prove
dením a jsou proVáš závod i co se láce týká nej
lepším doporučením. Znamenám se ve vší úctě

R. Stračka, farář.
Korytčany, 21./11. 1908.

.. . 9 obrasem av. Jana jsme spokojení.
S veškerou úctou

Alb. Mrázek, farář.
Rakvice, 80 /12. 1908.

Velevážený Pane!
S provedením oken pro chrám Páně v Archle

bově jsme úplně spokojení s mohu směle Váš zárod
každému odporučiti. S úctou a pozdravem Vám
oddaný

Josef Jurek, farář.
Archlebov, 31./12. 1908,

Pan B. Škarda v Brně!
Vaše okna došla. Páni jsou úplně spokojení,

jak co do provedení, taktéš i co vkusu se týká. Těší
mne, že Vám to mohu osnámiti. V úctě

M. T. Linde.
Ve Smyrně (Asie), 27./11. 1903.

Velectěný Pane!
S okny dodanými do farního chrámu Pánějsem

velice spokojen; kdy se mně jen naskytne příležitost,
doporačím Vás důstojným pánům farářům.

Frant. Hlavička, farář.
Jemnice u Mor. Budějovic, 18./1*. 1908.

——

Velectěný Pán B. Škarda, Brno!
Vzhledem na Váš ot. dotaz ohledně s ozdobnou

malbou provedených a pro zdejší Cyrillo-Methodějský
kostel dodaných oken sdělujeme Vám, že tato vše
atranného oznání obdrželaa že s nimi každý jednot
livec spokojen jest. Můžeme Vaši firmu prozařízení
malovaných oken všestranně CO nejlépe odpornčiti a
snamenáme se s veškerou úctou

Konečný a Nedělník, měst. stavitelé,
Prostějov, 16./12. 1903.

P. T. Pan B. Škarde, umělecký ústev pro malbu
na skle.

Dodané okno Sedmibolestné Panny Marie pro
náš kostelíček jest v provedení i v stylieaci slohu při
ceně přiměřené tak dokonalé, že mohu každému Váš
závod odporačiti. Zároveň diky Vám vzdávám sa
brzké a včasné vyřízení. V úctě dokonalé

Otokar Hruška,
duchovní správce donucovací pracovny.

Pardubice, 16./12. 1903.—
Pan B. Škarde v Brně!

al jete prokapli nově vystaveného biskap

ského řamnáta Balovaná okne, která nyní přijata
byla. Při této příležitosti uznáváme, že provedení
těchto oken v každém ohledu úplně uspokojuje, což
Vám tímto rádi dosvědčajeme.

Za c. k. stavební úřad
Josef Matzenauer, c. k. inženýr.

Brno, 27/.12. 1903.

„ <. Okno jest kn mé největší spokojenosti zho

poreno. Šime Petrovič, župník.
Preseki z. p. Raven (Hrvatska).

Vaše Rlaborodí|
Na Váš ct. dotaz, jak se okna samlouvají, od

vídám takto: Okna s obrazy „sv. Josef, Panna Maria,
av. Božena a sv. Jan Nopom.“ jsou krásně provedena

šeobecně se líbí.
" Josef Katzer, farář.

Velké Opstovice, 14./4. 1908.

<.. Okno je pěkné a Jíbí se.
Frant. Klus, farář.

Košice, p. Malešov u Katné Hory.

Velectěný Panel

S výrobkem Vaším (okna a obrazy „6v. Apo
av. Jan Evang. s sv. Rodina“) jeme nad míra

a odporačím Vaši firmu každému.
Vincenc Marek, farář.

Zeletava, 37./7. 1908.

Velectěný Panel
Okno sv. Josefe šťastně zasazeno. Líbí 6 vše

obecně a dělá čest Vašemu závodu. Jest to jiš páté
okno od Vás v našem farním chrámu Páně. Zdař ůh!

V úctě oddaný
Frant. Hroneš, farář.

Bohuslavice (Čechy), 20./11 1908.

lonie,
spokojeni

Velectěný Panel
Pro farní kostel v Zábřehu (městě) Vámi dodané

okna ze skla kathedrálního v železných rámech uspo
kojují všeobecně, zvláště tři ozdobně provedená, jedno
velké na kůru (sv. Cecilie) a dvě u hlavního oltáře
(Srdce Pána Ježíše a Sráce Penny Marie) líbí se všem,
tak že dílo mistra svého chválí.

Josef Fišara, farář.
Zábřeh (Hohenstadt), 16./12. 1908.

Eradlenyw!
Pertě prádlo =—

NAPTOLEM!
Ušetříte 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
Schejbal, vesměs obchodníci v Hradci Král.

přinášející politickou studii
l z pérap.farářeJos.Kousala

Údolamním životě
v Rakousku

Stran 24. Cena 8 h.

Chvalně znamý kato ický politik
podává nejprv výklad ústavy,
oceňuje její dějiny a pueléze po
dává návrh na nezbytnou opravu
ústavy. Spisek obsahuje ke konci
statistický podklad českého stát
ního práva, takže v státoprávním
našem boji je dobrým vodítkem
a hodí se za podklad ku spol
kovým přednáškám. — Objed
návky vyřídí administrace „Ča
sových Úvah“ v Hradei Král.

Srávě vyšlo
číslo 2

„ČASOVÝCH ÚVAH“

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 úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
ta na požádání zašle.

Důvéry hodným edsilky na výběr téš i na splátky
des svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

Umělecký závod

Jaroslava Doležalů
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"iii

OB“ Boží hroby, "UW

pR$* křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.



či lo 9 Předplatné ma čtvrt roku 2 k 50 k
slo -| » napůl roku 5 4 — A

Současné studium sv. evangelií
(14) Překvapíme své čtenáře, jest-li ve

chvíli, kdy na východě odehrává se drama,jež
nebode bez vážných důsledků pro celý svět
kdy ťo na Balkáně vře a hrozí kuždé chvíle
výbuchem, ve chvíli, kdy i v naší říší bořlavé
látky tolik je nahrowaděco v myslích všech
národů, jestliže v této chvíli, pravím, věnujeme
svůj úvodník předmětu veskrze abstraktnímu;
avšak i na tomto ideálním poli duchovním dějí
se věci, jež nemají zůstati nepovšimoutými od
vzdělaných křesťanů vůbec a katolíků zvlášť!
Jaoa to nové směry vstudiu písem sv., jež
mohou sice zmizeti s povrcha země zrovna
tak, jako všecky filosofické systémy, které tu
kdysi byly a o nichž dnes nikdo již nemluví,
ale mohou též raziti cestu novým názorům
v křesťanském lidu.

Co to bylo hluku v I. a ještě i v IL po
lovici 19. stol. s Baurem, Straussem a Rena
nem! Kdo dělal nárok na intelligenta, domníval
Se, že se jím nejsnáze stane, budeli s těmito
muoži bázeti zjevení a inspiraci do starého
haraburdí, bude-li nazývati evangelia spisy
podvrženými, obsah jejich báchorkami a bude-li
si je vykládati jako Strauss neb Renan. Vždyť
to bylo, co oni pravili, všecko tak neobyčejné,
nové, tak rozumové a pokrokové. Což divu, že
tomu sedla na lep t. zv. polointelligence, která
obyčejně žije všade v nedostatku vlastního
úsudka — z popírání. Poslední bohdá ránu
zasadil nevěrci Renanovi polouevěrec, berlínský
professor Harnack, svými spisy, zvlášť knihoa:
„Das Wesen des Christenthums.“ I zde došlo
k tomu, že dábel vyhání se Belzebtubem.

„Byl jednou čas“, tak píše Harnack, „kdy
se sturokřesťanská literatura, nevyjímajíc ani
evangelia, posuzovala jako tkanina klamů a
podvodů. Ten čas minal; výsledky zkoumání

"— míní assyrologii — jdou až za hranice
zpátečnické kritiky. Nejstarší literatura kře
sfanská je ve svých hlavních bodech a i v po
drobnostech historicky pravdivou a spolehlivou.
V ohbleda historickém a archaeologickém jsem
konservativním, nebo chcete-li, zpátečníkem a
neostýchám se to vysloviti, neboť třeba věci
nazvati pravým slovem. Přijde čas — a není
dalek — kdy dojde se k přesvědčení, že již
před zbořením Jerusaléma celá sbírka nového
zákona byla hotová. Renan a Strauss svým
vystoupením jen toho dokázali, že pro ten
zájem získali obecenstvo a že vzbudili lepší
badatele po sobě, než bylí sami. Nikdy nebyl
Kristus předmětemtolika kultarně-historických
úvah, jako dnes.“

Harnack upírá sice možnost a proto i
skutečnost zázraků, ale i on o sobě vyznává, že
mu zbývá jen neproniknutelný zbytek v zázra
cích Kristových. V Kristu vidí Syna Božího
jen v přeneseném smyslu, líčí však osobnost
Jeho jako jedinou a nepřekonatelnou ve všech
směrech. Ač bádání Harnackovo stojí v roz
pora s nadpřirozeným zjevením katolické církve,
přec je právě ono důkazem pravosti této
církve, neboť on potvrzaje skutečnost Jeho
života, vysoké stáří, věrohodnost a neporuše
nost evangelií; osobnost Krista Pána je dle
něho tak nedotknutelná, stkvoucí a významná,
že se vším právem mohla státi středem dějin
lidstva a jeho datum narození nejdůležitějším
datem v historii vůbec. Kristas je absolutním
náboženským geniem, zjevem, jenž jen nadpři
rozeným způsobem vysvětliti se dá, neskonale
povzneseným nad Sokrata a Badbu, první
kulturní faktor a zakladatel nové doby. Apo
štolé nejsou mu žádnými podvodníky, nýbrž
muži svého přesvědčení, žádnými enthusiasty,
nýbrž střízlivými pozorovateli, sklánějícími se
poaze před skutečností. Frankfarter Z. se mu
směje a píše: „Je to tragické, jak v tom muži
bojoje věda a theologie. Theologie musí dnes
býti vědou, aby osvobodila křesťanství od vědy.
Protestantství stane se odradou katolictví, jest-li
jí již není. V katolickém pojmu náboženském
není rozporu mezi věděním a věřením, víra je
věda, naše protestanství však je jako nábožen
ství samo v sobě rozštěpeným.“

Hurnack katolicismu rozhodně neuškodil
a positivní víru aní z daleka nepoškodil tak,
jako Renan neb Strauss, oaopak on s Pfside
rem a Holzmanem — aniž by chtěli — doná
Šejí nové balvany na velkolepou budova církve:
Jich stavební plán ovšem musíme zavrhnouti,
třeba jsme to jejich kamení mobli dobře po
třebovati a musíme zvolati: „to je vítězství,
jež nřemáhá svět, víra naše. A kdo je, jenž
přemáhá svět, než ten, kdo věří, že Ježiš
Kristus je Syn Boží?“ Toto božství Kristovo
katolická církev nejen učila, ale i vysoko po
vznášela, hájila. V tom se s ní žádné z kře
sťanských vyznání měřiti nemůže; ona stojí
zde jako hlasatelka zákona Kristova, jako
svědkyně Jeho života a jeko učitelka lidstva
na svém základě papežství. Ovšem objevují se
na stkvoucím její obraze i temné stíny od
Jidáše až do Alexandra VI, ale kdo jí ty vy
čítá, dokazuje, že jejího ducha nestudoval,
jejímu kuitarnímu poslání neporozuměl a že
soudí o gotickém, velkolepém dómě nepříznivě
proto, že v něm viděl pavučiny.

Avšak ještě jednoho a to nejnovějšího
zjevu na poli exegese (výkladu bible) třeba
si povšimnouti; tenkrát není to protestantský
professor, ale katolický kněz, abbé Loisy, jeuž
vzbudil pozornost celého křesťanského světa
svými spisy, zvlášť knihou: „L' Evangile et
P Eglise“, „evangelium a církev“ a to hlavně
ta, kdy jeho spis? octly se na indexu pro své
poaze historické nazírání a pojímání života a
učení Krista Pána. Co chce Loisy? Se zájmem
apologeticko-historickým | prostudovav bibli,
zvlášť nový zákon, kritisuje jej čistě historicky,
vnitřními důvody moderní vadkritiky, která
ei nevšímá ani sbody evangelistů, ani dějinných
dokladů. Tím octl se Loisy na stanovisku pro
testantských theologů, jež dle všeho studoval
více, než výtečné katolické exegety. „Co je
v evangeliu, není čisté slovo Páně“, praví
uoisy, „jež tradicí doznalo velké změny. To,
co je čistým evangeliem Kristovým, třeba od
děliti od přídavků čili původní základy učení
Kristova musí se z evangelií teprv historicky
vykopati.“ Loisy tvrdí, že nechce sahati na
víru, ale mnohé věci v bibli nedají se histo=
ricky dokázati co učení Kristovo, ježto se později
vyvinuly, čímž dochází k smutnému pro sebe
faktu, že co je pro víru pravdivým, není prav
divým pro historii a bere víře její základ.
Ku př. vzkříšení P. nedá prý se popírati, ale
nedá prý se též z písma dokázati. Řím uznal,
že je zde zakročení notným a ačkoli v spisech
Loisyho není vlastního bludu, že je nicméně
třeba dáti je na index, což sice schvalujeme,
pouze si jen přejeme, aby se našel exegeta,
který by Loisyho co nejdříve vyvrátil, ježto
dnes nestačíjiž „anathema“ (klatba), dnes je třeba
vědeckého zápasu. Loisy jako moudrý člověk se
podrobil, ježto ví,,že neobětoval své přesvěd
čení, jak mu liberálové vyčítají, poněvadž roz
hodoutí kongregace není hlasem neomylné
církve, nýbrž pouhou korrekturoa (opravon).

My pak i tu přicházíme k výsledku, že
ať si učencí bádají, jak chtějí, církev je a zů
stane vždy učitelkou nadpřirozené pravdy
Kristovy a nikdy nemůže přijíti do rozporu
8 pravdou přirozeně nabytou, což vyslovil i
papež Lev, když knihovny vatikánské otevřel
učencům všech národů a všech vyznání, protože
katolická církev nemá příčiny, báti se dějin.
Kde je který nezvratný výsledek vědy, s nímž
by se nemohlo shodnouti učení církve? Výsledky
bádání v orientě assyrologie a aegyptologie,
600gonie, etnografie, studia jazyková, ba i
psychopatie jsou zde a církev nemosila k vůli
nim změniti ani písmene vesvé věrouce,ona smí
řila se zcela dobře 8 moderním systémem svě
tovým A ona jako ústav časový drží krok
s duchem času. Není ona ptákem, jak jí ne
přátelé porovnávají, uzavřeným v kleci, tou
žebně vyhlížejícím ven do svobody a rozbíje
jícím křídla svá o železné dráty; ona je orlem,
vzlétajícím na perutích zjevené pravdy mocně
k výšinám nebes. Vzhůru! je jejím heslem.888

Inserty se počítají levně. ň
Obnovavychásí v pátek v poledne, Ročník X.

Dopis z Prahy
V Prage, dne 24. února.

(Stíny rusko-japonské války u nás. -- Ke zřízení
ženské obchodní akademie v Praze. — | Pražský
representační dům u Prašné brány. — O obsazo

vůní různých míst.)

Stíny, o nichž jsme předešle psali, že
budou ze zápletky ruské v dálném orienté na
evropské poměry padati, již se začínají i u
nás pronikavě u patrně jeviti.

Jak jest za přítomné doby situace těžkou
a nesnadnoa, tomu zdá se především nasvěd
čovati odpověď pana ministerského předsedy
Kórbra, již dal zemskému výboru království
Českého na jeho přání, aby svolán byl sněm
vlasti naší k vyřízení celé řady naléhavých
a dávno neodkladných otázek. Pau ministerský
předseda totiž pochybnje, že by svolaný sněm
český byl za přítomných dnů dělným.

Mínění toto vysloviti byl ovšem že úplně
oprávněn. Jak se dnešní poměry ve království
Českém jeví, došlo by na sněmu nepochybně
ku proslovování zbytečných řečí, případně stal
by se jevištěm trapných scen. Avšak třebas
právě toto vybouření se rozpoutaných citů a
vášní bylo by za přítomné choulostivé doby
velice užitečným.

Proskakují totiž zprávy, jež odůvodňají
konané v tom směru přípravy, že v rozníce
ných krajích balkánských bude z jara zapotřebí
zakročení silné ruky. Když správa armády
nanejvýš rozšafně, taktně a věcně již před
čtvrt rokem vyřídila ve vojště jazykovou resp.
národnostní otázku, aby pro případ potřeby
stála nejvyššímu svému veliteli k disposici
v každém ohledu urovnaná a uspořádaná moc
lidu ve zbraní, proto není divu, že nemůže
veřejné mínění hned pochopiti, proč by se za
přítomných nejasných okolností neměla dáti
zástupcům téhož lidu příležitost, aby na zem
ské zákonodárné půdě konstatovali, jaké po
třeby a přání voličstvo chová,

Ve případě, že by bylo zapotřebí vydati
mobilisační rozkaz, moblo by míti odročení
vyřízení naléhavých zemských záležitostí v zá
pětí ozvěnu, jež by potom každého přesvědčila,
že dnes bylo spíše na čase volnost slova a
veřejnou tribuna umožňovati. Za daných a
stávajícíchokolnostíjsou nejprudšířečia nej
nechutnější sceny vlastně otvíráníim „bezpeč
nostních ventilů“, jimiž nahromaděné parno
zdusnělých potěrů uniká a řidne a tak nebez
pečaosti své pro překvapující mornenty pozbývá.

Ostatně dnes jest poslancem na sněmu
království Českého obratný politik a bývalý
člen kabinetu páně Kórbrova, pan dr. Ant. Re
zek, jehož vlivy a obliba v nejsilnějších stra
nách sněmovních jsou známé, proto musí se
poněkud za to míti, že odklad zasedání sněmu
království Českého spočívá ve příčinách, o
nichž se na sopečné půdě duešních dnů po
drobně neinformovaným nděbánku debatovati
nedá. Proto teprve příští události ukážou, po
kud byla zemskému výboru království Českého
daná odpověď pana ministerského předsedy
časovou.

Nedá se to změniti, že cit příbuznosti
krve u národů slovanských za přítomná války
rusko-japonské projevuje sympatie se zbraněmi
raskými. Proto jsou to skutečné stíny, když
ve slovanských zemích stávají se zlovolné po
kasy, eympatie tyto urážeti, jako činí se z ji
stých stran ve vlastech našich. V tom ohledu
jest věc jasná. Ruská vláda zajisté že z pod
statných důvodů vypovídala a vypovídá ze
zemí ruských některé příslušníky známé ná
rodnosti, jež ruský lid bez citelné vlastní škody
a ujmy vyživiti ve přílišné početnosti v stavu
není. To jest docela pochopitelno, že proto po
celém světě roztroušení příslušníci oné národ
nosti, kterou si ruská velmoc dle svého vlast
ního úsudku cení, nejsou a býti nemohou Ru
sům nakloněni. Avšak to jest směšné, když
v trpkosti své klamnými zprávami v evrop



ských novinách a bezcennými demonstracemi
v evropských městech vynasnažují se na dál
ném východě s důsledností násobilky rogzvinu
jící ce roskoa moc zmenšovati. Tím se situace
na bojišti v Asii nezmění, ale v Evropě docela
zbytečně ohrožuje se občanský klid a pořádek
a omezuje se svoboda smýšlení, jejíž chránění
jsou příslušníci oné národnosti v nejpřednější
řadě sami ve svém vlastním zájmu povinni
všemi prostředky podporovati a respektovati.
Každý jim věří, že s Rasy sympatisovati ne
mobou, nikdo jich k tomu nenotí, proto také
oni n.opuk mají mlčky připustiti, kdyžse jde
někdo za bratra — pomodliti a další rozsudek
mají ponecbati Bohu, který zajisté ví, jak má
svět říditi a na jejich psaní v novinách a na
dávání na ryncích nic nedá. Tyto stíny jsou
také povážlivé a způsobilé vyvolati neblahé
výjevy, po nichž nikdo rozamný toažiti ne
může.

Dalšími stíny již při počátku asijské
války jsou obavy, jež jest u nás na všech stra
nách slyšeti. Jedoak panuje odůvodněnýstrach,
že za stávajících nejistých poměrů výše a
zdroje výdělků klesnou a jednak se všeobecně
vyslovuje hrůzné pomyšlení, že při tom ceny

otravin, zejmena mouky a masa stoupnou.
epoměr tento musí svon možností lekati

každého.
Avšak ve všech přípsdech, jež jsme zde

uvedli, doufáme v moudrost a prozíravost po
volaných činitelů, na jejichž bedrech dnes tíha
spletitých státních poměrů a řízení jejich spo
čívá, že budou pečlivě dbáti a hleděti, i přes
to, že se to Širším vrstvám bude zdáti třebas
nejasné, aby vlasti naše zůstaly po možnosti
nejvíce uchráněny ode všech pohrom, jež by
bídu, sváry, nepokoje nebo nedorozumění mohly
vyvolati.

* *
*“

Stávající sociální a výdělkové poměry
u nás mají v zápětí, že téměř třetina žen
zůstává nevdána. Celé tisíce mužů při své nej
lepší vůli musí si vůbec odepřiti pro nedo
statek potřebných k tomu prostředků založení
vlastního domácího krbu a celé tisíce mužů
dospívají k možnosti té teprve v době svého
věku, o němž básník praví, že „v ořeší, láska
víc netěší“ a proto zůstávají svobodnými.
Následek toho jest, že pro tyto tisíce mužů
v rozpočtu všehomíra vypadající ženy musí
zůstati u nás nevdány a že zaopatření své musí
si vyhledávati vlastní silou.

Úděl tento naše ženy nesou klidně a hrdě.
Na místo, aby s vlastní jim výmluvností a vy
trvalostí zasazovaly se ku př. o zavedení ku
příjmům poměrné daně mládenců od 30 let
výše, z níž by se zakládaly fondy, ze kterých
by nevdané ženy byly různým způsobem pod
porovány, chápou se energicky práce a 8uznání
1 obdivu hodnou energií a vervou opatřují se,
pokud to ženě možno, prostředky, aby se s muži
mohli postiti v zápas o nezbytný kus chleba.
A při tom dodělávají se tak skvělých výsledků
že přičinlivost, správnost a píle jejich ve mno
bých cborech mužské síly, vlastně mužské
slabosti a křehlosti již vítězně vytlačily.

Když pak se v poslední době ozvaly
v české veřejnosti hlasy, aby byla v Praze
zřízena ženská obchodní akndemie, nastal zde

FEUILLETON.
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Václav Řezníček.

V.

Netrvalo to ani čtrnácte dní odslavnostního
svěcení budovy královéhradecké obecní vyšší reslky
a Hradec Králové tonul v opětné pompě, ale
tentokrate smuteční.

Dne 7. října 1874 zemřel na zamilovaném
svém sídle zámku v Chrasti u Chrudimi sta
řičký biskup črálovéhbradecký Jeho Excellence
Karel Hanl, svobodný pán z Kirchtreu v požehna
ném věku 92 let. Skor jeho očekáván byl již delší
dobu a proto nepřekvapil. Diecése modernější ruky
svěžího nástupce také již citelně potřebovala.
Biskup Hanl dosedl nakrálovéhradecký stolec dne
10. června 1832 a sice byl sem biskupem jmeno
ván jako kanovník vždy věrné kapituly metropo
litního chrému sv, Víta v Praze, Jsa rodem Ně
mec, který si jazyka převážné většiny lidu své
diecése nikdy oeosvojil a osvojiti nehleděl, ne
těšil se ani mezi nejlepšími katolickými laiky valné
vážnosti, Počítám, že jistá míra animosity a chladu,
jež mezi ním a diecésany lezela, měla také svůj
vážný pramen v Havlíčkových »Kutnoborských
epištoiáche, jež se právě jeho působení vz mno
hém dotýkaly. ©Poněvadž, probádav podrobně
veškeré zachované «dokumenty, jež se k životu
Havlíčkově vztahují, shledal jsem, že látkak tomu
byla mu poskytována z kruhů farního duchoven
stva diecése královéhradecké, smím míti za to, že
ani toto ke svému biskupu nelnulo synovskou
Jáskou. Avšak poněvadž jsem měl příležitost sle
dovati také písemní pozůstatky z doby biskupo
vání H-nlova, musím doznati, že tyto pozůstatky

mezi kandidáty lehké a pohodlné existence
hotový poplach.

Absolventky obchodní akademie by v krát
kosti zaplavily peněžní úřady a ústavy i obcbodní
účtároy a pokladny nejspolehlivějšími silami,
které by se pro m-itresy a všelijaké kavalírské
choutky defrandací a malversací tak lehce ne
dopouštěly jako činí muži a když toto mínění
bylo veřejně proneseno, podnikouto bylo proti
zřízení ženské obchodní akademie ibned od
mužských nemužné tažení.

Myšlénka zřízení ženské obchodní akade
mie v Praze octla se již na denním pořádku,
kdy svého uskutečnění dojde, to jest ovšem
dnes nejisto a proto prostě jenom konstatu
jeme, že še o ně jedná. 

Důvody pro její zřízení jsou pádné, sym
patické, oprávněné ; důvody proti jejímu zřízení
založeny jsou ponejvíce na tradicionelní sape
rioritě mužského pohlaví, která však dá se
velice těžko hájiti v době, kdy velká část mužů
json vlastně baby v kalhotách, nebo kdy mužské
poblaví většinou své mužské přednosti jenom
předstírá.

Odpůrcové, aby se ženská nesměla u nás
připraviti a vzdělati pro zápas o kos nutného
jí chleba mohou snahy ty pouze jenom částečně
omeziti zřízením akciové exportní společnosti
nevěst, ale aby bystrá, chytrá a pilná žena
nesměla ve přístupných jí oborech závoditi
8 mažem, tomu 86 zabrániti nadá. Právo k toma
má žena také tradicionelní, neboť v kolika
rodinách, hospodářstvích, závodech a obchodech
jest žena nejenom pravou rakou mužovou, ale
vlastně paní, na jejíž zdatnosti všechen zdar
rodiny spočívái Proto chtíti omezovati vzdělání
ženy jest snahou stejně nepřípustnou, jako
marnou.

Nyní právě rok panoval na staroměstské
pražské radnici přímo horečnatý chvat, aby
co nejdříve zakoupeno bylo od Živnostenské
banky staveniště u Prašné brány pro nezbytný
prý obecní representačnidům, jejž by pražská
obec nákladem svým zbadovala a veškerý apo
lečenský život pražský v něm. soustředila.
Číslicemi a nejpádnějšími důvody proti tomu
na radnici vedený odpor byl marnosti a ne
scházelo, že by vůdcové jeho byli bývali pro
hlášení za škůdce Prahy.

Pražská obec -od Živnostenské banky
staveniště pro representační dům u Prašné
brány koapila.

"Nyní jest tomu již rok. Tážeme se, co
z toho pražští poplatníci a Praha vůbec maji?
Na zaplacení pozemku toho musila si obec
potřebné peníze vypůjčiti a nyní ji blahé po
těšení z držení jeho stojí zrovna roční úrok
ze sumy, jejž zaň zaplatila. Staveniště to stojí
dále prázdné a snad od teďka za rok bude vy
hlížeti zrovna tek, jako vyhlíží dnes.

A potom se někdo diví, že lidé se z Prahy
stěhují pryč a že se předměstí k ní připojiti
nechtějí. ,

Těmito řádky ovšem že na urychlení
stavby loni nezbytného, ale letos docela dobře
postrádatelného representačního domu nijak
nenaléháme. Jenom tak mimochodem jsme si

svědčí o pilném, pořádném a dokonalém muži
jemuž hlavně neznalost jazyka lidu « potom
později vysoký věk bránilv, aby stál a působilina
svém místě tak dokonale, jakfbvjsi byl skutečně přál.

Ať si soudí o působení biskupa Hanla kdo
chce jak chce, to se mu spravedlivě přiznati musí,
že nikomu z duchovenstva v jeho uslechtilém nebo
vlasteneckém působení nepřekážel a že všecko dobré
a spanilé ochotně podporoval. Proto mu dnes
zajisté že právem naleží uctivá a šetrná pomněnka,
neboť dobré jeho stránky zajisté že nejen vyvážily,
ale převážily všechno, co nevlídná farmaproti němu
uváděla.

Pochován byl v kathedrálním chrámu sv.
Ducha v [Hradci Králové za všeobecné účasti král.
věnného města Hradce Králové i celé diecése.
Pobřeb jeho konán byl dne 14. října a sice
z biskupské residence. Veškeré studentstvo králové
hradecké kráčelo v obrovském pohřebním průvodu,
který se ve velikém oblouku bral od biskupské
residence po Velkém náměstí do chrámu sv, Ducha,
kde byly pozůstatky jeho do krypty uloženy,

Pamatuji se do dnes na to dopoledne, kdy
všecky hradecké zvony stařičkému biskupovi
Hanlovi na poslední cestu zvonily, a největší z nich,
Augustin přímo duněl, ostatní přeznívaje, Bylo
studené, suché říjnové dopoledne a chlad nás pro
jímal, když jsme na náměstí stáli nebo zvolna
kráčeli. Neobyčejná podívaná přitom nás ovšem
že velice zajímala. Především těšili se naší pozor
nosti šporkovští Spitélníci z Kuksu, zástup to
sedmdesátiletých stařečků ve zvláštním starobylém
kroji s řasnatými plášti“ Potom jsme obdivovali
dlouhý bělostný sloup v rocbetách pohřbu se
účastnícího duchovenstva, jehož počet však nedo
sahoval ani polovičky počtu kněží,Jstérýž před
loni v Chrasti doprovázel ke hrobu všeobecné
milovaného biskupa Edvarda Brynycha,/

vpomněli s jakým sanícením ee próvě teďrok o koupi staveniště proň jednalo.

» *
o

Některé pražeké listy v posledních dnech
zaznamenaly stesk, že prý dva profesoři šeské
university protežojí při obsazování kteréhosi
lékařského obecního místa doktora vyšlého
z university německé a nemohou si to z po
stavením profesora české university srovnati,
Při čtení této noticky, jejíž správnost nebo ne
správnost posuzovati nemůžeme a oechceme a
jsme toho dalecí, jednání oněch pánů vůbec
kritisovati, připadl nám však jiný symptoma
tický zjev v českém veřejném životě.

Českou společnost ovládla v posledních
dvacíti letech skutečně až zimničná snaha
v zakládání různých vyšších škol a vzděláva
cích ústavů. Avšak když se v našem veřejném
životě jedná dnes o obsazování některých míst,
ta se velice často stává, že největší zastanci
a podporovatele rozmnožení a rozšíření škol
dávají přednost kandidátům, kteří žádoucí
kvalifikace nemají a nejlepší absolventi škol,
jež byly tu a tam zřízeny, zůstávají i v těch
místech bez povšimnutí. :

Proto není u nás zjevem nijak řídkým,
že nejlepší způsobilost žadatelova jest vlastně
při obsazování zbytečnosti. Oodyno slyšeli
jsme vyprávěti, jak se při udílení jistého místa
u jedné obce o kandidátech referovalo.

Když referent přednášel kvalifikační ta
buli nejlepšího petenta, 8 roztrpčením kon
statoval: neumí persky, oeumí Španělsky, ne
zná korán, neumí vypočíst kvadratoru kruhu.
Když pak referoval o nejslusbším žadateli,
sladce a s potěšením vykládal: mloví nablas i
pošeptmo, umníčíst i psát, zná cifry, dovede
čtverylku a hraje kopanou. A většina hlasu
jících byla pro něho!

Zajisté že neškodilo avésti.

Obrana.
(3) Zase zámyslné balamucení. No

sitelé protikatolického „pokroku“ nemajídost
na šíření hloupě sestaveného, podvodného pam
leta Lžipogiova. Považují za nejlepší osvětu
— zatemňovat mělké duše prohnanými pam
flety jinými. Nákladem „České samostatnosti“
a „Svobodného křesťana“ v Boskovicích vy
dána „řeč, kterou měl jenerál Jezovitů na
tajném (!) sněmu v Římě ku shromážděným
Jezovitům a Ligarianům“ a „řeč biskapa
Strossmayera proti neomylnosti papežské.“
Bylo již dávno dokázáno, že ta „řeč jenerála
Jezovitů“ jest spiskem podvodným a že tako
vou řeč žádný jenerál jesuitů „na tajném“
sněmu neměl. Ale teď se musí ve jménu osvěty
a pokroku usvědčená lež znovu ohřívati; vždyť
to čelí proti katolíkům. Že pak ani ta „řeč
biskupa Strossmayera“ tolik horlivě šířená pro
slovena nebyla, to vyznal stařičký biskup sám.
A kdyby to podvodné povídání bylo aspoň
trochu šikovně sestaveno! Ty lži jsou tak ne
obratné, ža se jimi dá oklamati jenurozvumek
nejpošetilejší. Na př. jenerál jesuitů prý pravil
k spolubratřím: „My chceme na národy tma

——————— —-=

Den pohřbu biskupa Hanla byl jeden znejzn.

Správy osiřelé diecese ujal se kapitulní děkan

Dr. JanNya, mu 4 kněznejvzácnějšíchvlastností, který také velké včtšině dnes již vymíra
jícího duchovenstva královéhradecké diecese byl
do velké míry vzorem a příkladem. Zajímavo jest,
že nynější jeho ušlechtilý nástupce ndp. kapitulní
děkan Dr.Ahóis Frýdek jest také rodákem z Krchleb,
odkudě póčátkem sedmdesátých let již stařičký,
kapituiní děkan Rais pocházel. -Rais byl jaksi od
chovancem proslulého kopidlenského faráře a kněze
buditele Frant. Al. Vacka, u něhož kaplanovaly
tak že ten duch, jejž on duchovenstvu vštěpoval
a v diecési šířil, byl spanilou tradicí, čerpanou
přímo ze kruhů buditelského českého duchoven
stva, mezi nimž kopidlenský Vacek přední místo
zaujímal ©A tradice ty na Hradecku doposud
činorodé kvetou a tamní klerus blahovolností svou
projímají.

Královéhradecké kapitule tehdy dále náleželi
kanovníci Fr. S. Pelikán, řiditel konsistorní kance
láře, Ant. Kukla, kanovník, Leodegar Vacek, pán
menší postavy, který s prof. Dr. Janem Stárkem
jediný z královéhradeckého duchovenstva nosil se
tebdy ještě po staré kněžské modě, to jest obouval
se do vysokých bot s tvrdými holeněmi; Fr, S.
Schoffer, Ed. Prašinger a Dr. Jan Marek, jenž učí
val náboženství v první gymnasijní třídě a byl
exhortatorem nižšího gymnasia. Když se potkávám
nyní v Praze s jeho synovcem ndp, hradčanským
kanovníkem dr. Janem Markem, vždycky jeho
podoba připomíná mně laskaveho našeho exhor
tatora královéhradeckého. Jenom že nebožtík krá
lovéhradecký kanovník Dr. Jan Marek nosil brejle
a byl ve tváři jako zasmušilý, vzezření smutného,
čehož příčinou byla asi vleklé vnitřní choroba, jiš
potom záby podlehl.



uvaliti. Národ musíme ohlonpiti a na mysli
otupiti.. . Potřeba nám káže, abychom byli
pokrytci, evatouškové, nábožně oči k nebi
zdvibali, slovem mosíme avět šíditi.“ — Dost.
Dalšími okáskami pechcere papír kaziti ; dobré
chutnání všem „pokrokovým“.

(se jimi vážný list obíral. Ale zde 8e jedná o
něco jiného. Prostý lid se nepoučaje ohistorii
z větších spisů vážných odboratků; nečte
Tomka, Wintra, Kalouska, Denisa. Vždyť se
ma Da to ani času nedostává. Ale malou bro
žurku přečte už s chutí. Noviny a brožary
jscu skoro jeho jedinými vzdělavacími pro
středky; při tom tištěnému lehce věří, A je
stliže stojíme před takovou skutečností, ta
by měli možové v skntku osvícení bez rozdíla
politických nebo náboženských stran radikálně
vystupovati proti brožarám hromadoě šířeným,
Jichž obsah jest útokem na zdravý rozum.
Člověk skutečně pokrokový má míti v nená
vístí každý podvod, každé prohnané zatermňo
vání lidského rozamu. Alekdy se toho dočkáme?
Kdy vystoupí „pokrokoví“ jenerálové naši
proti takovým pamfletům? Věaí dobře, že ka
tolická strana nepomábá si nikdy brožurami
tak podvodnými jako jsou dvě uvedené. Neměli
by tedy trochu zakřiknonti ty, kteří jméno po
kroku tak nestoudněznehodnocují? Aiemarná
naděje; vždyť se nejedná protikatolickým stra
nám o pokrok, ale o štvaní proti církvi. Po
krok jest jím jen záminkouk potapám,anich
prostředky jsou posvěceny účelem. Když se
lid ohlapoval pamfletem Lžipogiovým, kde zů
stalo „pokrokové“ Právo lidu, Čus a jiné „po
krokové“ listy ?ířena slátanina o „přirozeném“
z mrtvých vstání Pánpě— stále ticho tichoucí.
Socialní demokracie vydává „historické“ úvahy,
jež se hemží zůmysluými nepravdami — ale
veležurnály ve jménu pokroku. zachovávají
ponížené mlčení. Vědí dobře, jak by si na ně
„svobodomyslné“ Právo lidu houklo. A tak se
bude lid balamatit bez přítrže dále. Vždyť
pokrokové strany rozhodně potřebují regimenty
zabedněných fanatiků; vědí, že pravý pokrok
by jejich živnost jen poškodil.

(3) K vůli větší eti a slávě Boží
podporoval kandidaturu dra. Hajna dp. Svozil
z Moravy. K vůli čemu také jinému? Vždyť
má každý kněz v přední řadě utvrzovati lid
v náboženství. Proto musil pan katecheta pro
mluviti ve prospěch kandidáta, který se zua
mecitě stará o šíření atheismu. Pan dr. Hajn
jest pro vylončení náboženské nauky ze školy.
Čo to znamená? Že si vůbec nepřeje, aby se
dítky v náboženství vzdělávaly; jinak by mu
bylo lhostejno, kde se Kristova nauka do srdcí
dětských má vštěpovati. Pan dr. Hajn společně
s dp. Svozilem prohlašuje, še se má stát od
děliti od církve; Svozil odporačuje, aby jed
votlivé konfesse bez zasahování ramene stát
ního prováděly svobodnou kookurenci. Teď se
ule jedná o to, zda ve státě naprosto bez
kofessijním bude opravda církví dána možnost
svobodně konkurovati, zda se jí nebude činiti
násilí. Připomínáme jen poměry ve Francii. A
ostatně všimněme si poměrů našich. Se všech
stran nepřátelských se ozývá křik, že jest
církev státem až příliš hýčkána, že jest u nás
vše zklerikalisováno. A v skutečnosti ? I dobrý
katolík při protikatolických štvanicích se krčí
bázlivě do kouta, aby nezkusil hůř než v tu

O
Sekretárem konsistorní kanceláře byl napotom

infulovaný kanovník a arcijshen Josef Ant, Šrůtek,
rodák z Náchoda. Tehdy obýval ve svém vlastním,
doposud na Pražském Předměstí stojícím úhledném
domku s pečlivě tehdy pěstovanou, květin a krás
ného ovoce plnou „zabradou v popředí. Jos. A.
Šrůtek, příbuzný res'gnovavšího litoměřického bi
skupa Hurdálka, byl vůdcem národního a vlaste
neckého ruchu mezi duchovenstvem diecése krá
lovéhradecké, Založil a redigoval celou řadu ča
sopisů v jazyku českém, kteréžto práce v letech
šedesátých sdílel s ním Dr. Alois Frýdek, Šrůtek
ochotné stavěl se po bok v národních a pokroko
vých otázkách královéhradeckým národovcům bez
ohledu na to, že biskup Čechem nebyl, Populárním
po zemích koruny české stal se hlavně založením
»Dědictví Maličkých«, jež svými podíly pocháze
jícími z péra Františka Pravdy a Josefa Ebren
bergra učilo počátkem let šedesátých českou mládež
čísti. Pravdovy knížky »František pometlář a bratr
jeho Petříke a »Bohatá Julie a Eva chudá pasačka«
a Ebrenbergrovy povídky »[nvalida«, +Bratr Renáta
a »Kaplička pod lipami«, jimiž publikace »Dědictví
Maličkýcha byly šťastně zabájeny, získaly mu tisíce
údů a statisíce čtenářů. Vlastenecké zásluby a
důležitá veřejná působnost Jos. Ant. Šrůtka zůstaly
doposud neoceněny a dodnes nenalezly spisovatele
potřebné o něm monografie, čehož zajisté že se
konečné někdo v Hradci Králové ujme, Na vylíčení
působností Šrůtkovy zapomenouti se nesmí!

Řiditelem biskupského bohosloveckéhosemi
náře byl napotomní kanovník Antonín Zima, nej
starší z trojice bratří kněží, z nichž jest doposud
ne živu nejmladší a sice Dr. František Zima, jenž
jako spirituál královéhradeckého semináře vstoupil
nepotom do fádu sv. Benedikta na Slovanech

reckém zajetí. Sejde se řádka pokojných ob
čánků k spolkové schůzi; do místnosti jednoty
přijdou jako „hosté“ mladíci ze „vzdělavacích“
spolků nekatolických. Při přednášce však spustí
potopoý randál, katoličtí občánkové raději
před výmluvnými pohledy prchají z vlastní
místnosti. Nebo aspoň hosté zazpívají o „mnichů
rotě líné.“ Schází jan ještě tolík, aby byly
ještě dovoleny ©takové „svobodné projevy“
v kostele; pak by bylo nejlépe sestoupiti
do katakomb. A ti lidé, kteří nejvíce pro
oddělení církve od státu horují, byli by —
dle dosavadní zkušenosti — nejhoršími prová
sledovníky všeho katolického v době větší —
svobody. Lidé volající, že náboženství jest věcí
soukromou, činí z nauky náboženské věc nej
více veřejnou, nešetříce neomalenými útoky na
základy naší nauky. Ach, kdyby se tak dostala
sprava státu du rukou těchto trázistů! Ti by
nám pěkně přáli svobodu; asi takovou, jakoa
měli katolíci za francouzské revoluce. Ano,
sami by mohli rozsuzovat, co jest zneužíváním
náboženství a překročováním náboženské svo
body. A jak vlídně by rozsuzovali, to je vidět
už podle toho, že se staví proti vyučování ná
boženství a že jim jest i poohá modlitba ne
bezpečným klerikalismem. Tedy před tím od
dělením církve od státu by měl charakterní
kněz také pečovati o to, aby byla zaručena
církvi taková spravedlnost státní, jaká společ.
nostem jiným. Že není potřebí svobodomyslné
pokrokáře proti církvi podpichovati, to snad
dp. Svozil dobře vf; ale když již před zarytými
protivníky křesťanských dogmat řeční proti
církví, snad by měl jako katolický kněz něco
též povědětí o dobrých stránkách té nauky,
kterou jako poctivý katecheta má ve škole
hájiti. Měl by při svých přednáškách nejlepší
příležitost, pokárati bezuzdné lži, jakými se
proti nám bojuje. Ale taková slova by získala
málo popalarity; proto k vůli lepší reputaci
jest nejlíp jen silně bušiti, a to až tak dalece,
jen co by se nemohlo jasná dokázati, že kato
lickému Svozilovi katolická víra jest odporná.
Dle zpráv moravských listů nazval dp. Svozil
na veřejné přednášce spory o katolické svá
tosti hádkami „o kozí chlup“. Tak si váží
kněz sedmera pramenů milosti Kristovy!

Aby dp. Svozil světu ukázal, že není ně
jakým zpátečníkem jako jiní kněží, pochlubil
se již v „Ilustrovaném světě“ jaké pokrokové
svory měl již v semináři. Jestliže se mu tam
tedy nelíbilo, měl raději charakterně vystoupit.
Ale pak si Snad vzpomněl, že radizál 3 ko
lárkem na krku huda vétší zajímavostí a že
před světem nabude větší slávy, bude-li cus
chati domácnost vlastní. Při svém protikato
lickém boji nosí kolárek dosud; ví, že kdyby
kolárek složil sám, nebylo by to tak slavné,
jako když církev sama proti němu vystoupí;
stane se aspoň lacino mučedníkem. — Však
to je všude vidét, co 8a nepřátelům ua tomto
sluhovi Krista nejvíce líbí. Chválí ho jen potud,
pokud buší do cirkve. A pánům pokrokovým
učitelům se dokonce nelíbí, že posud otevřeně
proti katolické nauce nevystoupil.Jeden napsal,
že by se měl vlastně sám (ovšem u nich) po
učit.

Pěkná to sláva, stavěná na byzantinských
úklonách před nevěrci! Doufáma však, že se
pan katecbeta přece trochu vzpamatuje, až
pozná, že ta popularita u nepřátelů uašich
jest věcí velice vratkou.o o oSS ——]
v Praze, kde jako «Pater Jana jest oblíbeným a
hledaným českým kazatelem a v Praze jedním
z nejváženějších a nejpopulárnějších kněží, jsa
jednou z nejpřednějších ozdob svého.kláštera, jemuž
získal mezi pražským obecenstvein nesčetné přátele.

Vedle rektora Ant. Zimy jako spiritual a
profesor bohosloví ve hradeckém semináři působil
všemi svými posluchači a svěřenci takořka zhožňo
vaný a milovaný nynější ndp. kapitulní dékan
Dr. Alois Frýdek, tehdy mužv nejkrásnějším kvétu
svého věku. Seniorem profesorů bohosloví byl
čestný kanovník stařičký Dr. Jan Stárek, tenkráte
pán již skoro osmdesátiletý, zasloužilý spisovatel
a štědrý podporovatel všeho ušlechtilého, skutečný
jermnostpán, který se svým učitelským úřadem do
nejvyššího svého stáří se rozloučiti nemohl, Vedle
něho bohosloví přednášel p. Dr. Rupert Smolík,
kapitulář břevnovsko-broumovský, který napotom
zvolen byl opatem svých klášterů a v hodnosti
této za rok po svém zvolení zemřel, Dále profe
sory bohosloví byli v Hradci muž pověsti světce,
Dr. Ant. Frodl; nynější královéhradecký kanovník
a vynikající učenec bohoslovecký vdp. Dr. Ant.
Brychta a nynější kanovník u Všech Svatých a
profesor bohoslovecké fakulty české university
v Praze vedp. Dr. František Kryštůfek, druhdy
Rektor magnificus. Dr. Fr. Kryštůfek jest dnes
jedním z nejzasloužilejších a nejslovutnějších českých
vědeckých spisovatelů z kruhů duchovenských, jehož
historické práce a bádání zůstanou vždycky cennou
a trvalou ozdobou české literatury. Kanovník Dr.
Frant. Kryštůfek representuje 'nyní literaturu
duchovního rázu nejušlechtilejšího a bez zadání
něčemu nejpokrokovějšího a proto těší se v Praze
všeobecné úctě a vážnosti na všech stranách. Jeho

vzácný takt, dobrotivost, vlídnost, píle, bystrost,

Japonsko proti Rusku.
Japonské loďstvo dne 23. t. m. v noci

napadlo Port Arthur, ale útok se nezdařil.
Pří tom 4 japonské lodi potopeny a dvě
torpédovky ruským loďstvem zničeny. Jinak
zprávy z dálného východu jsou stále za
barveny, nejisty; kde jsou Rusové, kde
Japonci, neví se přesně. V Rosku zatím
zimničně se zbrojí, plaky vojska, zásoby po
travin, píce, střeliva atd. dopravují se denně
sibiřskou drahou na východ. Válečné nebez
pečeuství sblížilo všechny strany v Rosku i
utiskovaní Finnové stavějí se po bok bojují
cích. Všude jeví se nadšení pro válkn, kde
kdo carovi pomoc nahízí, obětavost ruská
objevila se v nejkrásnějším světle. Na raněné
a pozůstalé po padlých sebráno v krátkém
čase několik milionů rublů, moskovští knpci
nabídli caru 3 miliardy rublů na válku, ruské
kapectvo vůbec věnovalo50,000000 mil. rablů
ua stavbu nových lodí, kavkazský statkář Sodyš
Bekov nabídl se, že dodá 5000 možů nejlep
ších kavkazských jezdců, kteří mají své vlistní
zbraně a koně; větší města a samosprávné
sbory dávají 560—100tisíc rublů, šlechta, zá
možní kupci a jednotlivci předstihují se v da
rech, úředníci odvádějí z měsíční služby 1—5%,,
i dělníci a chudší třídy vůbec nezůstávají po
zadu. Veřejné mínění si přeje, aby ve vodách
Tichého oceánu mělo Rusko co nejvíce váleč
ných lodí. Proto na rozkaz cara byla pro orga
nisaci veřejným tiskem zabájených sbírek na
sesílení loďstva podmořskými čluny, křížníky
atd. zřízena zvláštní komise pod čestným před
sadnictvím velkoknížete následníka trůnu, kte
rážto ©komise má co. nejdřive provésti
opatření nových lodí. — Vláda ruská prohlá
sila, že to bude dloubé doby vyžadovati, aby
zasazena byla Japonsku zasloužena rána, 8niž
by při tom byla krev sbytečně prolévána, a
aby onen národ, který váiku vyvolal, byl také
po zásluze ztrestan. — I náš císař poslal caru
Mikuláši srdečný telegram, jímž přál vítězství
zbraním ruským. Zahraniční pak ministr hr.
Goluchowski prohlásil, že neutrální státy mají
právo dodávati výrobky domácího průmyslu
bojujícím stranám i tehdy, když by se mělo
za to, že jich bude použi'o na účely válečné,
Proti tomu však ohradil se japouský vy
slanec, že Japonsko uikterak nedovolí, aby na
ruský účet dodávány válečné potřeby. — Také
Německo příkloňuje se k Rusku, hledíc si
získati jeho upřímné přátelství. — Minulou
neděli v Praze, kde konány v ruském kostele
bohoslužby za zdar ruských zbraní, provedeny
několikatisícovým davem nadšené ovace Rusku.
— Spojené státy severoamerické a Anglie po
čínají však projevovati zjevnější nepřatelství
proti Ruska; v případě porážky Japonců od
hodlány jsou prý přispěti jim na pomoc. Oba
státy mají již válečné loďstvo pohotově. Při
tom velovyslanci anglický, německý, Spoj. států
severoumerických a italský v Pekingu podali
ruskému a japonskému | vyslanci společnou
notu, v níž se vysjovuje přání, aby válka zů
stala omezena na Mandžarsko a nebyla vnešena
na území čínské,

Čína vystapuje nyní sebevědoměji. Pro
hlásila totiž ostře, že bude opětovati násilí,
kdyby broby čínská dynastie v Mukdenu
měly býti porušeny.— Dle vyhlášky vojsko čín

skromnost a vědomosti jsou všeobecné cenény a
velebeny. Vicerektorem semináře byl bývalý bi
skupský ceremonář a napotom děkan v Hostinném
vdp. Václav Horák,

Správu Borromea vedl jako rektor Josef
Arnošt, spiritualem bvl katech+ta učitelského ústavu
Josef Úermak a vicerektorem nynější farař na
Novém Hradci dp. Ant. Vitvar.

Starším městským kaplanembyl nynější vdp.
královéhradecký kanovník kurat Matěj Musil a
mladším tuším že vdp. Václav Kalaš, nyní farář

thedrálním chrámu sv. Ducha v Hradci Králové,
Jako jeden z vikaristů působil tehdyv Hradci

nynější vdp. kanovník a sekretář konsistorní Fran
tišek Kerner, tehdy mladičký kněz, který mne
vždycky zajímal proto, že sám a sam chodíval na
procházku a počínání a vedení si jeho prozrazovalo
neobyčejnou vážnost a bystrost, se kterouž kolem
sebe všecko sledoval a pozoroval a při tom skromnost
a ochotu.

Vojenským farářem v Hradci Královébyl
kanovník Jan Vichta, který při sobě odchovával
osiřelé syny svého bratra, milé mé přátele, staršího
dp. Lamberta Vichtu, nyní faráře ve Stěžerách a
mladšího Eduarda, nyní kněze diecese brněnské,

Pánové, jak jsem je zde ze svých vzpomínek
uvedl, ve své většiné namnoze již dávno odpočívají na
kralovéhradeckých hřbitovech, na mnohé se dnešní
královéhradecká společnost více "ani nepamatuje.

Ti pak z nich, kdo dosud jako kontinuita
zašlých dob se přítomností jednak v nejpřednějších
diecésních úřadech a jednak ve správě duchovní
působí, nechť na konci této vzpomínky na jejich
postavení před třiceti lety vlídné přijmou přání:
Deo propitio ad plurimos annosl



ské v Mandžursku má Se zachovati neutrálně,
Nyní však, když místodržitel Alexejev těmto
čínským vojákům porači), aby převzali stře
žení dráhy manděurské, vláda čínská odepřela
tak učiniti. V tom jeví se působnost Japonců,
kteří už také prohlásili svůj protektorát nad
Koreou. Japonci zatím užívajíce ruských světel,
vlajek a signálů, hledí se zákeřně přiblížiti
k roským lodím. Do Maudžurska dopraveno
z Japonska mnoho ruských falšovaných peněz,
aby tím úvěr ruský byl poškozen. — Mímo na
dání přeložen hlavní stan raského vojska z Port
Arthura dále na sever do Charbinu. Vrchním
pak velitelem ruského pozemního vojska ve
vých. Asii jmenován ministr vojenství gen.
Kuropatkin, jenž se vyznamenal ve válce rusko
turecké a v různých potyčkách v Asii. — Mand
šorská dráha dopravuje beze všech obtíží vo
jenské vlaky, snahy Japonců na její boření se
nedaří. Obyvatelé v Mandžarsku všude ochotně
prodávají vojsku raskéma potraviny a koně;
panuje tu však velká drabota, neboť ceny po
travin stouply až o 200%.

Chvat zbrojení v Evropě zachvátil také
Španělsko, Italii a Rakousko pro případ zá
pletek na Balkáně prý musí býti také při
praveno. Všude nejistota, každý hledí sám sebe
co nejlépe pojistiti. Všeobecná nejistota proje
vuje se též klesáním cenných papírů v jednot
livých státech.

Politický přehled,
Rozjasnění politických poměrů v naší

říši dosud vázne, k čemuž se nyní ještě při
drožila všeobecná stísněnost, jež následkem
války rusko-japonské přepadla všecky státy
evropské. Jeuom se tak zdá dle průběhu po

slední plenární schůze rakouské delegace, jekoby nastával obrat. V plenární schůzi dele
gace dne 19. t. m. delegát dr. Kramář prowlu
vil též o válce rusko-japonské a postaviv na
pranýř úskočné jednání Japonska před vypo
vězením války, vyslovil Rusku nejvřelejší sym
patie českého národa 4 upozornil na nebez
pečenství Evropě hrozící, kdyby Japonsko
zvítězilo. Dne 20. t. m. vyřízen a povolen
řádný rozpočet vojensk:, rozprava o voj. do
dávkách skončena a podobně rokování o mimo
řádných voj. požadavcích. Odhlasován i mimo
řádný rozpočet s 15 milionovým úvěrem na
nová děla, v němž obsažena položka 243.000
K na vzdělavací vojenské ústavy. Levice svý
jimkou křesť. socialů a ústav. velkostatku
hlasovala pro rozpočet, delegáti čeští proti
všem položkám. Na to pak ministr války Pitt
reich rozhovořil se o Šetření národních citů
v armádě 3 o potřebě znalosti plukovní řeči
způsobem tak poctivým a spravedlivým, jak
dosud nemluvil žádný rakouský ministr války.
Ministr dovozoval nejen poznovu potřebu zna
losti plukovní řeči a hájil věcnými důvody
zásadu, dle níž se má voják i bez znalosti
němčiny stát poddůstojníkem, za něž se nej
lépe hodí selští synkové, ale přiřknul i důstoj
níkům právo, aby se hlásili k svému národu a
k své vlasti a aby pro ně nejvřelejší city
chovali. Jednal by nesprávně a nesmyslně,
kdo by jim to chtěl zakazovati. Krom toho
připomenul, že se nemůže trpěti, aby se dů
stojník jedné národnosti vypínal nad důstoj
níka druhé národnosti. Věra významná to řeč!
Při delegační hostině rozmloaval mocnář i
s českými delegáty, chvále ministra Pittreicha
a generála Kropáčka. Posl. Kaftan v rozmluvě
s císařem kladl důraz na zavedení úřední češtiny
a na zřízení čes. university na Moravě, k čemuž
mocnář doložil, že se studenti masí učit ně
mecky. Když pak delg. Kaftan upozornil, že
by tak činili, jen kdyby nebyl mateřský jejich
jazyk odstrkován, poznamenal císař, že se tak
díti nemá.

Významnou jest audience, v které přijat
byl minulý týden císařem arcibiskap srědecký
msgr. Mennini, jemuž povstalci makedonští
svěřili poslání, aby císaři sdělil, že výbor po
vstalců se usnesl, že nepodnikne nic proti
Tarecku, nýbrž vyčká času, jak se budou re
formy prováděti a jak se osvědčí. Arcibiskup
vykládal mocnáři o bídě makedonských uprchli
ků a povstalců, kteří, ač pravoslavní, dacho
venstvu katolickému projevují za pomoc
všecku důvěru; vyložil též, jak by se poměry
na Balkáně daly uklidniti. Arcibiskup jest na
cestě do Říma, ježto sv. Otec Pius X. si přeje
na něm, aby ho o věcech balkánských
informoval.

Zákon o učitelských platech v posledním
zasedání zem. sněmu moravského přijatý ne
došel císařského potvrzení. — Na Moravě
chystají se právě zuložiti novou stranu agrární
stejného směru jako v Čechách. — Němečtí
rolníci konali v neděli v Liberci schůzi za
účastenství několika poslanců, v níž se osnesli,
aby zástapci velkostatku a venkovských obcí
všemi prostředky fusilovali, by se parlament
stal zase dělným. $Všecku bídu a rozháranost

sralovali na Čechy. Ovšem Čechové překážejívšem
Přes mírumilovné snahy povstalcůmake

donských a vlády bulharské Tureckoúsilovně
zbrojí a také se jaksi postavilo proti opravám
ustanovivši vrchním velitelem četnictva pašu
Mustaffu, zamítnuvši tím velmocemi jmeno
vaného generála italského. Rusko zaměstnáno
na dálném východě, proto ty vzdory!

Z činnosti katol. spolků.
Z Třebechovie. Dne 31. února pořádala

naše Katolická Jednota v sále p. Kat. Jarkovské di
vadelní představení. Sehrány byly: „Pasť na dědice“,
veselohra ve + jednáních a „Dobré vychování“, tert
0 jednom dějství. Ačkoliv bylo nepříjemné počasí,
přece sál byl naplněn obecenstvem, jež cítí ještě
s naší Jednotou a těší so vždy, kdy zase něco bu
deme poučného pořádati. Všichni účinkající pánové i
slečny hráli své role nadšeně, začež poděkovatijest na
šema pana rešiséroviv činnostiapolkové.Kéži jinde
vzkvótají spolky katolické, poučnjíce nejen lid náš
přednáškami, nýbrž a hlavně vzdělávajíce jej i v tom
stánku Thalie, odkudš každý má čerpati pramen zá
bavy i vzdělání hlavně poučení pro život svůj. A
obzvláště za nynější doby jest potřeba, aby předvá
děny byly lidu našemu kusy divadelní, z nichž by
každý pravdu života čerpal a zavrhovati vše, co se
příčí zákonu Božímu i mravnímu. Jest nám sice mnoho
sakoušeti od našich nevlastních bratří, kteří hlásají,
Ze chceme lid jen zatemňorati a ne osvěcorati, než
zde musíme jen zvolati: nevědí, co činí, snad i oni

řijdou jednou k poznání, ale bude možná již pozdě,
alší pak činnosti Žebnej Bůh!

Zprávy místnía z kraje.
Zprávy dlocésní. Ustanoveníjsou:p. Joa.

Kašpar, administrator, za faráře v Hlašicích, p. Oto
kar Richter, far. v Pusté Kamenici, za faráře v Mo
rašicích, p. Frant. Komárek, katech. v Čáslavi, za
katechetn do Králové Dvora, p. Jan Klaschku za
kooporatora do Kačerova, p. Jos. Winkler, kaplan,
za aJministratora ve Velké Losenici, p. Jau Kostkan,
kvop. ve Svratce, za admin. do Pusté Kamenice, p.
Frant. Strnad, kaplan v Litomyšli, za koop. do Ranné,
p. Ang. Jonáš, koop. v Ranné, za kapl. do Litomyšle,
p. Bobum. Konečný, kapli. ve Chvalči, za kapl. do
Králové Dvora u. L., p. Jos. Holzmaup, administrator
v Morašicích, za kapl. do Vejvanovic, p. Jos. Dokonal,
kapi. v Dobrnáce, za kapl. do Jesenice, p. Váci.
Pleskot, kapl. v Jesenici, z4 kapl. do Dobrušky, p.
Frant. Čečetka, kaplan v Bobdanči, za kapl. do Par
dobic, p. Edoard Kasal, kapl. v Sezemicích, za kapl.
do Bohdaaoče u Pardubic. V Pánu zesnali: p. Jan
Holík, far. ve Velké Losenici, dne 24. ledna, (naroz.
1834, vyav. 1859), p. Karel Beck, (V. Valn.) farář
Markoušovický na odpoč. ve Warnsdorfa, dne 23. ledna
(naroz. 1844, vyav. 1879); p. Váci. Kudrna, (V. Valn.)
vik. sekretář, děkan a farář v Bělé, dne 24. února
(naroz. 1844, vysv,1870). — Uprásdněná místa: Velká
Losenice, fara patron. kněžny Khovenbůllerovy, do
18. března; Pustá Kamenice, fara patron, nábož.
matice, do 18. březne; Bělá u Pardabic, fara patron,
nábož. matice, do 7. dubna b. r.

Osobní. Vidp. Josef Závodní, vojenský fa
rář v Innsbrucku a čestný kanovník kapituly
královéhradecké, jmenován proboštem v Poděbra
dech. Narodil se r. 1849 ve Skorenicích v Čechách.

Dar Adalbertimu. J. M. ndp. biskupda
roval ve prospěch Adalbertina 200 K.Zaplať Pán Bůh!

Vyznamenání. Císař propůjčil dvornímu
radovi a presidentu krajského sondu v Hradci Krá
lové p. Norb. Okenfosovi u příležitosti vyžádaného
odchodu na odpočinek rytířský kříž řádu Leopoldova
s prominutím tax.

Vojenské mezpůsoby ve chrámu
Pámě. Obnovený chrám Páně u P. Marie v Hradci
Králové bývá vojskem při bohoslužbách až hanba
poplván a znečištěn snad proto, že se uctivě prosí
tabulkou u dveří, aby sena podlahu ne
plivalo. Aby si gymnas. utndentstro po vojenskémši
sv. kleknouti mohlo, zajímavo jest viděti,jak svíčková
pokaždé ve svatyni hadrou podlaha utírá!! Je-li
v kasárnech vojska zakázáno na podlahu plivati, coš

pb 2 zamezitnešvar takový ve chrámuáně?!
Kdo volil redaktora Dra. na.

Ve vzdálených obcích, které neznají „blahodárnou“
působnost pokrokářů z vlastního názoru a dávají ae
balamutiti pokrokářskýmučitelstvem, n, př. v okresích
skalickém, úpickém a bronmovském, dostal dr. Hajn
nejvíce hlasů. Dále v obcích nábožensky smíšených
všecky hlasy evangelíků a židů odnesl vítězně pokro
kový předák. Pozoruhodno je, že právě na hradeckém
okrese, kde přece pokrokový štáb již po10 let „pra
cuje“ na vzdělání lidovém, zůstal p. Hajnv nepatrné
menšině. Strana pokrokářská učinila při volební kam
pani cennou zkušenost, že její záslužná činnost re
apsktaje se právě v obrodu 1 km. kolem Bílé věže.
Jak se odváží se svými rozumy za ochranný šos této
distance, ukazují se jí zdvořile dvéře. Když páničiní
billanct svého 10tiletého štvaní proti „hydře kle
rikalní“, musí jenom želeti, že svých talentů neušili
k něčemu lepšímu, nežli právě ku demoralisaci lidu.
Vzdor čilé agitaci hr. Sternberga a vzdor šidovsko
helvetské allianci docílil nejvíce hlasů konservativní
kandidat agrarní, coš je nejlepším poučením provůdčí
krahy politické, aby nechaly planého boucharonatví
a pěstovaly politiku rozumně koneervativní. Pozora

hodoo je, še tentokráte žádný kandidat poslanectví
nedokazoval, še ozí na hladový šivot devst klerikálů.
Teprv ve dnech masopustních ostatků vážil cestu až
se vzdálené Moravy katecheta Svozil, aby se nám
představí) ve (raku Hajnova lokaje, aby | potíral

klerikalismns“. Proč nezůstel dome, kde má práce
dost? Ve smíněné dny je ovšem každý šprým dovolen,
proto za nic jiného jsme výstupy p. Svogila neměli.

K volbám ma Hradecku. Volbaříš.
ského poslance ve volebním okresu královébra
deckém dne +9. t. m. nerozhodnuta; dnes dojde
k užší volbě mezi p. H. Srdínkem a br. V. V.
Sternberkem. Voličů k volbě oprávněných bylo
12705. Z těch dostavilo se jich k volbě 9182.
Platných hlasů odevzdáno 9114, neplatných 86.
Srdínko obdržel 3836, hrabě Steraberk 3409, dr.
Aot. Hajn 1623, Alois Kolenský 45, Ant. Svě.
cený 117 a řídící učitel německé školy v Josefové
Karel Staudt 35. 49 hlasů bylo roztříštěno.
K užším volbám provedena co nejširší agitace,

Diecósní zpěvník „Oltář“. Nedávno
upozorňovala „Osvětu“, orgán hradeckých organiso
vaných učitelů, že prý litargická kniha „Oltář“ není
schválenou školní knihou a že tudíž děti nemají si
knihu tuto kopovati. Není pochyby, še „Osvěta“ tla
močila přání svých nejsilnějších stoupenců, ale proto
přece ae trochu zmýlila. „Oltář“ není totiž učebnou
knihou, nýbrž ponze školní pomůckou, proto by ai ji
děti kupovati nemusily. Ale „Oltář“ je v diecési krá
lovéhradecké jedině schváleným kostelním zpěvníkom,
proto nesmí býti ani jiného zpěvníku než „Oltáře“ při
bohoslužbě ušíváno. Pánové mají tedy spletené pojmy
a proto se pletou do oboru, kde jim připomínáme:
„Ruce pryči“

Farní a katechetické konkursní
zkoušky v jarním období konatise budou vHradci
Králové ve dnech G., 7. a 8. dubna t. r.

Divadlo v Adalbertimu. Vzdělávacía
podpůrný spolek křesť, soc. paní a dívek v Hradci
Králové sehraje v neděli dne 28. února t. r. veselo
hra „Naše ženy“ o Sti jednáních od Mosera a Schon
tbana. — Děj odehrává se v Praze v době nynější.
Začátek přesně o půl 8. hod, večer. — Hudbu obstará
„hudební kroužek“ v Adalbertina. Ceny afst : Křeslo
1 K, L místo 80 b, II. místo 60 h, III. místo 30b,
lístek k stání 20 b.

Z měst. průmysl. musea v Hradel
Králové. (Výsledek soutěže vypsané měst. průmysl.
museem pro severovýchodní část král. Českého v Hradci
Králové za účelem dosažení nových původních vzorů
pro krájku a vložku paličkovanou národního českého
rázu.) Do určené doby, 15. února 1904,zasláno celkem
25 prací. Z nich obdržela první cenu v obnosn K 90
práce s heslem „V práci leží blahobyt člověkai blaho
národů“. Autorkou shledána al. Frant. Topínková, ind.
učitelka v Něm. Rybné u Žamberka. Cenu drahou
v, obnosa K 30 obdržela © práce pod heslem:
„Životem jest práce“, kterou provedla dle návrhu p.
učitele J. Čiháka v Žamberku krajkářka Nováková
Augusta v Něm. Rybné. Čestná úznaní udělena dal
ším šesti pracím a sice u hesly „Škola mé štěstí“ —
provedia sl. Zděnka Doběsová v Doadlebách n. Orl.;
„Orlice diroká“ — prov. al. M. Matoušová tamtéž;
„Krejcar jest mladším bratrem dukátu“ — prov. el.
Kosková ve Vamberce; „Marie 12“ — prov.M. Di
víšková, žákyně III. tř. obec. školy v Něm.Rybné;
„V práci a védéní jest naše spasení“ — provedla dle
návrhu p. učitele Číhákav Žamberku krajk. Fr. Lži
čařová v Něm. Rybné, a „Nechť krátký život, ale
činný“ — prov. krajk. Anna Kynčlová v Liticích
u Žamberka, — Veškeré čestným uznáním vyznamo
nané, jakož i některé z nevyznamenaných prací za
koupeny budou pro vzornou sbírku krajek musejních,
Sbor soudcovaký sestával ze 3 členů: pí. Marie Vo
jáčkové, choti c. k. hejtmana v Žamberku, pí.
M. Klumparové, choti měst. lékaře v Hradci Králové
a p. Jos. Šímy, c. k. prof. řemesl. školy v Jaroměři.
Veškeré práce byly vystaveny 320.—2%.února t. r.
v c. k. odbor. škole zároveň s gobelínovými pracemi
tkanými ručně dle způsobu norrešských gobelínů na
stavech acherrebeckých valašským lidem v Zašové
u Val. Meziříčí na Moravě, kterouž výrobu utamního
lida zavedl p. Schlattauer Rad., akad, malíř ve Val.
Meziříčí. Umělec tento dává veškeré tyto práce pro
váděti pod svým dozorem a sám veškeré návrhy na
ně zhotovuje. Výstavka těšila se značné pozornosti
obecenstva, které přes nepříznivé počasí v počtu 641
osob výstavku nejen prohlédlo, ale i hojnými nákupy
zéjem svůj projevilo. Častějšími podobnými výstav
kami rozproudí se jistě čilejší rach na poli národo
hospodářekém; poznáme se pak, aniž nám bude třeba
oblížeti se po výrobcích cizích. Proto kuratoriu musea
patří chvála za všecka snahn v tom eměru.

Výstava Llebscherových obrazů.
Tělocvičná jednota „Sokol“ v Hradci Králové uspo
fádala právě v aule obchodní akademie výstavu
původních obrazů a reprodukcí mistra Ad. Liebechora,
V ladném uspořádání stkví se tu ve 30 číslech pů
vodní práce mistrovy, reprodakcí pak v 9. Dojmem
blabokým působí na pozorovatele obraz Strážeové
sem. desk, Kressenbruon, Mor za vlády Braniborců
v Čechách, Patria dolorosa, Pane zůstaň s námi std.
Věra amělecký požitek skytá výstava tato; zasluhuje
proto hojnější návštěvy obecenstva. Výstava je otevřena
denně a potrvá do 28, t. m.

Návštěvahostincůškolní mládešía
osobami mladistvými. C. k. okr. bejtmanetví
v Hradci Král. vyhlásilo následující: Bylo si stěšováno,
že zdejšího nař. ze dne 15. října 1903,0. 36.290 v pří
čině obmezení návštěvy hostinců školní mládeší a
osobami mladistvými se nešetří, jmenovitě že mládež
sotva škole odrostlá veřejných tanečních zábav se sú
častňoje. Z důvodu toho jeví se záhodno, aby svrchu
uvedené nařízení znova připamatováno bylo. Zaí
takto: Vychásejíc s úvahy, še návštěva veřejnýchta
nečních zábav v hostincích apodle okolnosti návštěva
hostinců vůbec ca mladistvé, ještě výchovy potřebné



Aeoby nepřísnivě působí a v zájmu zdárné výchovy
mládeže jest, aby pokud možno byla obmesena, Ds
saje c. k. okr. hejtmanství na základě 8 64. řádu
tivnostenského, jek následuje: 1. Hostinským a vý

ům zakasoje se bezpodmínečně, aby školní
mládeži a vůbec osobám mladistvým až do dokona
ného 16. roka věku pobytv místnostech hostinských
při veřejných tanečních zábavách dovolovali. 2, Školní
mládeži a osobám mladistvým až do dokonaného 10.

: roku smějí hostinští a výčepníci návštěvu evých ho
stioských místnosti v čas, kdy v nich veřejnétaneční
zábavy se nepořádají, jen tehdy dovoliti, když osoby
ty nacházejí se v průvodu rodičů aneb pod jiným
spolehlivým dozorem. 8. Proti hostinským s výčepní

- kům nařízení toho nedbajícím bade zdejším úřadem
jakožto úřadem živnostenským zekročeno dle trestních
ustanovení živnostenského řádu a bude po případě
přikročeno k odnětí koncesse dle $ 138. lit. b) neb c),
auobo k odstranění nájemce nebo zástupce dle $ 189.
iv. řádu. Nařízení toto nabývá platnosti dnem I.

. prosince 1902. Páni starostové se žádají, n D8 DaMzení toto znova veškeré hostinské opozornili a sami
nad přesným jeho zachováváním v zájmu výchovy
mládeže pečlivé bděli.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Kr.
. Zpráva sdělená ve valné hromadě akcionářů dne 21.

února t. r. zmiňnje se především o neutěšených po
měrech národohospodářských. Vykázaný zisk jeví so
menším roku předešlého, ač činnost ústavu doznala

-dalšího vzestupu. Menší zisk odůvodňuje se odpadnu
tím zisků ze akladiště, jež r. 1902 vyhořelo a zvět
šenou položkou daňovou. Zvýšení akciového kapitálu
s K 1,000.000 na K 2,000.000, na němžse lonská
valná hromada usnesla, provedeno s úplným zdarem.
Novostavba skladiště, jakož i vlastní budovy pro
kanceláře budou během t. r. provedeny. — Účetroz
vážný vykazuje následující položky. Aktiva: Hotovost
pokladniční K 16R,272-74, aměnky v zásobě K
1,700.491-86, cenné papíry K 656.87061, devisy, va
laty, mince a kupony K 7921048, půjčky na zástavy
K 11.239 Dlužníci (vkladyu tu- i cizozemskýchbank,
poštovní spořitelny, pohledávky kryté hypotékou, cen
nými papíry atd.) K 3,706,902-09,nemovitosti A skla
diště K 408.213*16, movitosti K 3.937-10. Uhrnem
K 6,684.192-09. Passiva: Účet akcivý K 1,000.000,

-účet nové emisse K 1,000.000, zálošní fond akcionářů
K 309.000, speciální sáložní fond K 87.044-92, po
jistný fond K 47.790, pensijní fond K 27.196-10, fond
opotřebování realit K 6.000, vklady na pokladniční
poukázky K 325.300, vklady na kníšky vkladní K
1,466.164-32, dopisovatelé K 2,335.644-85, nevybrané
dividendy K 364, převod ziska z r. 1902 K 2.956-34,
ziskza rok 1903K84.742-68,ÚhrnemK6,684,192-09,
Z vykázaného zisku K 87.697-90 vyplatí se jako léta
minulá 7%, dividendy t. j. K 70.000, dále přidělí ge
jako 6*/,ní odpis inventáře K 19936, 659/, záložnímn
fondu sboru úvěrního K 1.727-16, pensijníma fondu
úřednictva K 5.000, 10%, tantiémy správní radě K
3.454-32, odměna výboru dozorčímu K 1.500, fondu
opotřebování realit K 4000 a zbytek ze přenese na
na rok 1904. Správní rada zůstává nezměněna,

Koncert v Klieperově divadle. Dámský
pěvecký spolek „Elišku“ v Hradci Králové uspořádal
dne 20. t. m. koncert, který do divadla přivábil ne
sčetně vybraného obecenstva. Pan J. Hájek přednesem
eKoncertu do E-dar“ a Tartiniho „Ďáblova trilku“
obecenstvo téměř elektrisoval. Stejně rovnocenně nadchla
svým zvučným altem sl. M. Romanová Gártnerová.
Také sl. A. Fialová v „Kohoatku“ a „Jarní písni“
so na svém místě uplatnila. 1 dámský sbor v Ben
dlově „Zrušené lásce“ a v Reineckově „Šípkové Rů
ženca“ projevil dobrou škola. Klavírní doprovod se
známou precisností obstarsla sl. E, Scheinerová a

p, E, Hájek.

Okrašlovací spolek pre Hradec
Králové a okolí konal dne 20. února večer
valnou echůzi. Po schválení zpráv fankcionářakých
a po doplňovací volbě na návrh p. Kopeckého uene
seno, pošádati sl. městskou radu královéhradeckou,
aby na obecní náklad upravena byla cest“ ke Zděné
boudě, cesta alejí podle Labe kželezničníma mostu a
stromořadím od Marianské aleje k Střelnici.

Záplava. Následkem dešťů a tání sněhu
v horách rosvodnily se u Hradce Kr. Labe a Orlice,
která zvlášť v úterý zaplavila široké okolí kol Malšovic,

tak že odtud, kdo chtěl do Hradce, mosil se dáti na
loďce převézti, ana i sjlnice byla satopena. Ve středu
a vo čtvrtek nastal zase mráz, čímž voda opadla.

Nový časepis křesťamoko-socialní.Věsodborové sdružení křesť. dělnictva prokrálovatví
-České t. č. ústředím svým v Hradci Královépočalo

právě vydávati časopis „Práce.“ Někdo se lekne zase
nových výloh a bude. si stěšovatí na tříštění sil atd.

Př „Práci“ o iog tyto atesky na místě. List je čistěpropagační a úkolemjebo je upozorňovati na význam
odborového adračení katolického dělnictva. Dosud sice
popřávaly redakce všech katolických listů místo ku
propagaci chvalitebného tohoto sdružení, ale nemohly
přece několik sloapců vyplniti zájmy svazu, který.pro
nedělnické vratvy nemá tolik důležitosti. Proto odbo
rový svaz postrádal účinné agitace a omezoval se na
dosti úský okruh. Aby však myšlenka odborového
sdružení pronikla do kašdé rodiny katolického děl
nictva, proto založen zvláštní věstník „Práce.“ Jedno
tlívá čísla stojí pouse 4 h a kdo se stane příspíva
jícím členem za ročních 6 K, dostane list zdarma.

- Jinak celoroční předplatné je 2 K. Na 4 výtisky dává
se pátý zdarma; při 10 výtisvích placených čítá se
jeden za 1 K. Na počátka nebude sice velkého rozměru,
ale rozšíří se dle množství předplatitelů. Kdo
můžeš, podporuj dobrý a užitečný tento list, jemuž

poleno 00 nejhojnějšího rozšíření. — Představenstvodeodbor. adrašení rozesílá právě tiskopisy, mezi
nimiš nalézá sa výroční správa o činnosti Šdražení
sa rok 1908, s níž poznatí, jak Sdružení úkol svůj

svědomitě plnilo, pracujíc na zlepšení poměrů dělni- okých. Ze saslaných tiskopisů můlde ae kašdý poučiti
v účelu, prospěšnosti a nutnosti odborového adrado
„ní křesť. dělnictva. K zásilce přilošení složní lístek

poštovní spořitelny, jímš možno zaslati baďco členský

příspěvek člens příspívajícího, předplatné na list anebi webe menší dárek, ješ Sdružení a vděčností přijímá.
Karel Hokytamský, slavný lékař.

Dne19. února lo koma r let, ný v Hradci
Králové narodil slavný učenec dr. K. Rokytanský,
tvůrce pitry chorobopisné. Otec jebo Prokop byl kan
celistou při zdejším: krajském aoudě a matka jeho
Terezie byla dcerou Lodgemana z Auen, krajského
komisaře v Poděbradech. Hlavníškola navštěvoval ve
svém rodišti, gymnasium v Litoměřicích, kdež ho
otec v 9. roce jako krajský komisař smrtí opustil.
V tradných pak poměrech atadoval lékafatví v Praze
a ve Vídni, kde byl r. 1828 povýšen na doktora. R.
1844 jmenován řádným profesorem chorobopisné pitvy
na universitě vídeňské. R 18632etal se dvorním radou,
rok na to referentem -při ministerstvě vyučování pro
lékařské záležitosti, r. 1867 jmenován doživotním čle
nem panské sněmovny, r. 1869 presidentem vídeňské
akademie věd a když v r. 1875 vedal se profesnry,
povýšen do starn svobodných pánů. Zemřel 28. čer
vence r. 1878 ve Vídni. Rokytanský tvoří spolu s J.
Škodou krystalisační střed t. zv, vídeňské školy lé
kařeké. Jeho přesné popisy chorobozpytných nálezů
jsou dosud směrodatné. Rokytanský byl též vynikají
cím spisovatelem napsav 32 prací, z nichž nejzaame
nitější jest opis Pathologická anatomie. Rokytanský
cítil se vědy Čechem a vždy svůj národ plnou duší
miloval, Zůstavil po sobě čtyry syny, z nichž dva
jsou operními pěvcí a drazí dva [ékaři. , Na rodném
domě jeho Č. 42 zasazena r. 1874 pamětní desku, 

Ce maši studenti umějí. Péknýobrázek
poskytuje nám následovní událost. V osadě Staré
Vodě bráli ochotníci dne 14. t. m. divadelní kus
eZmatek nad zmatek«, který velmi krásně sehrán
byl. To ale nelíbilo se 3 studujícím zdejším.
V souhře té vystoupí major. Přítomen byl též
jeden vojín a tu studující hned počali vykřikovati,
že mejor má vojenskou čepici přítomného vojína,
že to udají a pod. — ač na věci nebylo ničeho
pravdy, neb čepice byla vypůjčena dříve z místa
samého. — Co ale tomu říci, když na pluk přišlo
skutečně anonymní udání na vojína, který nej
menší viny na ničem nemá? Co souditi © stu
dentstvu takém? Snad si na patřičných místech
toho povšimnou!

Z Káranmieu Králové Hradce. Vc
středu dne 17. t. m. šli žáci ze školy Starovcdské
domů do Káranic. Jeden z nich J. Ryba šel po
trati, a když »šraňky« byly v pohyb uváděny, ze
svévole chytil za kolečko (kladku) se pohybující,
to mu ruku strhlo pod druhé kolečko a nyní ruka
vězela mezi dvěma kolečky. Hoch se dal do křiku.
Jedna dívka utíkala pro otce a druhý spolužák
pro strážníka. Otec přišel a ruku mu vyprostil
2 drátů, ovšem velice pohmožděnou, že musil
lékař od dráhy přijeti. Diviti se musíme, že stráž
ník, ač trať od Káranic jest přímá, chlapce po
trati jíti, ani u koleček neviděl, či snad koho ne
chce viděti, tobo nevidí a len může směle po trati
choditi? Jsme zvědavi, jak nyní věcdopadne, když
pochroumaná ruka sama bude mluviti.

Z Černileva. (Obnovasv. Missie.)V sobotu
dne 27. února t. r. o 6. hod. odpolední započnon tři
veledůst. pp. misaionáři z kongregace Nejev. Vyku
pitele z Praby koneti obnova loňské sv. Missie.Ve
čtvrtek dne 3. března ráno bude dušičková slavnost,
odpoledne téhož dne svěcení křížové cesty. Katolický
lid vůbec i vld. duchovenstvo, zvláště okolní, zve se
notivě k núčastnění se na těchto duchovních hodech.

Umartí. Vidp. Václav Kudrna, bisk. vikar. se
kretář, bisk. notář, čestný děkan a farář v Bělé u
Přelouče, semřel po delší těžké nemoci, zaopatřen sv.
svatostmi, dno 24. února t, r. Narodil se dne 3. září
1844, na kněze posvěcen dne 14. července 1870. Po
hřeb konati se bude v sobotu dne 27. února t. r.
dopoledne na místním hřbitově. R. i. p.

Z Chrudimska. Neděledne 7.únorabyla
pro farnost Morašickou u Heřmanova Městce, jak
avědkem jsem byl, dnem radostným. Zavítalť tam nový
duchovní správce vdp. Otakar Richter, č. děkan a b.
notář. Přijel do Morašic po 9. hod. dopol. v průvodu
vedp. T. Střebského, č. kanovníka a b. vikář 2 Miku
lovic, vldp. dr. Jos. Mrštíka, arciděkana v Chradimi
a vidp. P. M. Schreibra, kvardiána z Chrudimě, aby
ihned dachovní správa nastoupil. Farníci přišli jemu
naproti do obce Lánů, « sice s administrátorem fary
morašické dp. J. Holsmannem a s dp. J. Němcem,
kaplanem ze Skutče, rodákemNorašickým. Nový pan
farář vystoupil z kočáru. Bylť srdečně uvítán nejprv
dp. administrátorem morašickým. Na to vítal jej p.
starosta obce Morašické Rozkočil se starosty všech
přifařených obcí a pak jeden školák: byl ta i přítomen
ct. učitelský sbor s dítkami ze Stolsn, p. Koldinský,
knížecí lesní z Janovic, hasičské abory z Morašic i
2 obcí přifařených s hudbou. U školy morašické vítal
p. faráře ve jménu ct. učitelského sbora s mládeží
přítomného zástapce nemocného p.řídícího p. Rozkočil
a pak jedna školačka — družička podáním kytice,
U farního domu, při vchoda ověnčeného a prapory
ozdobeného, byl nový p. farář uvítán od p.knížecího

tronátního komisaře p. Šťastného a vldp. Al.
roula, děkana z Heřmanova Městce. V síni farní

blahopřála jemu ještě jedna dražička. Přijel též p.
Sobotka, c. k. okresní komisař jako zástupce c. k.
místodrčitelského rady chrudimského a vldp. J. Brdí
ček, farář a b. notář z Jestbořic. Po chvíli přiměřené
ubíral se průvod z faryjjdo chrámu Páně, kdež nastala
inetaliace. Vedp. kanovník J. Střebský odporačoval
vřele osadníkům nového duchovního správce, nechtěje
mlaviti o sáslubách jeho, aby snad skromnosti jeho
neublíšil. Po skončené instaliaci vystoupil na kaza
telnu vldp. arciděkan dr. J. Mrštík. Jadrnými slovy
nastínil krátce působení a zásluhy nového dp. faráře
— jako duchovního správce v Pusté Kamenici i zmínil
se o lásce a oddanosti, jaké u svých oveček požíval,
i přešel k nedějnímu sr. evangelino rozsóvačí semena.

Naznačiv farníkům velmi krásně, že tím rozsóvačem
temene Slova Božího bade nyaf nový duchovní
pastýř jejich, ale zároveň jakou půdou mají oni býti,
aby hojného užitku v nich přineslo alovo Boží. Po
kázaní sloužil novýdp. farář mši ov.za kollaturu. Kostel
byl přeplněn věřícími. Po službách Božích — průvod
do fary a installace ukončena. — Všichni, kteří vdp.
děkana Ot. Richtera osobně saají, u upřímností jemn
přejí, aby při stálém zdraví norun vinici Páně vzsdě
lával a a svých nynějších farníků téže lásky a důvěry
nalezl a úspéchů dachovních dosáhli, jako ve své bý
valé kollatafe. — Deo propítio ad plurimoa annos!

Záložna v konkursu. NajměníObčanské
záložny v MI. Boleslavi, zapsané společenstvo s ruče
ním obmezeným, uvalen byl konkurs.

Z Třebechovie. Píše us nám: „Lidové
Liety“ « Chocni přinesly dne 18. února t. r. zpráva
o echůzi v Třebechovicích, v níž útočeno na firma
pp. bratří Kreitnerových. Pisatel jest buď špatně infor
mován, aneb jest vědomým lhářem. Píše totiž, že pp.
Kreitnerové společně se Sokolem zahájíli agitaci proti
hraběti Sternbegovi, což však jest drzou lží, neboť
oni nejen v těchto voibách, ale vůbec ve všech jsko
na př. při posledních do obsc. zastupitelstva, kdy
u nás zařil velký volební boj, jakož i při všech ve
řejných záležitostech (V r. 1894, kdy u nás byly av.
misme, řekl p. Kreitner dělnictva, kdo chce, že ze
jich může účastnit; „my nikomu nmebráníme.“) nikdy
nečinili na dělnictvo nátlaku ponechávajíce mu úplbou
volnost, jsko p. Růžička. bývalý starosta, od radikál
ních pokrokářů nyní tak nenáviděný. Svého času při
obec. volbách byl p. Růžička vyzván, aby přiměl avé
dělnictvo, by jednalo ve prospěch strany tehdy kle
rikální (?) nazvané P, Růžička tskové náeilnictví roz
hodně odmítl. To jest charakter, před kterým se musí
smeknont. — Pan pisatel dále poznamenává, že pp.
Kreitnerovií v den schůze propustili svoje dělníky
o hodinu dříve s plným platem a že jim byly roz
dány poukázky na pivo. Věc se má takto: V den
schůze požádali dělníci p. Kroitnera, by jim bylo do
voleno nechat práce o hodina dříve, aby mobli jíti
do schůze. Pan Kreitner jim vyhověl podotkouv, že
mobou pracovat bez evačiny do 6 hod. —jinak se
pracuje do 7 bod. — a ta půlhodinu že jim také za
platí, což dělníci s radostí přijali. Ohledně piva budiž
na vysvětlenou: Drahého února elavil p. J. Kreitaer
svoje šedesáté narozeniny, kdy pp. dílovedoucí Kopas a
Pec šli jménem dělnictva blabopřát, začež p. Kreitner
dal 6. února 160 dělníkům poukázky na pivo a ne ve
schůzi, která se kousla dae 13. února. Tolikna vy
světlenou p. pisateli, aby ae dříve, chce-li o něčem
psáti, řádně informoval. Pošpinit někoho jest ovšem
wnadno, epola ale hanebno.

Z Kostelce m. Orl. Katolická Jednota
v Kostelci n. 0. sehraje 28. února t. r. činohru „Obě
tovaná“ ve 4 jednáních od K. J. Štětky. Začátek v 7
hod. večer v sále na Rabštejně při obyčejných cenách
míst.

Z Kolína mad Labem. První akt dra
matu místního, jež uchystalí našemu občanstvu reali
sticko-mladočeští samodržavci, bude se co nejdříve
odehrávati před soudním tribunálem v Katné Hoře,
ač-Ji do té doby je neopustí nynější kuráž. Porkmistr
Křička žaluje Dra Šíla pro arážku na cti. Bude to
zajímavý pohled v zákulisí naší samosprávy, která se
stala na tak mnohých místech rejdištěm nízkých osob
ních vášní a kolbištěm, na němž intelligence našeho
občanstva bije do sebe košťaty namočenými v parfu
mech stuk. Jaká úžasná zvrácenost panuje v nynějších
poměrech ns Polabí, ukazuje na př, že katnohorský
mladočeský orgán hájí realistického, lusvonromského
parkmistra a zle se osopuje na býv. mladočeského
poslance, který věren programu ové strany považuje
pantovrání s rozličnými příživníky mladočešatví za
blízu národního života. Celá veřejnost naše je dychtiva
na výsledek soudního jednání. Pronásledování odpůrců
vládnoucí strany trvá dosud neztenčeně dále. Má se
už nyní zaetrašiti kde kdo, aby, až vyprší lhůta ny
nějšího zastupitelstva, nikdo se neodvažoval ani hnu
tím stavěti se na odpor volební agitaci. Doufáme však,
že katolická většina konečně sebe najde a že odkáže
Židovské a evangelické samozvance do patřičných mezí,
které jim po zákonu u práva sluší. Ta pohodlnost,
která je dosaváde ovládala, vymetila se na ních nále
žitě a koketování jednotlivců s patokářskými moder
ními proudy, které ae dálo za účelem „oavětářské po
vznešenosti, mělo smutné následky. Proto jenom trochu
více seherědomí a hrdosti! Od nepřátel se učme|!

Z Kutné Hory. Pěknon podívanouchystá
našemu řemeslnictvu městská rada. Podařilose jí do
moci se na rakouském museu uspořádání výstavky
řemeslných prací všech kategorií, zvláště však před
mětů těch odborů, jimž daří se a nás. Bude nyní na
řemeslnictvu, aby této příležitosti hojně využitkovalo
a z nabytých zkušeností pro evon práci nových vznětů
načerpalo. Městské radě přísluší za to veřejné oznání.
— Akce národního domu počíná vstupovat: do stadia
slibné skutečnosti.Jenom aby našla porozuměnía po
ohopení náležitého. Že při stavbě této representační
budovy nebude naše královské městoškrtiti, jsme jisti,
a že bude při ní pamatovráno na náš specielní staro
bylý ráz, máme za jisto. Dosud pro umělecké zájmy
nalezla se vždy půda v srdcích zástupců města, bude
tedy jistě i nyní, zvláště bude-li státi národní dům
poblíše kamenného domu, této perly našich památek.
Na strannické hlomozy netřeba se ohlížeti nízké po
mlavy a klepaření, které se u násepidemicky vzmáhé,
nezastraší snad již nikoho. — V nemalém rozčilení
octlo se občanstvo při politování hodném případě mi
nulého týdne. Vzteklý pes pokousal pět osob a teprv
po dlouhém pronásledování byl zabit. Nařízena kon
tumace a psi se vzteklivcem do istyka přišedší
utraceni. Bylo by záhodno, aby dáno bylo poučení,
jek se psy sacházeti, neboť nedbalost lidská má tu
značnou vina. Zachárí se s tímto věrným zvířetem

pocede pravda jako se psem! Soad spolek pro ochranuzvířa

(8) Informace. V minulémčísle „Obnovy“
bylo poukasováno na dopisy v „Čechu“ v příčině po
slanoe Staňka, jenž prý jest ve spojení a časopisem
„Štítný“. Časopis ten vychásív JindřichověHradcia



jest tendence protikatolické. Z kompetentního místa
se dovídáme, še poslanec Staněk jiš před půl drubým
rokem všechny atyky své 8 časopisem tím přerušil.
Učinil tak bezpochyby pro neslašný ton psaní a ne
urvalost, jakou se obyčejně taková rovolverová Žur
nalistika vyznamenává, aby neschopnost svoji k vý
chově lidu sastřela zvláštním druhem radikálnosti,
které slušní lidé nedovedou porozuměti. Ale, jak jiš
minale bylo podotčeno, mohls býti slskána tato in
formace v čas, cestou mnobem účinnější a přímo ve
volebním okresu.

Ze Zbraslavle. Na co tolik roků čekáno,
přibližuje se k uskutečnění, ale i v tom ukasnjeno ne
šťastná, neprozíravá naše povaha. V minulých dnech
počal výkop pozemků na dráhu, a tu někteří nepro
zíraví majitelé půdy žádají cenu přemrštěnou, až 4 K
za čtvereční sáh. Bylo by záhodno, aby naši rozamní
občané jim toto počínání vyložili a tak jednak je od
škody uchránili, jednak mnohoelibně započatou akci
podpořili, Tvrdoblavostí může ve státi, že to, co takměř
jižbylo přede dveřmi, opět se na delší dobu oddalí
a jak nyní se situace ukazuje, snadno se i zmařiti
může. Doufáme, že nalezne se vhodný způsob přivésti
k rozamu nerozvážlivé.

Z Něm. Brodr. Od resignacebýv.p. park
mistra Kabeláče utalo se město naše rejdištěm Štvanic,
v nichž některé osoby hledí se domoci jim dosud ne

atřičného uplatnění. Aby dosáhly těchto nezřídka
osti zatemnělých cílů, vyjíždějí si týdně na nepo

hodloé osby v pardubickém žurnálu pokrokářekéma
skryti zs pohodlný štít anonymity atfílí do řad našeho
občanstva ne vždy čistými střelami. Jadná se jim
o zakalení vody, v níž by pro své csobní zájmy mohli
pohodlně loviti, Zvláště zle je rozčiluje volba býv.
ministra Dra Rezka, při níž dostaly jak náleží na pa
mětnou. Zlobu svou vylévají si na nynějším purkmi
stra p. Dra Šubrtovi, jehož by rádi dostaly z park
mistrovského křesla. Nejsme obhájci jeho ani nadšenci
jeho směru, ale že by občanstvo naše podalo k této
práci raky pokrokářským dopisovatelům, jichž does
vadní činnost jeví se jenom ve vyčerpávání kapsy
svých dobrodušných tatíků, pochybujeme. To ani
Jerazalém neprovede. — O velkonočních svátcích má
býti konán v městě našem sjezd důvěrníků býv. kraje
čáslavského,jak konánbyl loniv KatnéHoře.Nevíme,
co nového vynese, ani přispěje-lik utužení klesajících
posic strany svobodomyslné. Venkov skrz na skrz je
agrárnický a vzmáhá se také v rolnictvn myšlénka
katolická.

Z MI. Břlší. (Záložna Raiffeisenova). Dne
21. února konána zde byla schůze za příčinou zalo
žení Raiffeisenky pro MI. Bříště a okolí. Schůzi před
sedal p. Jos. Brambůrek, -rolník a starosta z Vel.
Rybníka. Vysvětlení o účelu a působení Raiffoisenek
odal p. Ant, Děták, úředník Ustřední Jednoty. Dp.

arář ze Zachotína, pokladník tamější Raiffeisepky,
promluvil o tom, kterých chyb se má zvláště rolník
vystříhati. Z účastníků schůze se přiblásilo za členy
27, a vykonány hned volby. Starostou zvolen byl p.
Basil Bóhm, řídící učitel v Ml. Břištích, jeho ná
městkem p. Vojtěch Maška, rolník ze Záhoří, poklad
níkem dp. Gilbert Křikava, farář v M1. Břištích. Po
těšitelna byla jednomyslnost při volbě fankcionářů.
Několik občanů, kteří se nemohli súčastniti schůze,
přihlásili ee ústně neb písemně, že za členy přistoupí.
Kéž nový tento spolek zdárně prospívá ku hmotnéma
a mravnímu povznesení občanů.

Z Čáslavě. Stojíme v klidu a kdybynebylo
obecního rozpočtu, který se právě projednává, ani by ne
bylo o čem vážně mlaviti. Pravíme vážněprotože o lacinou
sensaci a podkladu!prázdné klepařenístarajíse u nás kde
jaké baby v sukních i kalhotách, kterým nedá novotin
chtivá duše spáti, aby svá prázdné tlachy neudávaly i
v pražských a jiných žarnálech známého klepařského
kalibru.—Pěkně zdařilase zábavanašíchdamuspořá
daná ve prospěch krejcarového spolku. Přes 400K čistého
bylo vyzískáno. Šlechotné dámy přibraly nyní do
programa nejen podporování dítek v polévkovém ústavě,
ale i podporování zvláště stydící se chudoby. — Po
jaře počnou se stavěti nové kasárny. Badon to již
páté a o šesté ae právě vyjednává. Stavba gymnasia
ovšem odpočívá kdesi mezi akty.

Ve prospěch „Národního domu“
v Tratnové uspořádán bude v neděli dne 28.
února 1904 za účinkování členů hořických spolků:
Vesny, Dalibora, Ra'ibora, členů první české pěvecké
a hudební župy a divadelního spolku v Národním
domě v Trutnově slavnostní divadelní večer, při kterém

provedena bude komická opera „V studni“ od Blodka.řed tím: „Pomsta Catullova“. Komedie o jednom
dějství od Jar. Vrchlického. Začátek o půl 8. hod.
večer. Po představení přáteleká zábava. —P. T. účast
níci výpravy do Trutnova odjedou drahou ze stanice
Hořice o 9 hod. 35 winut. ráno, příjezd do Tratnova
o 12. hod. 53 min v poledne. Z Trutnova odjezd
o 10. hod. 7 min, več. neb 3 hod. 49 mio. ráno, pří
jezd do Ostroměře o 12 hod. 29 min. v noci neb 5
hod. 58 min. ráno. Přiblášky ku společnému obědu za
1 K v „Národním domě“ v Tratnová příjímá pan Fr.
Maixner, pokladník záložny, do 26. února.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p Františka ©Hovorky
o Žitné ulici a vprodeji novin p. MVlčka na

Příkopech.

Encyklika av. Otce Pla X. Sr. Otec
Pine X. na pamět prohlášení článku víry o Neposkvr
něném Početí P. Marie před 60 lety vydal encykliku
touže v ní, aby se mezi věřícímijevila vůdy větší úcta
a léska k P. Marii. Uvedeny tu i podmínky, pod kte
rými uděleny budou věřícím za příčinou jubilea pl
Domocné odpustky.

Vys. důst. p. ThDra Burianovi k jeho
podesáté ročnici upřímné blahopřání pronáší a mnobo
zdara další jeho záslužné práci přeje redakco t. I.

Vzácný odkaz učinil v minulémtýdnu ze
mřelý likvidator banky Slavie p. A. Hovorka. Dům
svůj v Březnici zůstavil rodné obci, na 200.000 K pak
obci pražské na zřízení útnlny pro československé
stadenty vysokých škol pražských. Polovicevyhrazena
jest slovenským stadujícím.

Kněží osmačtyřicátnieí. (Dok.)Toužím
ský v díle „Na úsvitě nové doby“ píše o smutných
následcích řádění Windiechgraetzova: „Vojenské ví
tězství17.000množůpěchoty,jízdectvaa dělostřelectva
s velikými i obyčejnými děly, houfnicemi a mošdíři
na vrhání pum proti bloučkům barikádových dobrovol
níků,staréhomaršálaa vrchníhovelitelenadosmnácti
letým septimánem (neboť posluchač 1. roka filosofie,
kterým byl Frič, rovnal se nynějšíma žáka sedmé
třídy gymnaviální) nelze považovati za výkon boha
týrský. — Přece věsk pokládáno za dostatečné
k úplnému zrošení svobody a k — žalářnické
vláděl“ — „Policejní úřad vyzvel k udavačství —
jednalo se o vypátrání viny. Tobylo ovšem nesnadné.
Ani sud s jedem nemobl býti nikde vypátrán, ani
nikde zjištěn nějaký emisár, ani žádná velezrádná
listina, nebo spolek.“ „Deleko Biroko rozvětvené apik
nutí v Praze“ bylo jenv mysli etarého pessimistického
velitelaazůstalo—v kalamáři.— AleWindiscbgraetz
měl žaláře připraveny. Nastalo tedy zatýkání. A zaso
významno, kdo byli zatýkání | Neboť to ukazuje, proti
komu namířena byla podezřívavost a zlá vůle brad
čanských abeolutistů. Byli to přívrženci ne krajních
stran, ale pokojní čeští mužové poctivé povahy. Dejm,
Villani, Šalc, Bugaoy, Brauner, Gabriel, dr. Frič —
Trojan. A při tom z kněží ředitel lažického ducbov
ního semináře Náhbloveký — farář Krolmus. A dno
17, června zatčen farář Arfold. Dne 12. t. m. sloužil
onu památnou mši svatou před sochou av. Václava.
Měl ji prvotně obštovati za svůj národ kanovník
Pešina. Ten však byl nemocen. Pak byl požádán o ni
farář Hanka od sv. Jindřicha, jenž ule v tutéž chvíli
byl jinak zaneprázdněn. Převzal tedy tuto funkci

(Arnold. A po mši svaté pronášel modlitbu za zachování svornosti v milém národě, za udržení pokoje
z modlitební knihy „Růže Sionská“ a za to byl tak
dlouho dalářován. Ve dnech následajících po oné měi
av. „nemoha“, jak sám vypravaje „pro pláč hleděti
na ten krvavý zmatek, jenž v Praze nastal, odebral
se do Kolína, odkudž dne 17. se vrátil do Praby. Na
„Senovážném náměstí“ mu bylo sděleno, že byt jeho
byl probledáván a vojáci že ho sbáněli i ve sklepě.
A radil ma přítel jeho, aby se raději odebral zpět a
na venku se někde schoval. Usmál se a nejsa si ni
čeho zlébo vědom, šel do avého příbytku. Jaká tu však
ohavnost zpuštění! Zámky zotvírany, skfině vypáčeny
— velká část písemností odnesena! A druhý den po
zvání od místního velitele Gotarda k výslechu. A puk
cesta na hrad, kde ai ho vzala vojenská komise do
parády. A výslechy! Vypověděl si své a jindřišský
farář Hanka sem také povolaný výpovědíjeho dotvrdil
— ale nechali si bo za mřížemi přece. Ve vězení u av.
Jiří dostal ae „na čtverku“. „Na dvojce“ v ten Čas
„seděl“ budějovický kazatel Krejčí, „na dvojce“ kněz
Schneidr taktéž z Budějovic. A když sei pro tohoto
přijel sám budějovický biskap Lindauer, zastoapil bo

na dvojce“ Krolmua, farář. „Na pětce“ pak „seděl“
kněz Wiesner. — Věickni pro 8)iknutí s národem, jež
prý začal Havlíček. Havlíček také seděl „na jedničce“
— a za ním až do pětky samí páni páteři. Arnold si
u sv. Jiří poseděl až do 9. záři. Ostatní kněží až do
16. září. Jak se tam měli? Mou dobře ue! Masa měl
každý denně 1/, libry. Vařil ji je věak profous a tep
je nikdy nedovařil. Z úmyslu, aby bylo hodně tvrdé
a aby zůstalo jemu. A k tomu určeny pro každého
dvě libry chleba. Pravým dobrodincem všech politi
ckých vězňů byl po celý čas svatojirský rektor, kněz
Krbec. Některé jako na př. Krolmusa živil zcela. Jinak
by byl tento tou vězeňskou stravou přišel o život. —
K vůli známéma hostinskéma od „zlaté hnay“ Petru
Fastrovi, jemuž kladeno bezdůvodně za vinu, že bouřil
venkovský lid, vytrpěli mnoho dva kněží Janu Jakub
Fastr, oba jeho bratří. Jan byl děkanem v Domažli
cích. Petr byl u něho a uostatních známých v tomto
městě na návštěvě. | Ledva se to dověděli vojáci, již
zástap husarů obklíčil děkanství. Petr Fastr však
tobo dne byl u druhého bratra Jakuba, faráře « Mi
lavči. Na děkanství počínali si husaři tak, že zástapy
občanstva, jež stály na náměstí, hlasité reptaly a i
křičely. Udeřeno i na zvon na velké věži a voláno na
poplach. Mezi tím dána Petru Fastrovi výstraha, aby
z Milavče unikl na jinou stranu, jinak že by pall
hosarům do rukou. Ale vojsko se také dověděio, že
Petr Fastr je a drahého bratra návštěvou. Petr Fastr
sice unikl — ale busary měl ns krku i farář Jakub
v Milavči. Fara obklíčena, zpřevracováno vše rub na
rub.Nebohému faráři od vojáků spfláno a 0n
donucován, aby udal, kde je Petr. Tak jednali
husafis farářem,Žei zde vzchopilselid asedlácitáhli
milovanému faráři na pomoc ozbrojení kosami a po
dávkami. Sám farář mírnou a laskavou domluvou
děkuje jim za ten projev lásky přiměl je, aby se vrá
tili do svých domovů. O knězi katechetovi a poslanci
zemském a říšském za Jičínsko r. 1848 Janu Sidoňovi,
rodáku ze Solnice, budiž dodáno, že ma za činnost
jebo vlasteneckou a politickou bylo také těžce atrá
dati. Za dob reakce zakázáno mu vyučovati na gym
nasin r. 1860a 1851bylod ministerstvazcelaz úřadu
svého sesazen. Byl tehdy již 36 let knězem a 31 roků
professorem náboženství a za to mu dána žebrácká
ponse 600 zlatých. A marny byly jeho i přátel jeho
kroky o zvýšení výslažného. Nějaký čas přivydělával
si nějaký ten honorář vychovatelstvím s pak se uchýlil
do Litomyšle, kdež roku 1868 jako chudý kočz zemřel.
Při tom všem je to až na podiv, že dosáhl věku 76
let. Tvrdá česká lebka, jiš nedovedlo tak hned co na
dobro schýlit! Vyčítali ma radikalismas — byl
radikálním ve své lásce k vlasti a v snahách sa vo.
nost ujařmeného národa. Ale víře, církvi byl věrným.
R. 1836 vydal traktát: „Církev římská, katolické
pravou jest církví.“ — Zajímavo je, še po 17. červnu
v Olomouci a pak dále na Moravě koloval seznam

v Praze prýtoho dne mesi 6.—9.hodinou zrána obě
dených. m ten vyšel ovšem s německého prameno,
dle něhož byli prý i oběšení z kněší kanovník Dik
schein, Krolmas a jiní. [ou což ono je o to, na české
kněze pro jich působení v národě a pro národ a mezi
českým lidem měl němec<ý tisk často sáluskl A co
je nejsmutnější,že ten zálusk má uč teď takéi
český tisk těch kterých etran v našem — co dímeo
v našem — v nopašem, ale cizími převráce
nými zásadami zkašoném lidu! — -/

Sondrah Wolfův. Váeněmeckýposlanec
Berger složil předsednictví všsněmeckého spolku, vy
stoopil z vydavateletva „Alid Tagblattu“ a věeně
mecký klub „jednomyslně“ vzal toto oznamení nej
přednějšího svého harcovníka na vědomí. Delší dobu
jiš proklabávaly se na posl. Bergru různé delikátní
věci, takže vůdci Schonererovi nezbývalo konečně ji
ného, než aby svého milého draha hodil přespalaba.
Těžko říci, kdo při pověstných protikatolických skan
dálech v rakouské poslanecké sněmovně více 88 „vy
zasmenal“, zdali Wolf či Berger. Wolf v očích slué
ných lidí úlohu mravokárce dohrál, Berger jej nyní
následuje. Že ostatní ze věeněmecké dražiny o mnoho
lepší nebudou, dá se mysliti. A takoví lidé háseli
v pariamentě blátem po sv. Alfonso!

Lékaři a lurdské zázraky. | Komitét
italských lékařů vydal provolání na všecky lékaře, aby
se účastnili internacionální pouti do Říma za příčinou
60letého jubilea problášení Neposkvrněného Početí P.
Marie za článek víry. Poat nastoupí se počátkem
dubna. Na zjištění zázraků lurdských budou přibráni
někteří z azdravených, na nichž pak budou se konati
vědeckédemonstrace.— Novomodnímpokrokářům našim,
jimž lurdské zázraky jeon pouze babskými klepy a
mámením lidu, naskytoje se vítaná příležitost, aby
ka zjištění pravdy vyslali na pout osvícené své lékaře
pokrokářeké. Ne babské zavrborání, ale vědecký důkaz
rozjasní rozum i mnobých „pokrokových“.

Filosof Kant o žonách. Pěkné,vtipné:
porovnání učinil slavný filosof Kaut kdysi ve společ
nosti několika evých přátel. Pravil: „Dobrá žena má
býti jako hlemýžď, který ao jen málo vzdaluje od
svého domu, a přece nemá býti jako hlemýžď: nemá
totiž vše, co má, nositi na těle. Žena má býti přesná
jako hodiny na věži a přece ne jako hodiny na věži:
vyzváněti vše, co ví, do uvěta.“

Korejské žemy. Zonyvyšších tříd nepři
cházejí nikdy do společnosti mužů. Etignetta brání
jim vycházeti ve due z domu, až na řídké příležitosti,
avšak tu masí býti v azavřených nosítkách. Celý den
tráví ve dvorech svých příbytků, šijíce a vyšívajíce,
čtouce nebo klevetíce. Na procházka smějí vyjíti
pouze večer od 8 do 12. Touto dobou je zase muž
skému pohlaví zakázáno choditi po alicivb. Zvláštní
prý je to pobled na temné ulice plné žen zahulených
do plášťů, před nimiž sluhové nesou buřící pochodně,
aby vidšly na cesta. Toato pozdní dobou smějí ko
rejské dámy navětůvovati své přítelkyně, ovšem jen
se svolením manžela, kteréma masí podati podrobnou
zprávu o všem, co na procházce dělaly. — Je-li život
vznešených paní tak nzavřený, osad jejich chudších
dražek jest jaště horší, Mimo to, že musí obsterávati
všschno vaření a šatstvo pro celou domácnost, chudší
ženě korejské připadá také úloba, vymlátití a vy
čistiti všechnu rýži, nosit voda u vláčeti těžká bře
mena na trh. Kromě toho pracuje ma poli, přede, tká,
zkrátku celá starost o velkon rodina připadájí. Malý
div, de o třiceti letech korejská žena je sestárlá a
o čtyřiceti uemá téměř ani jednoho. zuba. — Žen
akéma pohlaví nižších tříd nedostává se vůbec žad
ného vzdělání; nelze se tedy diviti, žo ženy těchto
tříd chodí rozeucbaué u špinavé, ačkoli pro své muže
musejí práti až do noci.

Kouření tabáku v Japonsku | zak
záno bylo r. 1900 zákonem osobám neplnoletým.
Rodiče a pěstonni, kteří nebrání kouření takovým
osobám, jakož i kupci, kteří vědomě tabák nebo pří
slušenství na kouření neplnoletým osobám prodávají,
pokatají se 1—10 yenami (yen jest 250 hal.). Pohen=
ské Japonsko dbá tedy více zdraví občanetva než
křesťanské státy.

První česká pout do Lurd. Popistéto
poati, jemuž se dostalo schválení nejdůst. bisk. kon
sistoře v Brně ze dne 21. ledna 1904 č. 271, se do
tiskuje. Obsahovati bude mnoho vyobrazení ze všech
památných míst, kde jsme se zastavili, nejvíce ovšem
z Lord. V první polovici března začne se expedovati.
Do té doby prosím o posbovění, neboť docházejí mne
již nyní četné reklamace. Leopold Kolísek, farář v Před
klášteří na Moravě.

' O hájení české půdy. (Ukončenípřed
nášky řiditele Zemské banky p. Frt. Procházky, ko
nané 6. t. m. v České národohospodářské společnosti.)
K hájení české půdy jest třeba nejen nadšenců, ale
zvláště pilných a spořivých pracovníků. Příležitost
k tomu jest nad míru příznivou. Předně není tou
dobou půda v zemích českých drahou. Za drahé jest
nebezpečí dalšího klesání ceny pozemků zmírňováno
tím, že úroková míra kloní se spíše ku snížení. Také
nesmírná výroba zlata v době novější přiepěje po mém
soudu k tomu, že cena statku veškerého se upevní,
protože žlutý kov jako měřítko cen dozná asi v málo
letech znatelného snehodnocení. Není proto v době
novější nic tak příhodného k uloženíúspor jako česká
půda. Pokročilost okresu nebude se více posuzovati dle
množství avolaných táborů a pronesených řeči, nýbrž
dle počtuvzornýchstatků a zachovanéhona nich majetku.
Získají-li naši mladí a horliví zemědělci něco úspor,
budou ovládání touhou po zabrání nových pozemků
v obvod své působnosti a započnou najímati neb i
přikopovati role cizí. Tu poakazoji na dobrý příklad
Moravanů. Již zesnulý rolnický poslanec Skopalik na
bádal sousedy obce záhlinické, aby si společně najali
od velkostatka dvůr ka ové obci přináležející a ros
dělili mezi sebou lány půdy k účelnějšímu hospo
dařenína rolích vlastních.A sousedibyliajsou ještě
dnes s provedením návrhu toho jak náleží spokojeni.
O obci dřevohostické jsem nedávno Četl, če si takový
dvůr od velkostatku koupila a role mezi sou
sedy rosprodala. Též jiné obce na Moravě násle



-dovaly těchto dobrých příkladů sískání domácí půdy
a soadíme proto, še by se i v Čechách tak pokračovatí
mohlo. Nejprvé se dvorec najme, hospodáři rozdělí
mesi sebou role, vyzkoušejí jejich výnosnost a pak se

ři přílešitosti rozhodnou pro společnou koupi dvora.
i takových obchodech badou jim pomáhati české

ústavy peněšní velmi ochota. Z doby novější máme
také příklady v Čechách, še větší obce městské za
koupily velkostatky, jako obec mostecká statek Tře
bivlice a obec semilská statek svého jmena. Obě městské
obce kontrahovaly k tomu účela komunální výpůjčky,
tak že i touto cestou mnohá obec česká by mohla

Hiepěti k vyvlastnění domácí půdy z rakoa cizích.
dyby snad i dnešní kalkulace nevydala výnos statku,

rovnající se přesně anonitě, kterou bude obec povinna
platiti bance, nebudiš přehlédnota okolnost, čese půda
nemnoží jako úspory, Že výnos statků může se zvýšíti,
kdešto úroky z výpůjčky nevypověditelné se atrany
věřitele mohou doznati spíše snížení. Konečně měli
by odborné vzdělaní synové zámožných hospodářů
ucházetí se více o nájem dvorů, aby jednou, seznavše
jejich výnosnost, mohli vystoopiti jako uvědomělí
kupci. Kdyby takový zdravý rach mezi ovědomělými
hospodáři po vlastech českých se rozproudil a po
ptávka po úrodné půdě stala ne vážnou a žádoativou,
nepochybuji, že by ee našel i český peněžní ústav,
který by hleděl velké alodní statky při přílečitosti
zlakati, aby je pak po jednotlivých dvorech roz
dělené snaživým hospodářům v mírné ceně přenechal.
Ostatní vrstvy národa, které samy nebudou chtíti

ůdu pro aebe získati, budou se zájmem sledovatí
kroky hospodářů i bankovních ústavů v tomto směgu
a podporovati úsporami avými ústavy, které své fi
nanění síly věnovati budou bájení české půly. Akcie,
dlažní úpisy, pokladniční poukázky a vkladní knížky
těchto ústavů budou v daném případě také předsta
vovati lány české půdy a vykázaná výše jejich oběhu
bude vyznačovati míra podpory, jakoa obecenstvo je
jich snahám skytá. Proto opětoji, že jedenzašdý český
člověk spořáďaným životem a úsporami svými může
vydatně pfiepívatí ku bájení pozemkového majetku
svého národa.

Ochrana dětí proti dífterii. Onemoc
nělo-li v rodinách, kde je více dětí, některé z nich
difterií (záškrtem), bylo až dosud zvykem odatraniti
děti ostatní, pokud bylo možno, neb alespoň je od ne
mocného odloačiti. Někdy však ani toto odloučení
nebylo ochranou před nákazou. V novější době a pro
spěchem užívá se proti této krozné nemocí i při zdra
vých dětech, jež se « nemocným stýkají, očkování
serem. Přesnými zkouškami proveden byl důkaz, do
toto očkování jest zcela neškodno, žo však velký pro
spěch jeho záleží v tom, že i když pak dítě očkované
difterií onemocní, nemoc má průběh mnohem lehčí,
a vede témeř vědy k ozdravení. Doporačoje se proto,
jakmile v rodině, kde je více dětí, uěkteré z nich one
mocní difterií, ostatní dáti ihned sarem před nemocí
zajistiti.

Proti dovozu masa znoceámukého,
uvláště argentinského podalčeskýodborrady
setědělské c. k. ministerstvu orby a vnitra žádost,
aby zákaz dovozu zámořského masa jakož i dobytka
z cizích zamořených oblastí Ramunska a Ruska) stal
se trvalým, ježto volný dovoz cizozemského soasa jest
pro tuzemský chov bospodářekého zvířectva vážným
nebezpečím, a to jak avon konkarrencí, tak i neustálou
nejistotou před zavlečením nemovť zvířecích z krajů
zámořakých. Důvody, jež z určitých krahů pro volný
dovoz masa cizozemského se uvádějí, neodpovídají
skutečným poměrům. Přípustiti jest, Zo ceny masa
podstatně stouply, avšak zjev tento není pouhým ná
sledkem domnělého nedostatku tuzemskéro dobytka
porážkového. Statistické výkazy tozemských trhů a
zvýšený vývoz domácího žírného dobytka roku loňského
dosvědčují, že o nedostatku domácího dobytka nelze
mlaviti. Jest zajisté podivno, že domácí trby nedovedou
náležitě oceniti domácí žíraý dobytek, přenechávajíce
jej téměř úplně trhům cizím. Příčinu etoupajících cen
masa sluší spíše hledati v neupraveném tarifnictví pro
dopravn dobytka na drabách, nedostatku řádných
jatek a v roztříštěností živnostenského provozování n
obchodování 8 masem atd. (Odstraněním nedostatků
výše nvedených, zvláštů však zavedením lerných tarifů,
soustředěním porážek dobytčích a zceutralisováním
prodeje masa možno s úspěchem Jaštiti otázku laci
ného zaupatřování velkoměst masem.

Úekankové sušárny drněstevní.
Čes. odbor rady zemědělaké oznamuje: C. k. mini
sterstvo orby, jakož i zemský výbor král. Českéhojiž
v opětných případech vyslovily svoje podivení,že po
dávají se žádosti za poskytnutí veřejných podpor
k apolečenstevním podnikům, když jest podnik doho
toven. V zájmu zdárného vývoje zemědělských draž
stev bude jak poradní sbor pro záležitosti družstevní,
tak zemský výbor království Českého a c. k. mini
sterstvo orby trrati na požadavku, aby apolečenatva
ještě před početím skutečného provádění podniku za
opatřila sobě od oněch činitelů, na jichž podporu se
počítá, jistotu, zda-li a s jakým obnosem by byly
ochotny podnik podporovati,

Výtažek z jehličí jest výbornýmpro
středkem proti rbenmatickým bolestem. Připravuje se
následujícím způsobem: Nařežeme čerstvé jarní vý
honky ze smrčí, jedlí a borovic, rozřežeme je na malé
kousky, vyplníme jimi do polovice litrovou láhev a
nalijeme na to francovku nebo 96 proc. líh. Dobře
zasátkovanou láhov vystavíme po jednu až dvě neděle
slunečním paprskům, anebo postavíme ji na mírně
teplé místo; jednou denně lahví důkladně zatřepeme,
necháme ještě několik neděl státi klídně na tmavém
místě a silně vonící tekutiau alijeme. Máme-li výtažkn
použítí, vezmeme, upotřebili-li jeme 96 proc. liba,
jeden díl vody na dva díly výtaško, zahřejeme směu
tím způsobem, že vlijeme ji do hrnéčka a tento do
horké vody postavíme; pak ihned použijeme jí k ua
tírání. Mnozí se domnívají, že se musí uilou natírati,
o0ž jest ale rozhodně chybné; natírání musí ae díti

a francouzskou kořalkou, nezřeďaje se vodou, nýbrš
tek jak je se ho používá.

egrova mohyla ma Kesákově.
V neděli 21. února konala se v Tarnově slavnostní

ustavující schůze družstvapro ařísení Riegrovymohyly
ne vrchu Kozákově. Ke schůzi dostavili se ve velmi
četném počta hodnostáři s Tarnova a okolí, zástup
cové všech místních spolků, korporace, zástapcové
měst a obcí venkovských. Předsedou spolku svolen p.
3. Radský, starosta turnovský. Za členy přijímají ae
jako zakládající s příspěvkemjednou pro vždy 50 K,
přispívající roč. 1k,
také, aby oesty a silnice vedoucí ke Kozákovu byly
udržovány v pořádku, a aby na vrchu Kozákově,
odkad úchvatný pohled do širého českého ráje, upra
vena byla chata, která by návštěvníky chránila před
nepříznivým počasím. *

České umění de Ameriky. Umělecký
ústav pro malbu na sklo B. Škarde v Brně ob
držel objednávku pro novostavbu kostela v Kan
ses City Kans, Amerika a sice 18 oken, z nichž
14 jest figurálních. Objednávka ta musí býti do
dubna dohotoyena,

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu rychnovského darovali:

10 K p. vikář Klepré v Rychnově, p.far. Hvězda ve Vamberku,p. far. Král
v Oajezdě, p. děk. Šafránek v Rychnově

4 K p. far. Šrámek v Neb. Rybné, p. zám.
kaplau Rozínek na Skalce, p. far. To
míček v Ubřínově, p. far. Pobl v Lu
kavici, p. far. Fink v Kunštátě, p. far.
Košťál ve Skahrově, p. far. Konečný
v Bělé, p. far. Audrlický vČernikovicích

2 K p. děkan Blecha v Solnici, p. far.
Číček v Dobrém, p. far. Jakubička ve
Vel. Zdobnici, p. kaplan Jelínek ve
Skuhrově, p. kapl. Kračmar v Konětátě,
anonymua z Černikovíc

40 K

12K
Celkem 84 A

Z vikariátulanškrounského darovali:

20 K p. vikář Krihl v Dolní Dobroači 30 K
10 K p. vik. sebr. Nožka v Damníkově . 10 K
5 K p. far. Sychra v Čenkovicích, p.

far. Fiala v Heřmanicích . ——

4 K p. far. Černý v Radolticích
2 K p. far. Puchmajer v Knapovci, p.

far. Lžičař v Dol. Libchavě, p. kaplan
Sokol v Ústí n. Orl., p. far. Matějka
v České Třebové, p. far. Král v Lukové,
p. far. Kočera v Horní Dobrouči, p.
far. Neškudia ve Výpruchticích, p. far.
Krčmář v Jamné, p. kaplan Středa
v Dol.Dobrouči .. ..

10K
4K

. „186K
Čelkem 6z K

Z vikariátu chrásteckého darovali:

20 K p. vik. sekr. Konvalinka v H. Týnci 20 K
8 K p. far. Šinkora v Bojanově, p. farář

Plocek v Trh. Kamenicí, p. far. Neužil
v Kostelci, p. far. Holnb ve Včejákově,
p. spiritnál Štěpina ve Slatiňenech . 26 K

2 K p.kapl Smrčka v Bojanově, p. adm.HockevŽumberků. . -< - . 4K
1 K p. kapl. Profons v Trhové Kamenici 1 K

Celkem ču K
bořejších 146 K

(Pokračování). Úuraem 507 K 90 h

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 13, února 1904. 1 hl

olenice K 1150—1300, žita K 920—9-76, jedme
ne K 9:40—970, ovsa K 540—670, prosa K 11:00
—000, vikva K 9 30—10'60, hrachu K 1850—2200,
čočky K 2050—2800, jahol K 1960— 2100, krop
K 1650—3600, vremborů K 300 -3'40, jetelového
semene čery. K 70-()0—90-00, jetelového semene bí
lého K 120:00—128-00, jetelového semene švéd. 00'00
—00'00, jetelového semene ras. 00:00—00'00, máku
K 2400—2800, Iněného uwemene K 16:00—20"00,
100 kg. žitných otrab K 9-60—10'00, pšenié. otrub
K 9-80—10-30, L kg. másle K 2-00—2:10, 1 kg. sádla
vepřového K 1'86—0 00, 1 kg. tvarobu K 0-18—0-26,
1. vejce K 0-05—00'06, 1 kopa petržele K 300—
400, 1 kopa kapusty K 2:00—4'00, 1 hl cibule K 8-00
—9'60, 1 kopa drob. zeleniny K 0-60—1'00, 1 pytel
mrkve K 140—180, 1. kopa cerele 2'00—300. 1 bl
hrašekK 0v00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 13. února 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 925, žita 418, ječmene 139, ovea
208, prosa 00, vikve 43, hrachu 8, jahel 2, krop 00,
jetelového semene 72, Inéného 7, máku 9. 2) Zeleniny:
petržele 46 kop, kapusty 66 kop, cibule 74 hl, drob.
zeleniny 24 kop, mrkve 55 pytlů, brambor 86 hi,
cerele 72 kop. 8) Ovoce: jablek 0 hl., hrašek 0 hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 32 kusů, podavínčat 427
kusů, kůslat O kusů.

(Zasláno.)

Pan JAN STANĚK,
pasiř a olseleur

v PRAZE-I, ulice Karoliny Světlé číslo 19.
Dílna kostelních nddob a umělýchprací z kovu.

Velectěný Panel
- Monstrance došla neporučená, krásná a líbí se mně

1 všem, kteří ji jiš vidělí. Brzopošlu k pozlacení kalich,
Srdečný dík sa krásnéa rychlé vyhotovení.

B veškerou úctou oddaný
Na Rusavě, 3. prosince 1903. Jan Blažej, farář.

p
MY

Kazdá rodina

mělaby ve vlastním zájmujen

Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy

jakožto přiměsi k dennimu

kávovému nápoji používati

Založeno r. 1860.

Vyznamenén státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený
sklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše oliněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již avěcené se stvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může
Bevykázati četnými pochval«
nými přípisy P. T. zákazníků
A odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,

(©monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, nádobek na sv. uleje,

lamp. luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cífikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

SB“ Filialka v Hradci Králové. -SN

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. H.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a lefní dobu,

O* Téžvelejemněm

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky boz zvýšení cen!

První nákupní pramen
látek pro dumácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkaleov. výrobního apole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetipurile zboží 30 mt.,obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhoduč upotřebiti,
sa R 12, vyplaceně od koruna20— výše,

Vzorky a cenník zdarma a franco,



NOVINKY
Kosmák:Ztracená . . . .K8—

Honejšek:Svatební kytice K 060
Radziwill: Páter Remiglus K 1—

MP> MAPY ON
bojiště rusko japonského:
Kotrbová poštou 20 h
Otova -< < 2 „ Joh
Dmychova „ 36h
Svépomoci „ 80h
Německévelké ... „K130

Objednávky přijímá a vyřizuje
obratem pošty

První královéhradecké kníhku
poctví a antikvariát

Bohdanaa
va Melichar

w Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808)

A
nd

—— —948
Záložní úvěrní ústav

v Hradci Králové

vyplácí z usnesení řádné valné hro

mady ze dne 21. února 1904 za kupon
čis. 50. částku per

K 28—
co %%,ní dividendu za rok 1903.

V Hradci Králové,
dne 22. února 1904.

Správní rada.

Mae
c.a k.dvorni fotograf

bř ae100 a

Pozvání
tkaleovského výrob. spoločenstva„Vzájemnost“

vHronově n. Mot.
zapsaného společenstva 8 ručením obmezeným

mp- ku V. řádné

valné hromadě
kteráž odbývati se bude

dne 28. února 1904 o čtvrté hod. odpol.
v místnostech společenstva.

POŘAD:
1. Čtení zápisu loňské valné hromady.
2. Zpráva o činnosti a účetní za rok 1903.
3. Schválení účtu za rok 1903 jakož i ndě

lení absolutoria správě.
4. Doplňovací volby:

a) Správní rady,
b) Dozorčí rady,

——e)3 náhradníků.
5. Volné návrhy.

Spravní rada.
NB. K volbě oprávněni jsou pouze takoví

členové, kteří mají úplně splacený závodní podíl.

/
OLTÁŘ

poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkopeckáé:42h

X

brožovaný - -< -+ + + *
vázaný v poloplátně
vázaný v celoplétně —.. .
vázaný v caloplátně se zlaceným

kříškem . . . . . 2..
vydání na velinovém papíře vá

zaný celý v kůži se zlacenýmkřížkema ořízkou. . . K180

74h

Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. panem

-A biskupemDr.J.Doubravou"U

] =schváleno *
a nařízeno.

(Vix Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

První výroba

věžníc

KARLA ADAMCE,
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 bodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

0x

P. T. pánům

zákazníkům a příznivcům svým
dovoloji si oznámiti,

že dnem 1. března 1904

přesídlím “mn
svou dílnu zámečnickou

do domu Měšť, Bosody
v Hradel Králové

Zloglerova ul. č. 89.

Zvětšením dílny bude mně umoč
něno velect. P. T. obecenstvu poslou
žiti co nejlépe a prosím, by moě
vzácnou přízeň svou v neztenčené
míře zachovati ráčilo.

V hluboké úctě

Alois Izák.

odfirmyIE A REI,
ŠIMEK, specielní
závod se svatými obrázkyádejte si

We“ prospekty
upomínek pro sv. přijímání,

jež se franko a

mínek, tak i malých sv.zdarma::
Jen krásná provedení a mírné ceny.

zasílají. Tamtéž k dostání
na ukázku vzorekjak upo

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) :

v Jablonnem nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

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

výrobní závod
vše“ kostelních paramentů,

praporů a kovového máčlní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou. :

K době

velikonoční

Boží hroby se slohemkostelů
ržnvá v reliefa řeza

Křížové CBSTYzemb 6,
šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě
umělecký závod sochařský a řez

i bářský

osefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlovo ul. č. 40.
— Klustrované cenníky, nákresy a rozpočty franko. —

«e5“ Výhodné platební podmínky. "Mj

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou
stanici dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 808.

Telefon č. 17. Psací stroj.



Číslo 10.| Panem č met 3122, |

Za vlády fráze.
Když tak klidný člověk přemýšlí bez

předpojatosti o našich poměrech veřejných a
společenských, vidí, že plojeme ve mnobých
věcech na povrchu časových proudů, oad nimiž
udržojí nás balonky — fráze.

Vizte jen, co bříchů nadělá fráze o po
kročilosti a uvědomělosti těch nebo oněch tříd
společenských, zvláště před volbami. Praha
dává toho příklad, venkov následuje. Když se
tam chce poříditi něco, co vlastně říditi si
mají příslašníci „zlaté“ a „slovanské“ máti
českých měst, nescbází nikdy apel na „uvědo
mělý“ a „pokroči ý“ venkov. A tím pozlátkem
se v pravém slora smyslu plýtvá nejvíce na
př. před volbami. Nikdo nebade tvrditi pravdu
opaku. Ano, venkov náš učinil veliký pokrok,
značný kus casty k ideálu vzdělanosti, jenž na
některých místech jeví se už obdivuhodným
způsobem. Ale na mnohých a mnohých místech
jest ještě temno a dusno až k zalknutí a
teskno tomu, kdo jest lidu našeho přítelem
pravým.

Či nevidíte,žejecadosudmnohéa unohé
obce, v nichž muzika neodbude se bez obli
gátní pranice? Či nečtete přes ta chvíli, že
v pokrcčilé obci X. Y. dívky neb mládenci či
stý výtěžek z věnečku nebo jiné zábavy —
poctivě propili, jako by u nás nebyla celá řada
spolkův a ústavů, jimž je každý krejcar dobrým
a pomoci citelnou? Či nevidíte, že jsou dosud
obce, v nichž bují pití kořalky jako mor, jenž
ničí nám celé generace? Či nevidíte, že jsou obce
dosad pověstué svým karbanem, pro nějž
v cízí roce upadají i nejlepší živnosti u z dr
žitelů jich stávují se dělníci u nádenníci? —
Snad chce někdo panšálně „pokročilým“ a „uvě
domélým jmenovati naš celý venkov, ve kte
rém předce dosud jsou m'sta, v nichž praoby
čejná cikánka dovede obalamutiti a ošiditi
třebas paní radní, ue-lí docela p. starostovou?
A kdyby tak řiditelstva našich škol hospo
dářských mohla vypravovati dějiny některé
z nich, podívil by se svět tomu, jak si tak
mnohá pokročilá krajina dovede jich „vážiti“,
tak vážiti, že buď se musí posluchači kuždo
ročnó zbubnovávati, aby ústav byl živ, nebo
vůbec posluchačů není a ústav zaniká, nebo se
jinam překládati mosí.

No a budeli kdo deklamovati dále,
ukažte ma jen na smutné případy, kterakvté
které obci se chovají k učitelstvu, jež přece
nejen dětem jejich, ale i jim jest pramenem
vzdělání a poučení a připomeňte jen, kolik je
ještě rodičů, kteří musejí k tomu, aby dětem
svým poskytli vzdělání jako oporu budoucího
života, donucování býti — pokutami a vě
zením!

Aj, co tu drobné práce pro toho a pro
ty, kteří opravdu — pracovati chtějí!

Naže, pohleďme na to, jak se praonje.
My nejraději pracujeme slavnostmi a tancem.
Tuk ge ale mají vzdělávati nejširší vrstvy
lidové? — Byl jsem před lety pa slavnosti ku
poctě spisovatelky české pořádané. Byla vy
plněna výletem do zahradního hostince, kdež

"pořádán byl koncert a večer se — doma tanco
valo. Ospisovatelce nepromlovil vikdo ani slova!

Před několika lety konala se oslava Pa
lackého. Myslí snad někdo, že bylo postaráno
o laciné (ale opravda laciné) vydání jeho
„D jin“, jako se stalo v Rosku, kdyžza 1
rabl prodával se celý eoubor děl Puškinových,
nebo že alespoň trest jeho spisů bude v laci
ném rouše pořízena, aby vnikla v nejširší
vrstvy?

Byl jsem přitomeu slavnosti ku poctě
Husově pořádané. Průvod v starobylých i no
vých krojích, jichž pořízení stálo hezkých pár
zlatých; koncert, řeč o významu Hasov. fondu
(jediný věcný bud), staročeská studentská slav
nost, jejíž nekomický komik až z Praby povo
laný otal několik desítek a zakončení — tancem.
Víte, oo říká lid o takových slavnostech?
„Chodili tam studenti se slečnami, brála hodba
a pak ce tancovalo“ A že právě Hasovy slav

V Hradci Králové, dne 4. března 1904.

nosti jsou typem frázovitosti, jest viděti nejlíp
z žalostných účinků. Rozproodí se trochu záští
proti katolíkům; ale kde jest viděti nějaký
vážný náběh k iravnímu obroda? Panstvo
pořádá tyto slavnosti nikoli pro Hasu, ale pro
sebe; řečníci na sebe strhnoa pozornost, dívky
se obleknoa do táborských šatů, aby si jich
mládenci více všimli, uapíšese do novin zpráva
o probudilosti obce a — vlast jest spasena.

Fráze a zase fráze!
Za duů uašich žádný náš předák necitaje

se tak často, jako Havlíček. Zdálo by se, ža
jej nznává a zbožňuje celý národ, zvláště ale
naši vlastenci v česká a slovanské Praze. A
zatím četli jsme ve dnech dašičkových v jednom
časopise slova následující:

Bolestně se dotknout masí každého uvě
domělého Čecha, když zavítá ku hrobu velikého
Čecha Karla Havlíčka Bor.a vidí, jak hrob ten
vypadá. Nebýti památníku, na kterém napsáno,
že zde odpočívá Karel Havlíček, jistě marně
bychom hledsli místo, kde jtli pozůstatky slav
ného českého bijce za právu národa. Hrob
jeho téměř srovnan Se zemí. Takovým způ
sobem stará se o hrob velikého bohatýra uaše
slovanská zlatá Praha. Kdyby se jedualo 0ně
jaký akciový poduik, jistě by celá řada pánů
konala vše ochotně. Vzpomenouti si však na
poctivého Havlíčka, tovpánům se nezdá. Jestli
nechce pak konat svoji poviunost král. Praha,
nechťvzpotnevesí na brob Havlíčkův „Svatobor“,
v jehož správě jest fond Havlíčkův ve výši
100.000 korun. Či má to býti chudý český lid,
který postarati se ©má o důstojovu úprava
hrobu našebo Havlíčka?

Jak vidite — fráze, ale tuze smutné a
zahanbající. Ovšem: nadšené slovo nic nestojí,
skutek však vyžaduje oběti. Jazykem si udělá
reklamu každý velice lehce, o tichých pracov
nících se mloví velmi málo. Podporovati ně
kterou myšlenku výlety, hudboa, taucen:, tof
ovšem pokrok velmi zábavný, ale málo účinný.

Dopis z Prahy
V Prase, dne 2. března.

(Po volbě na Královéhradecku.)

Více již než-li deset let nebndila v Praze
žádná venkovská volba poslance do říšské rady
takový neobyčejný zájem, s jakým byly zda
očekávány výsledky volby hlavní a volby užší,
jež se v minulých právě dnech na Králové
hradecku odbyly. Čtyři páni kaudidáti, jež 8e
při volbě té o důvěru voličstva ucházeli, stali
8e v posledním masopustě v Čechách osobami
velice populárními. Mladočeský kaudidát pan
Alois Kolenský, který přivedl mladočeskou
stranu do nemilých rozpaků, pokrokářský kan
didát pan dr. Antonín Hajn, agrární kandidát
pan Hynek Srdínko a samostatný kandidát pan
Vojtěch Václav hrabě Sternberg, když sociali
stickóho kandidáta pana Svěceného si ve
volebním romla vážněji nikdo nepovšiml,
byli hrdiny ověch dnů, jejichž vítězný úděl
odnesl si pan urabě Sternberg.

Nibterak však nesdílíme mínění o veliké
důležitosti, jaká se volbě této zejména pražskou
žurvalistikou přikládala. Když chladně a klidné
o celé věci uvažujeme, pro celek národa na
Šebo a pro politický jeho postup ve Vídni ne
stala se při volbě té docela žádná pohroma,
neřkuli snad dvkonce neštěstí, když nezvolení
páni kandidáti nuceni jsou pro vlast pracovati
dále doma. Ale volba sama juk svou předehrou,
tak svým průběhem i svou dobrou jest pro
českou politickou společnost velice vážným a
cenným poučením.

Mladočeská strana, ač věděla, že na Krá
lovéhradecku při posledních volbách podlehl
jeden z nejlepších její mužů a zároveň ještě
zdejší rodák zdravotní rada a nyní řiditel zem
ského nalezince v Praze p. dr. Jan Dvořák,
zapomněla na to, že se jedná o politický akt
a postavila zde za svého kandidáta pána, jebož

dmserty se počítají levně.

Obnovavychásí v pátek v poledne. | Ročník X.

na Královéhradecku nikdo neznal a jehož ne
postačitelnou politickou způsobilost a zdatnost,
jak se ukázalo, neznala ani sarma.| Výsledek
této kandidatury byl jenom přirozeným ovccem
nedopatření a lehkovážnosti, s jakou byla po
stavena. Mladočeská strana ani na Německo
brodsku za dr. Brzoráda, ani na Královébru
decku za sytpatisujícího s ní Jaroše nepo
starala se ve vlastním svém zájmu o žádoucí
ji náhradu, již mohla velice snadno dosíci,
kdyby jenom poněkud vkosa a stuýšlení vo
ličstva přišla postavením kandidátů vstříc. O
kolik by byla voličstvu přišlu vstříc, o tolik
by ji toto zase sympatiemi svými dále dopro
vodilo.

Vždyť předce musilo každého přivésti
v údiv, že po uzavření podzimní dohody její
se stranou agrární z dohody této kandidatury
na Německobrodsku a na Královéhradecku
nevyplynuly. Dle toho se zdá, že od smrti dra.
Julia Grégra řídí postup mladočeské politiky
náhoda, aeboť se hrotmudné ztráty mandátů, jež
mladočeská strana v poslední době utrpěla,
jinak vysvětliti nedají.

Poněvadž se však wladoče-ská strana o
zvolení svého kandidáta ua Královéhradecku
nijak usilovné nezasazovala a poněvadž kan
didátem tím byla v organisaci její osoba bez
významvá, tedy celkem výsledek její lze po
kládati za bezbolestný. „Pán Bůh dal, Pán Bůh
vzal,“ 3 úsměvem říkají rozumní Mladočaši,
když se o nových porážkách svých kandidátů
dovídají. Což jest také tím. nejsprávnějším
stanovískem, jež v nynější naší politické si
tuaci Mladočeši zaujírmati mobou.

Nevapraviteluou| pohromou však dyla
volba na Královéhradecku pro stranu „státo
právnípokrokářskou.“ Ta ua pláních králové
hradeckých pochovala další veškerou svou bu
doucnost, neboť saud ještě nějaký čas táhnoucí
se její vegutování bude leda sloužiti jejím
dnešním stvupencům k tomu, aby se zvolna
přebarvili a zmizeli z osobních uebo jiných
důvodů ve stranách jiných. Vůdcové jeji osvéd
čili naprostou svou. politickou impoteutnost,
což dokážeme.

Jak jste již na těchto mistech dne 6.
listopadu wm.r. napsali, navázal od nedávna o
české politické poměry se zajímající brabě
Vojtěch V. Steruberg svůj program na program
strany státoprávní, což na podzim ve vydané
své brožuře „Česká otázka“ šíře vyložil. Ro
zumoí a skutečně prozíraví vůdcové každé
mladé a rostoucí politické strany hledí všech
osob a zjevů, jež se programu jejímu přímo
nepříčí, pro své účely vykořistiti. Proto se
dalo očekávati, že naši radikální pokrokáři
chopí se tak vzácné a řídké příležitosti, již

jim poskytl hrabé Sternberg, aby se dostalikonečně ku předu. Kdyby ho byli přijali zu
svého smnuže,kdyby posledoí jeho politické
projevy a brožury neumlčovalí, ale, pokud bylo
tnožno, Obsuh jejich vzuli za-svá mínění, šly
by jejich orgány na dračku a dues mobla býti
„Samostatnost“ denoíkem. A kdyby byl re
daktor její p. dr. Antonín Hajn byl skutečně
politikem, tedy by byl věděl, jak redaktoři
Karel Havlíček a dr. Jul. Grégr své poslan
cováuí těžce nesli a jakou škodu ním svým
novinám působili a na místě sebe byl by i ve
případě vědomí, ze jistě zvítězí, nu Králové
hradecku postavil za kandidáta hraběte Stern
berga Daes byl by přijímal zu něho gratulace
k jeho zvolení, dnes mohla radikálně-pokro
kářská strana pomýšleti na sestavení jakéhosi
klabu svých poslanců na říšské radě, k němuž
mohli náležeti hrabě Sternberg, Klofáč, Choe,
Fresl, dr. Baxaa kaěmuž by jistě brzy další
někdo přibvl. Dnes by zkrátka byla stranou
badoacnosti — —

Ale to všechno uvedlo pražské vadení ra
dikálů v niveč proto, aby mohl p. dr. Aut.
Hajn na Královéhradecku, v této své záso
bárně svých stoupenců a v wmagaciněpro pu.
třebné projevy, propadnouti, což by se bylo
stalo ještě muohem hr.znějším způsubem,
kdyby mu byli Mladočeši v České Skalici, Ko
stelci, Hronově a Úpici nedali své hlasy a



kdyby všichni evangelíci znali jeho spory a
boje s „Časem“.

Chef a duše nejen celé strany, ale i ce
lého hnutí sázel zde všechno na slabounkou
karta své sebedůvěry a neměl ani tolik poli
tického klidu, aby uvážil, co bude následovati,
když prohraje a neměl ani tolik žarnalistického
rozhledu, aby postřehl, čeho jeho strana potře
buje a co 8e jí podává. Taková fenomenální
atrukce, jakou mohl býti pro strana ta hrabě
Sternberg, naskytuje ss v životě stran jenom
jedinkráte. Když však vůdcové strany té po
mýšleli především na sebe a ne na stranu, na
její sesílení a zpopularisování, musil se při
rozeně dostaviti důsledky toho a musila vyjíti
na jevo skutečnost, jak jsou vlastné i v tom
nejslavnějším svém kraji, na Královéhradecku
činitelem malomocným. A toho všeho byl by
se býval hrabě Steroberg uchránil a dobyv pod
jejich vlajkou vítězství, jehož získal sám proti
třem, byl by stranu státoprávně pokrokovou,
nebo jak se vůbec všechny její odstíny dohro
mady nazývají, povznesl na stranu budoncnosti
v Čechách, neboť by za ní ihned celé zástupy
běžely a celé osady se k ní přidávaly, jako se
dělo Mladočechům, když vletech osmdesátých
redaktor Tůma, dr. Engel a dr. Herold po
brali Staročechům na Vysokomýtsko, Kolínsku
a Chrudimska první mandáty.

Na místě toho strana ta se svým kandi
dátem propadia a pak své propadnutí do
vrcholila ještě odporučováním, aby stoupenci
její v užší volbě volili pana Srdínku. Proč jim
to neodporučila hned? To bylo politické ha.
rakiri! Něco takového zde ještě nebylo, aby
někdy strana s programem tak „pokrokovým“
chtěla upevňovati posice strany tak konserva
tivní, jako je strana „agrární“. Tato však
tento drahý politický nesmysl státoprávně po
krokových vůdců zaplatila porážkou v užší
volbě. Bez tohoto pol:rokářského appelu byla
by agrární strana v užší volbě jistě zvítězila,
neboť on právě proti zvolaní jejího kandidáta
vybouřil vřes 1500 voličů, kteří dali potom
hlasy své hraběti Sterobergovi. Ku př. město
Úpice následkem toho ibned poměr hlasů svých
obrátilo přes to, že tam hrabě Sternberg
„citoval Napoleona“.

Proto měl pan Srdínko při užší volbě
postavení nanejvýš nesnadné, když maje se
opírati o konservativní živly, stal se obětí po
litické nešikovnosti živlů pokrokářských, jimž
mělo zvolení jeho sloužiti za prostředek dětin
ské odvety proti hraběti Sternbergovi. „Ju
nácké volební štěstí“ páně Hajnovo stalo se
také volebním osudem panu Srdínkovi.
-| Pan hrabě Vojtěch Sternberg sice zví

tězil, ale s vítězstvím svým nachází se dnes
v situaci nanejvýš nesnadné. Strany, 8 nimiž
jako poslanec mohl postapovati, chovaly se

v ústavním životě bezpříkladným. Na místě
hájení vlastních kandidátů bylo mu po kolik
neděl spíláno a nadáváno. Jak nyní strany ty
vůči němu své chování zařídí a jak on Se ná
sledkem líbezností, jichž musil v době volební
kampaně zažiti, dále zachová, to jest ovšem
že dnes hádankou, za 'ojíž rozluštění, pak-li
dopadne špatně, zodpovědní jsou oni činitelé
v našem veřejném životě, jimž nad jistou
mírou pořádku v národě pečovati sluší.

„Národní rada“ docela dobře mohla v ledna
vyhledati všem stranám sympatického karfdi
dáta pro Královéhradecko, jež by bylo zajistá

FEUILLETON.
Z osmera blahoslavenatví.

Napsa! Josef Váňa.
VL

„Blahoslavení, kteří lačnějí « žíznějí po
spravedlnosti, neboť oni nasycení budou.“

Mat. 5, 6.

Když kaplan Tichý usednul večer po celo
denním honu ke stolku ve svémpokojíku, ne
odpočinul si. To hrobové ticho vůkol nepůso
bilo nikterak konejšivě na uplahočenou jeho
mysl, naopak tisíce a tisíce myšlének začalo
se mu vždy honiti hlavou, jako se honí v pod!
zimu mraky na obloze od západu.

A ta zadíval se vždy v neurčito. Chtěl-li
čísti, zůstala před oím kniha rozevřena na
darmo a chtěl-li psáti, uvázla roka 8 namoče
ným pérem třeba uprostřed slova a myšlénky
— už letěly.

„Ať si letí“ říkával — „ty nikdo neza
křikne. Beztoho jinek nesmíme se ozvati.“

A Tichému při tomhle pomyšlení zahrál
vždy kolem úst trpký úsměv.

„Bože můj, jak to tak divně chodí na
tomto světě! — Dnes ráno byl jsem na troj
třídce venku, vyučováním udřel jsem se jako
kůň a k tomu ke všemu jsem na zpáteční cestě
zmoknouldo kůže a...— — —*,

Kaplan se rozesmál najednou tak divoce,
až světlo v lampě povyskočilo.

„Dostanu pouze pár grošů odcesty- za ty
kilometry a za vyučování — nic — prania ll,

jejího ©odporučení jednomyslně | uposlechlo.
Možů takových, kteří by poslanecký mandát
z rakou její a bez osobních bojů přijali, jest
dnes v Čechách dostatek. Když však poae
chala výběr kandidátů voličstvu, když sou
hlasila, aby rozhodla většína hlasů, když proti
žádnému kandidátu svého „veta“ nepronesla,
pak jest alespoň nyní ua čase, aby se zvole
ným poslancem hrabětem Sternbergem politicky
pojednala, jak si své poslancování představuje
a aby mu sdělila a definovala ony moze, jež
zástupce českého lidu překročiti nesmí. Ně
jaké další roztrpčování a pronásledování jednou
zvoleného poslance nespadá v rámec politiky,
nýbrž náleží v obor zábav chlapeckých.

Přihlížíme-li pak k výraza smýšlení, jež
se při těchto volbách manifestovalo, musíme
doznati, že při první volbě v 80%, bylo konser
vativní a v 20%, protikonservativní, při druhé
pak neslo ráz výhradně konservativní, ať si
hlasoval kdokoliv.

Při tom také a náležitým důrazem vy
tknouti sluší, že dnes žádná politická strana
nemuže si 8 nějakou jistou nadějí na lov man
dátů vycházeti. Příště musí býti stavění kan
didáti buďto 8 dobodnutím všech stran, anebo
mandáta dobude z kandidátů nejobratnější.
V poli'ických zápasech, jako v žádném boji,
nerozhodují žádné jiné okolnosti, nežli konečný
jejich výsledek. Nějaké deklamace nebo roz:
horlování se poražených jest zbytečností, přes
kterouž čas přechází k dennímu pořádku.

Poslední volby na Královéhradecku nepo
skytovaly žádného obrazu utěšeného, nebyly
více politickou idyllou, ale byly varem, v ja
kém se nepochybně celá naše veřejnost musí
převařiti, aby Se umíněnost nepokládala u nás
za důslednost, hloupost za přesvědčení, domý
šlivost za způsobilost, násilnictví za svobodo
myslnost, hrubost zu ráznost a názory a zku
šenosti druhého za urážku.

Jako má volba na Královébradecku svůj
rub, tak má tak svuj líc a to jest jasné, že
v pí zvítězil kandidát nejšikovnější, při čemž
bylo nepochybnvo nešikovnosti, že si ho ně
která z blízkých mu stran předem oepři.
vlastnila. Když toho neučinili radikálové,
mohli to udělat agrárníci a když se k něma
nechtěli znáti Mladočeši, kteří ho avé doby na
Moravěpodporovali, musí si nyní všichni do
hromady dáti líbiti, že je porazil. Není ne
možností, že badou od něho překvapeni ještě
jinak, při čemž chceme však věřiti, že nový
poslanec za Královéhradecko neposkvrní Stern
berskou hvězdu žádným skatkem, ža který by
se jeho vlasti své milovní předkové byli
hanbili. Jeho jednání musí vyvrátiti veškeré po
dezření, jež v ohledu tom bylo vůči němu
vyslovováno.

Obrana.
(2)Církevní kromika. Sv.Otec PiusX.vě

nuje všecku pozornost vnitřnímu životu cír
kevnímu, čímž doplňuje svého velikého před
chůdce,jenžpečovalvíceo zevnějšípůsobnost
církve. Celé řady užitečných oprav v duchu
platných předpisů kanonických provádí zejména
v Římě, kde skutečně jevívaly se různé ne
dostatky u srovnání 8 jinými katolickými ze
měmi. Sv. Otci při této reformní snaze slouží
výhodně ta okolnost, že prožil dosavádní věk
svůj mimo Řím a tudíž dovede se oprostiti

A učiti mnasím na téhle trojdřídce zdarma
v P. na dvojtřídce zdaria, tady ve vesnici tři
třídy zdarma a kdyby tady v okolí bylo snad
dvacet škol trojtřídních, všade zdarma. To jo
pak spravedlnost! — A nejtrapnější při tom
jest, že lidé inyslí, Bůh ví co že peněz za to
nenahrabeme |“

A Tichý se rozesmál jako šílenec.
„Ti páni, ti páni, kteří nám to takhle za

vedli.. .!1 — Eh darimo vzpomínati!l — Za
hřích otců trpí synové. — Myslili, že nás bu
dou prositi, abychom ve školách učili a zatím
byli by nás...— — —“

Tichý mávnul rakou a z hluboka vzdychnul.
„Jest to opravdu divné, prapodivné. —

Říkává se, že ani kuře zadarmo nehrabe, stále
se hlásá, že hoden dělník mzdy své, ale to

Učitel jest placen řádně zu své hodiny, indu
strielní učitelka dostane plat dle počtu hodin,
nikde a nikomu neukládá se ani hodina vyučo
vati zadarmo, jenom nám — nám abohým...“

« A Tichý chytil se za hlavu, jako by zní
vysvětlení vymačkati chtěl.

„Jak to tak chodí ve světě, jak to tak
chodí divně! — Kdybych si mozek rozmyslil,
vysvětliti a odůvodniti si to nedovedn. —Ó jací
jsme ubožáci! — Za tři sta padesát zlatých
co všechno se nám k práci ukládá .. „111“

„Ale nic, patří nám to! — každý stav
křičí, každý volá, když ho chtějí odbýti, nedá
se, jen my pokorně a trpělivě mlčíme a jsme
při tom ještě tak naivní, že mysilme, že 6e
vás ujmou laikové, že naše právo dojde uznání

od vlivu dlouholeté zvyklostí, kteréma podlé
hají lidé, žijící po léta ve stejných poměrech.
Kdo prožil dlouhou doba v jístých poměrech,
domnívá se, že by 8e to ani jinak nemohlo
prováděti, nežli dle staré již šablony abojí
se každé změny formální, aby snad tím neu
trpěla podstata věcí. — Věštník katol. dacho
venstva také chválí nový formát hradeckého
„Ordin. lista“ a činí ještě návrh, aby se list
erpedoval přímo na každou faru, ježto dosa
vádní spůsob expedice prostřednictvím vikari
atních úřadů je zdlouhavější a také dražší.
Rovněž je pozorahodným návrb, že by v „Or
dioariát. listě“ měly býti uveřejňovány ovšem
anonymně různé praktické pokyny pro po
chybné případy, s nimiž se obracívají duchovní
správcové na konsistoř. — „Naše listy“ uvá
dějí časový návrh učitele moravského na zří
zení diecésních aneb zemských varhanických
kursů "ro výcvik laiků v církevní badbě, aby
mohli zastávati úřad ředitele kurů v menších
mistech, kamě po resignaci učitelů nebude se
hlásiti žádný varhaník z konservatoře. Podobný
návrh činilo již před rokem Politické družstvo
tiskové a mělo již vypracovaný podrobný plán
ku provedení tohoto časového podniku, leč
návrh ten zůstal repovšimnnt. Za nějaký rok
donutí strohá skutečnost příslušné kraby kn
odložanéma podniku, ovšem za horších a ob
tížnějších podmínek. Bylo by prospěšno, kdyby
„Naše listy“ nedaly časové myšlénce usnonti.
Badoncnost ocení vážnost nynějších ojedinělých
tužeb po prozíravé církevní činnosti. — Pražský
pastýřský list J. E. ndp. kardinála odporučuje
dojímavými důvody a vzletnými slovy povip
nosti 4. božího přikázání. Pastýřský tento list
řadí se ladně ku předcházejícím listům J. E.
p. kardinála a náleží k nejlepším plodům po
avátného řečnictví českého. Časopis „Čech“ se
zavděčil čtenářstva, vydav list tento jako pří
loha, kteréž lze výhodně vyažiti při kázání.

Na naši úvahu o pokrokové práci
organisovaného učitelstva „Český Učitel“
nedal z pochopitelné opatrnosti odpověď žádnou.
Za to „Školský Obzor“ nazývá naše slova ele
gantně „pěknými výpotky klerikálního mo
zečku“. Ovšem že Se ani řádkem nepokasil
naše výtky vyvrátiti; opovržlivá fráze jest po
hodlnější. My za to znova opakujeme, že pánové
i po varovném hlasa dra. Kalouska pounčovali
o Husovi dle podvodného pamfletu Lžipogiova,
že rozdávají nejapné brožurky „O přirozeném
z mrtvých vstání Páne“, „Bible a Babel“ a že
ohřívají zpátečnickou, materialistickou theorii
o bratrství člověka s opicí. — „Školský Obzor“
dle všeho chce míti mermomocí krátkou paměť,
jakoby ani nečetl orgán organisovaných „Čes
kého Učitele“, kalendář „Havlíček“ a jakoby
nevěděl, co pánové z jeho tábora šíří, Zapo
mněl-li do opravdy, radíme mu, aby si znovu
na př. loňský ročník „Českého Učitele“ pročetl.
A o tom, jaké brožury zvláště mladí pánové
z organisuce ŠÍřÍ, máma zprávy velice spoleh
livé. Že jsme neuvedli právě jména, jistě nám
„Školský Obzor“, který vidí ve všem denuaciaci,
nezazlí. Jednalo se nám o věc.

Politický přehled,
Zasedání obou delegací v sobotu skončeno.

Po obstrukci nebylo ani stopy, vše šlo celkem———————— a
a ocenění, že apravedlivá věc musí zvítězitisama... “

„Eb raději na to ani nemyslitil Člověk
by ještě zešílel! — Kdo má, nevěří a kdo nemá,attrpía...———"

„Jděte i vy na vinici nou a co bude
spravedlivé, vám dám.“ — „A dostali i ti po
slední zrovna tolik jako ti první. — To ovšem
stalo se dávno, velmi dávno, teď...— — —*

Kaplan se zasmašil a něco jako hořký
pelyněk rozlilo se mu v duši.

„Proste a bude vám dáno, tlucte a bude
vám otevřeno,“ řekl Božský Mistr před deva
tenácti sty léty, ale teď kdo se opováží tlouci,
pokládán za rebelanta a nespokojence a —
škodí si. — Darwo myslit, darmo mluvit!“

Kaplan zakroutil hlavon a chytil se za
ui oběma rukama.

„Vyrvete nám tedy odtud mozky, vyrvete
námz těch mozkůsoudnosta pakenad...——*

A kaplan rozplakal se jako dítě a nemobl
a nemohl se utišiti. A stále a stále honilo se
mu hlavou, že když každý dělník hoden mzdy,
proč jen pro kněze to nemá platiti a proč jen
knězi ten trpce vydělaný a zasloužený groš 8e
od každébo vyčítá. —Což pak je kněz člověk
z jiného masa a z jiné krvel!!

A Tichý plakal usedavě a škytal kře
čovitě. Až mu i oči zčervenaly a hlavu sotva
na ramenou držel. — V tom zavadil uslze
Dým zrakem o psaní, jež leželo na stolku. Sáhl
po něm rukou, rozevřel je a vzdychnul znovu
z bluboka. — Bylo od rodičů.

„Milý synu! — Víš, jakými ubožáky stali



hladce. Velkou zásluhn o klidný a plodný prů
běh zasedáníjmá ministr války Pitereich, který
svými ústupky a ochotou v otázkách jazyko
vých i socialních získal si téměř všude náklon
nost. Proto také mocnář vyznamenal ho uděliv
mn velkokříž řáda Leopoldova.

Společný rozpočet na r. 1904, jak se na
úněm obě delegace usnesly, císařem schválen.

Úhrnné výdaje činí 374.023.169 K 90 h a po
odrážce výnosu celního zbývá neuhrazená spo
třeba 256,409.824 K 46 hb. Z tohoto obnosa po
odečtení 2 proc. na účet uher. státní pokladny
připadne na království a země v říšské radě
zastoupené 66'*/,,9, t. j. 168,204.844 K 85 h
a na země uher. korany 33%/,,“/ t. j. 83,076.783
K 12 h.

Říšská rada svolána jest na den 8. března.
Zasedání toto s velikým napjetím se očekává.
Na denním pořádka ocitae se předloba 0 po
volení nováčků, která byla o měsíc odložena
a jež nyní dle přání dr. Kórbra má býti vy
řízena jako státní nutnost.

Tuto daň z krve poslanci prý musí po
voliti již s ohledem na vážnou zahraniční
sitoaci. Ovšem synové národa Čes. nikdy se
nestavěli proti požadavkům, jichž naše Spo
lečně vlast ku své obraně a svómu vývoji
notně potřebuje, jen žádají, aby vláda vůči
národu českému konala svou povinnost. Národ
dosud marně čeká na vyřízení hlavních svých
přání, vnitřní čes. úřední řeči a druhé uni
versity na Moravě. Němci tomu nepřejía proto
ani vláda nesmí tu prstem hnout. Když však
vláda postoupila tak daleko, že zamítla žá.
dost většiny zem. výbora za svolání sněmu
království Čes.,ukazujíc na svévolnou obstrakci
německoo, pro niž prý sněm český tak dlouho
k řádné práci se nedostane, dokud Čechové
na říšské radé nezanechají své krajní obrany
proti bezpráví, pak ovšem obstrukce česká ua
říšské radě také nemůže ustati. Vláda dosud
praničím nepřispěla na ozdravění poměrů,
na ni padá tedy vina z neblahých poměrů
dnešních. Však všeho do času i toho$ 14.

Ve Vídni zahájeny zase celní konference
rakousko-aherské. Jedná se hlavně o dobodnutí,
které položky autonomního tarifa mají býti
sníženy, aby dosaženo bylo od Německa jistého
enížení jeho tarifu.

Posl. dr. Ed. Grégr mluvil v neděli
v Praze o politické situaci, jež vrcholila ve
slovech: Boj, boj na život a smrt jest heslem
nynější mladočeské politiky. Největší však ne
bezpečí že hrozí nám z vlastních řad nesvor.
ností, navraživostí, nevlastenectvím atd.

„Národní Listy“ v nedělním čísle přinesly
z Petrohradu neslýchanou zprávu týkající se
naší říše. Něm. císař nabízí Rasku úplnou
nestrannost a pomoc pro případ, že by jiný
stát chtěl nyní Rosku způsobit nesnáze. Ze
souhlasí s politikou ruskou v Asii se zabráním
Koree a vypuzením Angličanů z Tibetu a zří
zením přístavu v perském zálivu, za to žádá
slib carův, že Rusko neobsadí Bospor při ú
mrtí císaře Fraatiška Jos. I. a že nebude žá
dat osvobození Bosny a Hercegoviny. Ihned
po úmrtí našeho mocnáře chce prý Německo
obsadit některé části říše Rakousko-uherské,
zajistiti si spojení s Bosporem a nedotkoutel
nost Turecka. Dle toho plánem Německa jest
zaplésti Rusko do války s Anglií a Amerikou

(O,
jsme se letos tím strašlivým kropobitím. Ne
eklidili jsme nic než trochu nedozralých
brambor a nyní už nemáme co dáti do úst.
Což pak teprve bude z jara a přede žněmil
— Kdybys tedy byl tak laskav a poslal nám
nějakou zlatku. Víme, že Ti také nezbývá, ale
nemůžeme si pomoci. Myslili jsme, že dosta
neme podpora od státu, ale ono zatím nic.
Přišla sice jakási částka peněz, ale páni to
rozdězili po obcích, ať tam potlouklo málo
nebo všecko. A tak někdo, kdo nebyl na tom
tak zle, ještě vydělal, kdežto my ubožáci, kte
rým bylo rozbito vše, dostali jsme 36 kornn.
— Sam uznáš, že nevíme, kam s tím dřív a
co za to máme koapit anebo zaplatit. — Tedy
ještě jednou Tě prosíme, emilaj se nad námi
a pomoz nám aspoň Ty, Pán Bůh Ti to zase
vynahradí. To víš, kdož pak už jiný by nám
měl pomoci, když ne Ty — koěz...— — —."“

Kaplan se najednou zastavil a stále 8
pobročoval: „Kdož pak už jiný by nám pomoci
měl,kdyžneTy,kněz... —— —“

A zase rozboařilo se mu nitro hořkostí.
— Vzpomněl na své nuzué mládí, vzpomněl
na své trudné studie, na doby v semináři
plnýchstrádání,vzpomněl,jak rodičes dychti
vostí čekali, jak je bude podporovati, až 8e
stane knězema zatím... Rodiče byli plni
růžovýchnadějía enů a on...

Kaplan vyňal z kapsy šátek a přikryl jím
oči. Rozplakal se znovu. Celé štěstí životní
obětoval stavu kněžskémo, s láskou a 8 nad
šením vstupoval do stavu toho, 8 rekovností
nadlidskou přemohl v eobě bouřící náklon
nosti a žádosti, odřekl se tepla života rodin
ného a za to za všecko ...— — —

a takoho oslabit. Ovšem zpráva tato není do
kázanou a je jaksi podeřelou.

Válka rusko-japonská rozvíjí se
toliko volně ač by si Japonci přáli jedním
rázem zasaditi Rnsům osadacu ránu. Jest to
pozorovati z ustavičných jejich pokosů, aby
se zmocnili přístavu portartharského. Minulý
týden podnikli naň tři útoky, ale vždy byli
odraženi. Porth Arthur je jim v cestě da
Mandžarka, drží v Šachu jak loďstvo, tak po
zemní voje jejich, vždyť spojené loďstvo port
arthurské s vladivostockým a 8 pomocným
loďstvem ruským za jejich zády může vážně
obrožovat Japonsko; odtud tedy ten urputný
boj o Port Artbur. Japonci už se chystají i po
souši obejít Port Artnar a loďstvo ruské
v přístava uzavřít. A kdyby se i tak stalo, pak
silná opevnění, velká posádka, hojnost potravin
a 300 děl jistě nepřitáhne Japonce do vnitř.
Vyloďování vojska japonského na Koreu po
kračaje.— Mezi Japonskem a Koreou byla po
depsánpasmlouva, která zabezpečuje Koreji ne
odvislost a celistvost, Japonsku pak součinnost
při reformě Korey. Tím ovšem porušena ne
utralita se strany Korey. — Zdá so, že i Čí
ňané, Japonci a Amerikou neustále štvaní,
kojí Rosům zradu, neboť vojsko čínské už se
v zástupech stahuje. Angličané podnikli do Ti
betu výpravu, aby i z této strany žluté plémě
získali a proti Rusůmpopudili.— Doprava vojska
raského zatím nerušeně pokračuje, přes jezero
Bajkalské položeny už koleje, o bozpačnost
dráhy zvlášť v Mandžurskůu pečují náležitě
zostřené hlídky raské. Velitel námořního loď
stva admiral Makarov přejal už vd místodrži
tele Alexejeva veškerou službu před Port Art
burem, tak že teprv nyní lze očekávatií větší
činnost raského loďstva. A do Koree vždy
hloub vnikají blídky kozácké, aby nepřítele
v neustálé činnosti udržovaly.

Válka rusko japonská vznítila ve velké
míře dobročinnost raskou. Dary se hrnou ze
všech stran. Metropolita petrobradský prohlá
sil, že, bude li potřeba, církev a kláštery ruská
přinesou své nejdrahocenější ozdoby na oltář
vlasti. S válkou kráčí v Asii velká drahota a
obchod zvlášť v rakou Japonců kvapem byne.
Tak tisíce Japonců ožebračeno.

Z činnosti katol. spolků.
Z Čeratlova. (Přednáška). V neděli dne 6.

března t. r. přednášeti bude v katolické národní
Jednotě naší slovatný řečník p. Dr. Fr. Reyl z Hradce
Králové „o pouti do Lard“. Přednáška započne o 3.
hod. odpoledne v místnosti spolkové a provázena bude
pěknými obrazy. Zdař Bůb!

Z Třebechovle. KatolickáJednota—odbor
ženský — odbývala v neděli dne 28. února o 7. hod.
odpol. v místnostech spolkových svoji měsíční člen
skou schůzi. Přednášku z ochoty převzal dp. Jití Sa
bula z Hradce Králové „o náboženské výchově“.
Schůzi zahájil předseda,vítaje přítomnéčlenkyi členy
pozdravem křesťanským: Pochválen buď Ježíš Kri
stus. Pak ujal se slova p. řečník a tu velice krásně
poutavě i zajímavě mluvil našim milým členkám i
přítomným některým členům „o náboženské výchově“ ;
poukázal v řeči své také na to, že potřeba jest ob
zvláště za doby dnešní, by matky křesťanské vedly
dítky své již v útlém mládí ke kříži Kristovu, aby
učily je znáti Boha pravého a tak jedině na základě

m Ú
Již osmnácte let slouží stále za třistapadesát
zlatých.. „I!!

Po chvilce Tichý se aklidnil. Sáhnul ru
kou do kapsy, vyňal malý klíček, nazdviboul
ubrus na stole a otevřel šaple. — Objevila se
tam otřelá peněženka. Tichý ji vzal a otevřel.
Vypadla dvacetikoruna.

„Ubtěl jsem si koupiti kalhoty, ale snad
to ještě v těchble vydržím. Pošlu to raději
tam těm ubožákům . ...“

Najednou kaplan se zase zamyslil.
„Co už jsem jim dal tam peněz ...| —

Kdybych jen byl polovici z tohovzal, rozhodil
na rozličné jiné strany a v novinách za každý
ten rozhozený krejcar se pochválil, jako to

dár jiní, snad už jsem mohl býti takédál...— ——*
A kaplanovi

pokušení.
„Ale ne, nendělám to, nemám ta povahu,

abych se veřejně blýskal a vyznamenání klidil.
— Pevně věřím a doufám, že jest ještě bytost,
která dovede činy a skutky lidí spravedlivě
rozlišiti, oceniti a také odplatiti ... .

A kaplan vzal péro, namočil, chytil po
ukázku, napsal na ni adressu rodičů a číslici
20. Na okraj pak napsal pozdravení a po
známku, že jim to posýlá 8 největší ochotou
a radostí na ulevení bídy. Až bade míti, že
pošle opět ...— — —

A když to napsal, uvolnilo se mu tak,
jako by byl někdo s něho těžké ořímě sňal.
Lice se mu opět vyjasnilo, oko zalesklo a
okolo úst zahrával si blažený úsměv .....

„Blahoslavení, kteří lačnějí a žíznějí po
spravedlnosti, noboť cni nasycení budou“

p
řilétlo do duše jako by

nábožensko-mravního vychování již zde na zemi vzaly
odplatu hojnou a na věčnosti odměněny byly jeden
kráte životem věčným. Po té zupěna byla píseň Kol
pingova, zakladatele katolických jednot. Přednáška
trvající přes hodina vyslechnuta ode všech s pozor
ností napjatou. Odbor náš ženský vzdává zde p. řeč
níkovi za tak upřímná slova srdečné díky a těší ae
na brzké shledání. Další činnosti odbora ženského:
ŽehnejBůh!

Z Kutmé Hory. Katolická jednota sv.
Vojtěcha pořádala v minalém měníci t. r. dvě členské
schůze 8 přednáškami a 1 domácí zábavu. V obou
těchto zdařilých schůzích přednášel p. Fr. Jelínek,
učitel v Maloticích. První schůze konána dne 2. února,
kdy na tbema „o účeli spolku našeho dle stanov“
přednášející velmi jasně vytkl účel spolku. Na to 6.
února pořádána domácí zábava, která me též dosti
dobře vydařila. Drubá schůze konána dne 28, února
na tbema „o programa křesť. sociáiním“, který pan
přednášející náležitě objasnil. Ob“ tyto přednášky
byli velmi četnů navštíveny jak členy, tak 1 hostmi
z Hory Kutné i blízkých Sedlic a sledovány s velkou
pozorností. Usneseno, dá-li Bůh, v měsící března pn
řádati ještě jednu přednášku. Jménem celého spolku
vzdáváme p. učiteli apřímný dík a další činnosti spol
kové voláme „Zdař Bůh!

Z Rychnova m. Kn. Naše odbočkaodbý
vala v neděli due J4. února první mimořádnou člen
skou schůzi, nu kteréž po jejím zahájení zu hojného
účastenství promlavil vp. J. Novohrudský na časové
thema „Církev a vzdělání“ Dp řečník v feči své
provedl nás církevními dějinami od prvých dob křes
fanství až po uašn časy a poutavým přednosem, jakož
i mnobými důvody vyvrátil úplně námitku proti ka
tolické církvi namířenou: „Církev nepřeje vědě a
umění“. Žs ve skutečnosti tomu tak jest, nasvědčují
v umění s*avitelském katol. chrámy, kde zároveň za
stoupeno jest malířství, sochařství, hudba i zpv.
V katol. chrámech snáší se nebe na zem, hudba a
zpěv opětně povznáší myal naši k Bobu. Ovšem ta
věda a umění, jež lidstvo od Boha a od mravnosti
odvrací, neuznáváa jak samo sebou se rozamí, ani
podporovati nemůže. Za tuto přednášku vzdáváme dp.
řečníkovi srdečný a povinný dík. Zdař Bůh!

Z Kuněle. Zdojší odbočka Všendb. sdružení
pořádala zdařilou schůzi v Kuaočicích a Kyšperka
v neděli 21. února. Ačkoli byla toho dne nepohoda
hrozná, přece dostavilo se asi 100 posluchačů (jindy
bývá ke 300). Přednášel vp. Jiří Sabula „o kulturních
poměrech země České ve století 14“. Přítomní hluboko
si vštípili přesvědčení, že Čechové byli acizinců tehdá
opravdu ctění a vážení a mezi sebou spokojeni a
blaženi, dokud byli národem katolickým. Díky za ta
zlatá slova do našeho kraje tolik potřebná! — Nikdo
cesty do schůze nelitoval a jen prosíme vlp. Sahulu
by nás zde brzy dle možnosti přišel poučit, neboť
u něho se to učí hravě, zábavně, — Po přednášce roz
vinala se přátelská debata.

Zprávy místní a z kraje.
Nejdp. biskup Dr. Jos. Doubrava

vrátil se v pondělí dne 29. února večer po deváté
hodině z Vídně do Hradce Králové.

Ve zmamení volebního zápasu. „To
tu ještě nebylo“, tvrdili i šedohlaví Hradečáci, když
viděli titanský zápas rodných bratrů o „dědiny otné“.
Tak pradký volební boj prý nemá na Hradecka pamět
níka. Rozamí se samo sebou, že i nevoliči sledovali
průběh mandátové vojny s nejhorlivější účastí. Najde-li
se při ausentn a při volbách kybiců vždycky dost,
kybicoval u nás zvláště 26, února skoro každý. Zavládl
poloviční avátek. Celé houfy občanstva rokovaly živě
na náměstíchi po ulicích, lapajíce žíznivě každou
zpráva o novém telegramu. Kovodělník praštil kla
divem a postavil se do pósy diplomata, pekař nedbal,
že mu z dížo těsto ubíhá, krejčí zapíchl jehlu, obuv
ník shodil zástěru, trahlář pověsil pilku a všickní 66
oddali zaměstnání ideálnějšímu — politice. Že osudy
skratinia provázely s velikon nedočkavostí i horlivě
kritisnjící kroužky ženské, to bychom nemusili ani
připomínat. To jim nevadilo, že se zatím na plotně
ozýval povážlivý sykot nebo že bude pozdě koupené
maso tvrdé jako podrážka. Mezi školní mládeží od
úst k ústům edělováno, kolik hlasů který kandidát
právě obdržel; na středních školách sváděli stadající
ostré politické debaty. Grand-bótel byl faktickým
uzlem, obniskem všeho zápasn. Tam se mobl každý
nejlíp o všem informovat, sem se upíraly dychtivé
zraky ohou válečných stran jako k Port-Arthura. Již
ráno byly lokály Grand-hótelu interessenty četné na
plněny, až bylo pikolovi do pláče, co se naběhal. Před
polednem vážka vítězetví značně kolísala; Sternberk
plul na povrchu jen malou většinou hlasů. K jedné
hodině odpolední zvěstovaly elektrické jiskry převahu
hlasů Srdínkových. Leč již po třetí hodině k velikému
překvapení Srdínkovců počal Sternberk vítěziti znovu
a před pátou hodinou již nebylo pochyby, že pochod
Srdínkovců k volební urně skončil rozhodným nezda
rem. V půl šesté oznámen konec skratinia — Sternberk
obdržel hlasů 4910, Srdínko 4471. Poslanec Udržal
Sternberka adržal. Vhodil několika předvojům Srdín
kovým na českém severu na krk smyčku a tak se
karta obrátila způsobemvícnežzajímavým.—Na okno
Grand jbótelu přilepen papírek s bořejšími číslicemi. Do
lokálů se zatím vtěenalo tolik voličův i nevoličů, že si ně
kteří neměli anikam sednout. A předhostincem přecházel
dvojí řadou bustý dav, skládající ve většinou ze stu
dentstva. Očekával ae příjezd Sternberkův od nádraší
— a proto bylo potřebí dle vzora matičky Prahy
připraviti se na ostentativní projevy. Ovšem že se
dalo velice těško uhodnouti, zda se bade volati Stern
berkovi výbradně „sláva,“ třeba že většina Hradeckých
interessentů stále na straně Sternberkově. Začaly
hrčeti fiakry od nádraží a zvědavcí orlími pohledy
skoumali, sda se z některóbo vykuklí tužba daše jejich.
Ale pořád nic. Některý šelma fiakristo při zatáčení
kolem Merkuru schválně švih! kobylky hezky důkladně,



aby přijel po rytífsku, švibácky atak te Be
trpělivé "kandidáty veřejného projevu Aklamal Šodsou

si jedua část svědavců do opravdy myslila, še uš
hraběte má v hrsti. Hustý hloaček obklopil jeden za
stavivší se kočár, ale z něho se vypakoval —šidovský
agent. Po chvíli přibafal před Grand automobil; tam
bude seděti vítězný hrabě; zase sklamání, A bylo
vlartně snad zcela dobře, že teu večer napjatá pozor
nost Hradce úplně byla sklamána a že pan brabě
v ten Čas vesele hudoval v kraba svých nejvěrnějších
v Hořeňovsi. Snad by ae byla strhla pak v místnostech
botelu aš příliš ostrá debata, poněvadě zde sedělo
četně občanů obojí strany. Pilo ue tam na zlost i na
radost; a protože zlost i radost překypovala, pilo ue
hodaě. I jiné hostince byly hustě obsazeny lidmi,
kteří aspoň po volbě chtěli projevem svých názorů tu
a tam Českou politika poopraviti a sdůrazniti. V ho
stinci na Slezském Předměstí byla dobata tak pradká,
jako když udával v parlamenté Vídeň-kém tón bojarý
Heřman Wolf blabé paměti. Jeden pán kráčel při ve
černím ruchu klidně, aš hříšně nevšímavě po chodníku
k Svatojanskému náměstí. Za ním šlapali po vojensku
dva Sternberkovci, zpívajíce přitlumené smuteční
chod. Pak jeden zvýšeným blasem pronesl: „A tak, ať
Srdínko odpučívál“ Pán nic. Proto drabý vykřikl se
vztýčenou rukou ještě o velkon tercii výše: „Sláva
Sternberkovi:“ Pán se zus uni neobrátil, A ta nadšený
provokatér zablabolil hlasem mohutným: „Vidíte bo
votroka Srdínkova?“ Před Grandemmpřecházely bloučky
lidí až do pozdních hodin, ale hrdina dne i tyto nej
vytrvalejší šíznivce nadobro sklamal. Pravda, v době
volebního ruchu zvýšen „rospěch hostinské živnosti
víc než by se doblo státi přisedmi a«seutech a osmi
trzích. Taky fiakřivzdychojí blaženě z hloubi milé
duše své: „Kéž takové volby jsou aspoň třikrát do
rokal* Povozy byly stále -e elužbách horlivých.agi
tátorů. I ten citronář, cibolkář atd. Kašpar jest nyní
celý upočítaný a uhěhaný; takový obchod prý tak
bned míti nebude. Žs po skončeném bojí v sobotu
v leckterá domácnosti přejaly hlavní slovo spořivé
hospodyňky, o tom zde psáti nebudeme, protože takový
elovní zápas neměl vlastně s volbou co dělati. — Panu
hraběti se ovšem při prvních ecbůzích jazyk trochu
těžko ohýbal. Ale volební uchůze mu byly výtečnou
konversační školou. 108 schůzí, to už we promlaví a
uslyší českých slor nadbytek! Takové jazykové lekce
vydají vív neš celoroční horlivá konversace u p. Picka.
— Při volebních schůzích nescházelo na komických
událostech — jako obyčejně. Na př. na jedné schůzi

počal jelen Sternberkovec Jana kandidáta hájiti takobratně, že shromáždění Steroberkovci měli dojem,
jako by „řečník“ mluvil proti hraběti a proto nešťa
stného advokáta a podia zahnali. Kdyžcejindy zobe
censtva proti braběti ozvalo: „Vždyť Vy neumíte ani
dobře česky“, odpovídal mandátový zápasník: „Inn,
schází mi židovský přízvak.“ Najinéschůzi dobrácký,

„J—ápak Vám m—áme věnovat d—ůvěru; m—ý Vás
ani ueznáme. J—áko byste mezi nás a nebe spad |“
Sternberk odpovídá: „Byl jeem dřívo v Kapsku, v Italii,
Francii a tak jsem Vás taky dosud nikde nepoznal a
přece nepocbybuju, že jste dobrý Čech.“ Soused inter
pelantův: „Ten brabě Těusadil, viď i“ „B-á jo“ —
Ale už končíme, aby snad někdo nemyslil, že celou
důležitou volbu chceme seaměšniti. Ostatně s vážné
stránky zachycena v tomto čísle volbana jiném místě
a my si myslíme, že neškodí po zápase trochu novin
ného žertu, jímž jsme nikoho uraziti nechtěli. Škoda
jen, že volba padla do té války se žloťochy. Lidé,
kteří životním cílem si činí slídení po novinkách, měli
toho trochu moc. A poněvadě nelze dvěma pánům
najednoa stejně důkladně sloužiti, odložila se studie
Japonské zápletky až na dobu povolební. Taky mohl
ten šikmooký mikado počkat až po Sternberkovi;
v době, kdy kyselé okurky oznamují úpadek novinářské
kampaně a kdy jest tolik pokušení k velkovýrobě no
vinářských kachen, byla by přijata válka velmocí
s nejmohatnějšími pozdravy.

Z průmyslového musea v Hradel
Králové. Veřejnou čítárna navštívilo v měsíci
února v 7 večerech 371 osob. Domů zapůjčeno 165
osobám 972 předloh neb odb. knih. Do okolí 4 osobám
98 předloh neb odb. knih. V čítárně samé poušito
vedle volně přístapaých děl a časopisů od 318 osob
na 867 různých předlobových děl s více než 18260

před — 04 1. února počal první kurs propaličkovánírajek, který navštěvuje 12 dam. Vyučování vede pí.
A. Šmídová zde. — Pan Stan. Červený, zdejší továrník,
daroval museu akvostnou mosniku zakoupenou vo
Florencii, sl. výbor „Záložny“ kov. mříž renaissanční
ze svého domu, p. taj. Domečka klepadlo renais. a
krycí deska zámkovou,p. uč.Haller dveřovýzámek,
p. dvor. rada A. ze Sakalů (od. klepadlo na dvéře,
sl. A. Kabiasová, řed. odb. šioly krajkářské ve Vam
berku, 3 orig. vzory paličkovaných krajek, p. Dr. 0.
Klampar na 100 uměl. pohlednic, p. star. Dr. Ulrich
různé tiskopisy, p. řed. Haněl 2 sámečky pat., pp.
Tolman, Peřina, Vlach, Melichar a knihtisk. běf. Pe
říinů uměl. plakáty, p. Fr. Přibyl a J. Rabas, mistři

ečničtí zde, závěs renais. a velký klíč got. Slav.
ká Akademie a řed. Rak. musea ve Vídni zasílá

jako předešlá léta předně svůj „Věstník“ a publikace
tř. I., II. a III., sadrahé veškeré předlohyprov. vkre
slířském bureau musejním. — Všem šlechotným dár
cům vyslovuje -výbor mazea svůj nejvřelejší dík. —
Za členy přistoupili v tomto roce pp. a dámy: J.
Šrámek, uč. na Nov, Hradci, J. Kratina, soobař a J.
Dušek, om. sám. v Paříši, el. H. Koutafková zde,
J. Šemer, prof. reál. zde, kd. Ramprecht ud. v Záhor.
nici u Král. Městce, J. Nebeský a A. Šabrt, obch.
sdejší, Jos. Nermuť, zdejší vrch. pošt. správce, V. Cha
lupa, dek. mal. na Praž, Předm., ul. Živnostenský
spolek v Černilově, J, Janoušek, obch, Plotiště, J. Bře
sina, říd. učit. v Záchlamí u Žamberka, Otto Můller,
tov. v Náchodě, E. Schmied, zdejší stav., pí. M. Klum
parová, choť měst. lékaře. Až dosud čítá
142 členů přísp. Přihlášky přijímá ř „ musea p. L.
Haněl a taj. i knib. p. M. Óebmv čítárně prům.IBU008.

Divadle v Adalbertiau. Vzdělávacía

poápérný spolekkřesť.-soc.panía dívekv Hradci. 06 minulou neděli Moserovn a Schběn

v

thanova veselobru „Našešeny“. Ačprovedenícelého
kusu protáhlo se přes 10'/, hod. večer, přes to
mesi obecenstvem, jehož se sešlo velké množství,
nebylo znáti pražádné únavy, naopak bylo slyšeti
vážné hlasy, že něco tak pěknéhona ochotnickém
divadle už dávno nebylo viděti. A opravdu nejen
celý děj současného života se týkající, humorem
a satirou oplývajícízamlouvalse pozorujícím,ale
i účinkující dámy a pánovévžili se povětšinětak
do svých úloh, že to až překvapovalo Takové
procítění nejevívá se vždy ani mezi vyškolenými
herci. Zvláště umělecky ei počínaly pl. Marvanová,
sl. Němečková, pí. Dvořáková, si. Hofmanová,
pěkně hrály i sl. Poláková a sl. Soudilova. Z pp.
Jako vždy vyznamenali se snámí komikové
Beránek a Svaták a ve vážnější roli Dvořák,
k nimž čestně se družili Soudil, Karásek, Dvo
řáček, Martinec a Sýkora. Hudbu v meziaktí
laskavě a mistrně obstaral hudební kroužek adal
bertinský. V tento večer připraven“nám skutečně
umělecký požitek.

President ©. k. krajského nomdn
v Hradci Králové p. dvorní rada N. Okenfas
dnem 1. března po čtyřicitilotém svóm působení v ú
řadě odešel na odpočinek. Z té příčiny veškeré úřed
nictvo c. k. krajského souda a c. k. stát, návladní
etví rozloučilo se dojemně a odcházajícím p dvorním
radou v pondělí 29. února před polednem.

Podpůrný spolek pro propuštěné
trestance v Hradci Králové obracíse na
slavné obce, peněžní ústavy, živnostenská společenstva,
zaměstnavatele a vůbec každého lidamila s uctivou
žádostí, aby podporovati ráčili spolek 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 i podpo
rováním nešťastných a nevinných rodin trestanoů, po
kod hodaými toho 40 abledají, hmotnou i morální
náprava způsobiti so snaží, zasluhuje činnost spolková
zajisté vydatné podpory všech povolaných krabů a
zvlášť obcí, jejichž chudé příslušníky podporuje. —
Řádná valnou hromada spolku koná ae v neděli dne
18. března t. r. o 9. bod. dop. v jednací síni č. 1.c.
k. kraj. sonda v Hradci Králové.

Městské Kileperovo divadle. Vneděli
dne 6. března 1904 sehraje Jednota divadelních
ochotníků „Klicpera“ v Hradci Králové dosud
v Čechách nehranou novinku: „Vaňašinovy děti“

Z ruštiny přeložili Jan Pažont a V. Červený. Re
gisseur: Karel Paul. Začátek určitě o 7. hod.
Konec o 10. hod. Hudbu v meziaktí obstará al.
sbor. tamburašů v Hradci Král.

Doplňovaci volby do obr. nemee.
pokladny v Hradci Kr. konají se « neděli
0. března v kanceláři okres. nemoc. pokladny. Volba
provádí se za náslodající skupiny: Ze řad zaměstna
ných: skupina Stěžery 1 delegáta, Práskačka 2 dele
gáty, Černilov, Výrava, Slatina, Divec a Librantice 1
deleg., Mitrov a Polanka 1 del. Ze řad zaměstnavateiů
skupina Černilov, Výrava, Divec, Slatina a Librantice
2 delegáty.

Na ockramu zemědělství. C. k. okres.
hejtmanství v Hradci Kr. znovu rozesílá obecním úfa
dům vyhlášky stran ochrany zomědělství upozorňajíc
je na povinnost, aby předpisy ty veřejně rozblásily,
svým vlivem ku všeobecnému zachovávání ustanovení
těch působily, připomínajíc jim © sároveň | právo
trestní, jim příslušící. | správy škol při vhodné pří
lešitosti mají mládeš na vyhlášky ty upozorňovat.

Záležna v Hradci Králové. Výkazza
měsíc únor 1994. Stav vkladů počátkem měsíce
K 1.606,240'47, stav půjček K 1,199.827 90; vlošeno
K 108.772*64,půjčeno K82.798-00; vybráno K 81.160-84,
eplaceno K 26.040008; stav koncem měsíce nu vkla
dech K 1.533.861:77, stav koncem měsíce na půjčkách
K 1,200.08087. Počet účtů 2441, reservní fondy
K 118.398'18, závodní podíly K 62.131-90, pokladní
obrat K 360.804-45. Členům sálošny možno prostřed
nictvím jejím získati si los na libovolné eplátky při
placení pouze obvyklého půjčkového úroků a kolků.
Stačí, aloží-li člen jem nepatrnou zálohu, aneb nemá-li
úvěr vyčerpaný, ani této zálohy není třeba a my
koupíme proň žádaný los, na který vydáme zástavní
list se serií a Číslem losu a člen pak libovolně u nás
bude epláceti a se zbytku ceny kupní platiti pouze
běžný úrok. Po úplném eplecení kupní ceny vydá so
mu los. Los se pojistí proti nejmenší výhře, Při losech
zúročitelných plynou úroky ode dne složení první
splátky k dobra kupujícího. Kdo dosad není členem
a přál by si tímto způsobem opatřiti si los, nechť se
přihlásí za člena ústava našeho,

Zdar Rusům. Také v Hradci Kr. zahlučel
si ulicemi v neděli 38, února večer zástup mladíků
sa zpěvu písní národních provolávaje slávu Rusům.

Ze Všeodb.sdružení křesť.dělnictva.
Schůze užšího výboru dne 28. února t. r. Podpory
nemocenské uděleny: J. Divišovi v Klatovech 6 K,
E. Slesingrovi re Vamberku 8-18 K, M. Moláčkové
v Ustín. O. 3:40 K, A. Vítkové v Litomyšli 6 K, A.
Vyhnálkovi v Kančicích 8 K, J. Sakovi v N. Městě
6-40 K, M. Yostřelové v Litomyšli 4 K, J. Střemchovi
v Sedlci 386 K, A. Oberreitrovi v Hlinsku 6 K;
podpory v nesam.: A. Částkové v Litomyšli 6 K, V.
Štastejské v Ústí n.O. 8 K, V. Polákoví v Úatí n. O.

4 K. — Mimořádné podporypro nával podpor řádných
nebudou se ndělovatí aš do koncekvětna. — Přijato
8 členů. — Nová skupina v Proseči.

Velký vojemský kemeert hudby c. k.
pěš. plaku č. 42 pořádán jest v neděli 6. t. m. večer
v hotelu Merkar v Hradci Kr.Začátek v 7 hod. Vstupné
za osoba 40 b, rodina 1 K,

Pre stižené krupobitím a povodní
odeslalo b. Konuietorium čtvrtou část podporv obnosu
1760 K do vikariátu Německo-Brodekého, Lipnického
a Litomyšlského. V celku bylo rosdáno aš dosud 8650 K.

P
mých občanů srrábeušských pořádali vojenští vy
sloušilci černilovátí dne 15..úavra ples, který vynesl
18 koran čistého sisku. Přebytek ten zaslán byl obec
ním úřadem v Černilově obecnímu úřada do Svratouchu,
který jej s mooba díky přijai -a prosí o další milo- 

buď poněvadá se občané tamější nacházejí v krutédě.

NeSanatoriam vJanských Lázních
darovali dále:Nejjasnější kníže Jan Lichtenetein 1000 K;
nejd k. a. Konvistoř v Praze na saložení svobodného
místa pro jednoho kněze Pražské arcidiecése 3000 K:
příspsvky od veled. dachovenatva arcidiecése Pražské
198 K 36 b; vedp. Monsignore Dr. Al. Frýdek, kapi
tolní děkan a b. gen. vikář 50 K; vadp. kanovník
Aat. Pogorth 20 K; s Trutnovakého vikariátu 30 K;
z Lenškronnakého vikariáta: p. Fr. Kriki, b. vikář 6 K,
p. Stfede, koop. v Dobroačí 6 K, p. Micbalitscnke,
děkan v Lanškroaně 1 K, p. Kovařík, far. v Bystrci
1 K, p. Sychra far. v Čenkovicích 1 K, p. far. Apl
v Čermné 4 K, p.far. Kučera v Heřmanicích 2 K, p.
vik. sokretář a far. v Jablonném Křiroalávek 2 K, p.
far. Krčmář v Jamném 2 K, p. fr. Pachmajer v Kna
povsi 5 K, p.far. Lžičař v Libchavách 2 K, p. far. Král
v Lakovóž K,p. far. Sachomel v Ústrové 9 K, p. far. Schmid
ve Valteřicích 1 K, p děk. Nývlt v Ústí n. Orl. 2 K
p. kapl. Sokol 2 K, p. kapl. Čellar 2 K, p. far.Černý
v Badolticích 1 K, p. farář Tvrdý v Řetové 1 K, p
koop. Mikan 50 h, p. far. Dadek v Ž.oblinku 1 K, p
far. Noška v Damnfkově opět 1 K,- p far. Zirm v Tře
bovicích 1 K, p. farář Matějka v Č. Třebové z K, p.
admin. Toušek v Orličce 1 K. — Srdečné díky vzdává
a o další příspěvky prosí b. Konsistoriam v Hradci
Králové.

Nová okres. aaměkí ředitelství me
Jistá. Před nedárnom byla ministerským úkazem
zřízena dvě nová okr. fia. ředitelstva v Čechách v Hradci
Králové a Liberci, jejichš působnost měla zapučíti
1. září t. r. Ale dle „Alld. Koresp.“ zřísení těchto
finančních ředitelství jest prý pochybnou,jisto prý jest,
že letos nemůže býti již o ném žádné řeči. Vyskytla
wetotiž nová překátka, noboť nu rozbodajících místech
chtějí se vyvarovati rozdělení okresu náchodského,
proti němuž se také postavilo obrew. zastupitelstvo
v Náchodě. Okres náchodský čítá 30.130 obyvatel,
s nichž při posledním sčítání přiblásilo se k obcova
címu jazyku německému pouze 310, ostatní pak vesměs
jsou národnosti české, kteří si také nepřejí, aby
byli rostrženi,

Kanalisační práce maLabi a Vitavě
Wadou letus. obmezeny pouze na stavby v provádění
se právě nalézající, poněvadž vláda povolila na letošní
rok pouze nepatrný obnos 1,250,000 K, Odpadnou tedy
asi stavby, pro něž byly již všecky přípravné práce
provedeny. — Bylo také pomýšleno, aby se letos sa
počalo s úpravou částí Labe od Mělníkado Nymburka
s od Pardubic do Hradce Králové, kde na podsim
roku lonského proredeno předchozí podrobné skou
mání půdy, a pro ktoréž části se pracuje na podrob
ných projektech úpravy. Poněvadě však k tomu třeba
povolení příspěvků zemským snémem, bez kteréhož
příspěvku vláda potřebuý náklad nepovolí, jest velice
pochybno, zdali v letním období letošním se započne
s pracemi těmi. — Práce na Labi od Mělníka do
Hradce Králové mají býti zadány vořejnou soutěží, ku
které bude připuštěn každý, kdo prokaše způsobilost
k provádění těchto prací. — Pozoruhoduo, že továr
níci, jichž závody se nacházejí blíže regulačních prací
na a Labi v Krkonoších právě prováděných a
které zadány jeou 3 firmám domácím a 1 cisí, podá
dali c. k. místodršitelství, aby další regalační práce
se nezadávaly veřejně, nýbrž aby práce ty předány
byly těmto torárníkům, kteří prý je provedou mnobem
levněji a účelněji!

Za děkanem vidp. Václavem Kudr
mou z Bělé u Přelouče. Již vzlétla duše šle
chetného sluhy Kristova k nebesům a tělo uloženo

alavně v anadný brob. V den pohřbu viděla teprvBělská osada, koho stratila v somřelém svémpastýři.
82 spolubratří s blíska i s dáli přišli doprovoditi
důstojného druba na poslední jeho cestě. Mori nimi,

kud pamět stačí, účastnili se pohřbu vdpp.: Vikář
Štámek a N.Bydšova,b notářChaloupkas Chleb,dě
kan Ulbrich = Pardabic, děk.Zórnig z L.Týnice,sekr.
Kašpar s Rosic, Vedp. čest. kanov. a předseda Z. J.K. D.
Střebský z Mikulovic obětavě vykonal všechny pobřobaí
obřady, vldp. sekr. vikariátní Ferd. Zajíček s Holic
obětoval avatou mešní oběť, smuten kráčel za rakví
bratrzesnuléhojpFr Kudrnas Chotěbořesesvoudcerou,.
dále « posledním kaplanem sesnulého vp. Sternber
ským dlouholetý obětavý přítel zesnulého vadp. kona.
rada a professor bohosloví Dr. Vinc. Ruth. Pan c. k.
okresní hejtman Novák z Pardubic, c. k. okr. školní
inspektor Krčmář, pan c. k. soudní rada s Přelouče,
p. okresní starosta Pardubický, zástupce učitelstva
v okres. školní radě p. učitel Novotný,patr. komisař

Vodička z Dobřenic, představenstva přifařených obví,místní sbor učitelský a množství pp učitelů z okolí
zejména = Pardubicka, MUDr. Svoboda s chotí, sbory
hasičské domácí i obcí přifařených, ba i s bývalého
působiště neboštíkova « Kunětic a přifařených
oboí na 4 vozech přijeli poslední čest prokásati
sesnulému kněsi, jeně nennavně na všech místech
svého působení (Vraclav, Nová Ves, Kunětice,
Bělá) o osdobu ohrámů Boších pečoval, jako snalec
školství sastapováním zájmů katol. církve v okr. dkolní
radě Pardebické pověřen byl a radou i skutkem rád
každému pomáhal. Osadníkům Vyšeňovickým jistě ne
vymizí « šti účinná jeho pomoc při sakládání
rolnického lihovaru. Soastrastné dopisy zaslali: dvorní
rada Vojáček = Prahy, prof. Bohuš bar. Rieger, Dr.
Bráf « rodinou, oleařský radaa c. k. vrohní okresní
lékař Urben z Hradce Králové, c. k. okr. hejtman
Keller, arciděben Mrštík, vikáři Pecka s Náchoda,
Kopecký Nových Hradů, Vojáčeks Janovic, professor
katecheta Pilný = Plzně, faráři Mašek s Knířova, Mo
lichar z Vraclavi, ov. ref. faráf Dobiáš z Bukovky, sl.
Zdenka Šemberová s Vysokého Mýta a mnosí jiní. —
Hlaboce dojati vyslechli přítomní účastníci pohrobaí
řeč dp. katechety Přelončského Baloara, jejíš obsah



eoublasíl e tím, co od přítele sosnulého,laika Jvsneše
ného postavení, v soustrastném listě napsáme: „Mnobo
přetrpěl během Jet, nepřestal býti horlivým, véma po
volání věrně oddsným knězem, miloval své farníky,
starsl se o jich dobro i hmotné, jakoš jsem £ jeho
různých zakročení sa přímluvy u úřadů so přesvědčil.

-Zachováme mu vřelou, čestnou vspomínku.“
Z Třebechovie. Většího napjetí při užší

volbě nebylo snad nikde, jako v našem městě.
Shánélo se, běhalo, prosilo, přemlouvalo se. Při
prvé volbě dne 19. února již Časně ráno bylo vi
děti mnohé voliče, jak kráčejí z těžkým srdcem,
by hodili do urny lístek svůj. Ale mezi těmi
mnobými voliči byli i ti, kteří napsali na lístek
svůj jméno muže, jenž prohlásil, že musí nábo
ženství ze Škol; a tu velice nás bolelo srdce, še
mnozí tak se dali zaprodati a tábli s tím vyvo
leným národem a volili p. Hajna. Diviti se musí
každý, neboť byli mezi nimi i katolíci, kteří do
kostela chodí, tam s8esklánějí, do očí se staví a
ejhle, potom hodí do urny lístek neznaboba. Při
prvé volbě měl u nás p. brabě Sternberg 80,
Srdínko 1, Hajn 7, při užší již 108 hlaeů,
Srdínko 67. Ale to sblamání na druhé straně —
všichni Hajnovci, Srdínkovci kráčeli z čís. 270
s hlavami skloněnými, drželi se bratrsky za ruce
a oplakávali zříceniny města Jerus:léma. Po vol
bách vymlouval se jeden na druhého, styděli se
mnosí, že tam šli a volili s lidmi nám katolíkům
nepřátelskými. — Na oslavu měl pak býti pořádán
v eobotu večer průvod městem, ale to bylo zaká
záno, a proto byl přátelský večer pořádán v hos
tioci p. J. Kopeckého, kamš se sešli, jak nám
nyní přezdívají, Stemberáci, a oslavovali způsobem
slušným p. hraběte, Musíme se diviti, že jsou
vměstě našem tací ještě lidé, kteří před mnohým
člověkem sklánějí svůl hřbet, jemuse lichott, před
ním se tóměř plazí. Než uť se nezklamou! Možná,
Že oni otevrou oči, ale-bude už pozdě. Tato volba
byla pro město naše důležitá pro příští obecní
volby, jak se všeobecně říká. Aspoň se poznalo,
jaký mnohý jest, s kým tábne a proto voláme:
„Chraňte se takových falešných proroků, kteří
k Vám přicházejí v rouše beránčím, ale uvnitřjsou
vlci bitarí“.

Vazdal se mandáte. Zemský poslanec
agrární p. J. Kotlant, rolník v Holohlavech, svolený
pedávno do sněmu království Čes. po zemřelém posl.
Jarošovi, vzdal se maodátu toboto, oznámiv rozbodnatí
své nejvyš. zem. maršálkovi. Příčina tobo kladese na
vrub zvolení br. Steroberga říšským poslancem. Jest
pravdě podobno, že | o tento právě uprázdněný mandát
do sněmu zem. bude se ucházcti hrabě Sternberg.

Z Kostelce m. ©. V čísle107.choceňského
lístku pouští se p. Mourek do omývání svých dopisova
telů a činí to tak nešikovným, sobě vlastním spůso
bem, že místo obmytí jen ještě více špíva na svém
dopisovateli rozmazává a v celé eprostotě bo odkrývá.
Ovšem činí tak v domnění, že lístek jeho čton lidé
pouze neivní jako na př. bodří sokolíci, kteří mají za
pravda, co jim p. N. N. poví a to, co v choceňiku
je vytištěno. Lidé však vlastního úsndku zdravého, ti
ovšem mají přesvědčení jiné. Všechny pak řádné ob
čsny Kostelecké těší aspoň to, že dopisovatel Koste
lecký stydí se za svou eprostotu a za uličnický výpad
proti osobnosti nade vši potupu povýšecé, a še uznává,
jek není radno býti blásnou troubou známého N.N,
třeb . to dělal z pouhé vděčnosti za podpis na listině
(směnce podobné?), která jiš tak mnohým mnoho
mrzatosti způsobila, v nedostatku však přecenezbytna
jest. — Žep. Mourek nezná, kdose nazývá „pop,“ ne
divíme se, protože při svém cestování se až do Raska
nedostal (je prý dle Šípů už na costě?) a tak se ne
dověděl, še jméno „pop“ přísluší duchovním pravo
slavným. Jestli věsk jména toho použil ve smyslu
špatném, ku slehčení, tu podotýkáme,že lidé takového
mravního kalibru nikoho uraziti nemohou, třeba nší
vali i sebe šťavnatějších, někde v krčmě nasbíraných
výrazů. Že dále p. Čermákaani nezná, věř kdo chceš,
vědyť víš, če dokáže, že se i Mourek jmenuje, a že
v Kostelci ani nebyl, neboť by si počínal trochu mír
něji a slošněji, aleupoň vzbledem ke Kostelci a sby
tečně by nevyvolával boj, který ma jistě jako vyda
vateli lista moc k dubu nepůjde.

Občanská záležna v Rychnově n. K.,
Sapsané společenstvo s ručením obmezeným, dle účtu
rozvášného ka dni 31. prosince 1908 vykazuje —
Aktiva: hotovost pokladní K 80.134-09, půjčky na
asměnkách K 260.581-66, na bypotékéch K 873.665:02,
uloženo u jiných ústevů K 10.269-44, cenné papíry
K 69.350, dům v Rychnově K 161.84870 atd., celkem
K 1,440.197-88.— Pnosiva: závodní podíly K 37.060-99,
vklady K 1,200.358, račící kapitál K 322.447.47, fond
penslijní K 6.283'06, fond Pelciova domu K 36.858-20,
Čistý zisk K 7 408 35. Spolek čítá 428 členů, závodních
podílů 714, vkladatelů 1166, Záložna jest členem Jed
noty záložen a podrobena byla r. 1908 prohlídce re
visorem „Jednoty záložen.“

Z Týniště. Zdejšínárodní socialistévykonali
v tomto mesopustním období záslušný kus vlastenecké
práce. Vymohli si totiš ne majiteli „Panekého domu“,
Že jejich patron Klofáč musí zůstat viset na břebíka
v sále i kdyš katolický spolek vyšádá si sál ko avrým
sábavám. Nebudeme se příti so zasloučilými vlastenci,
zsdaž jejich modloslušeboost ku obraza Klofáčově sa
tušuje účinek Fárkovy brožory o témže výtečníku,
ale tolik je jisto, še v solidních krazích přiznává se
se plné právo ka vlastní dekoraci sálu tomu spolku,
jemuž se sál sadává. Usnal-li katolický spolek, še
podobizna Klofáčova nesloužila by ma ku žádné svláštní

cti, mohl se této okrasy po čas svého pobytu sřící,Ušlechtilé výrony národních uocialistů uložené do č.
8. „Úes. Demokracie“ řadí ne důstojně k dřívějším je
jich vlasteneckým projevům a jsou tak vlastní jejich
povase, že bychom jim je marně vymlouvali. Z těcb
ústapů odpadlých přírršenoů vyklubal se jediný

soudrah Pytlík, jenš s tábora jejich vzešel a sase
mezi své se vrátil dle hesla „Rovnýmezi rovné,“
Tobo jim ze erdce přejeme, ale sami 60 vyboeme
vtybům s nesnášelivými fanatiky, kteří své názory

poacají drahým vyhročováním a novinářskými oadávami.

A ještě u Kostelce m. ©. Cboceňské
„Lidové Listy“ chtějí si získati veliké záslaby o Ku
stelev, pokládajíce za nejlepší prostředek k tomu tapiti
Katol. Jednota a její předáky, Mistrem této lásky
k Hdo jest jistý p. N., bez jebož vůle a osoby by
se žádný osvícený spolek a žádná jeho echůze ne
skoačila. Posledně jeho lásky k lidu zakusila většina
členů „Společenstva smíšených řemesel“ Asi před
10 lety mažové opravdu nezištní chtěli zeložiti mi
atrovskou pokladna, Ale poněvadě jmenovanéma N.
s tobo nic „nekoukalo“, bleděl dobrou věc v zárodku
udasiti. Nyní jest omělejším a byl asi také původcem
pacené mistrovské pokladny. Jak byl návrh tento
členstvem uvítán, viděti z tobo, že do valné bromady
o té věci jednající dostavilu se jen as 20 členů. A
nedivno, poněvadž měli býti nuceni platiti veliké
příspěvky a dostávati malé podpory. Mažové však bodří,
vycvičení v Úmyslech p. N., přes to nacenoapokla ina
od 1. července 1903 odhlasovali. Mnoho jich o úsue
sení tom nevědělo, aš když jich v minulém měsíci
48 dosta'o žaloby 01 doktora pro nezaplacení příspěvků
9 K92b. Pana doktora zastapoval koncipient p. Noc,
který před jednáním rozhodčího soudu e ochotou od
některých přijel, od drobých vymábal a vymáhá palmare
7 korun. Naše skrovné mínění jest, že každý má
platiti až po vynesení rozsodku, af jest vinen či nevinen.
Rozbodčí soud povolal žalované členy na 26. únor do
bostiuce Betléma. Na stolici soudcovskou zasedli mezi

jinými sokolíci Němec a Valente, již svými práv
ními vývody vabudili mezi členy, kteří se hlásí
k svému právu, jenom nové roztrp'ení. Na straně smí
něných soudců stál i koncipient Nuc, který musel
slyšeti spravedlivé a peprné výčitky opravdu cbudých
řemeslníků. Někteří na výsost rozčílení dávali své
kubáty koncipienta, by je z dich svlékl. Členové roz
hodčího soudu vynesli rozsndek, že členské příspěvky
a útraty badou se vymábati i exekaci. Dojemné bylo
slyšeti výkřiky a rozhořčení, které dávali členovéi
po ulicích na jevo. Jsou odhodláni vším možným způ
sobem takovému jednání se posta iti na odpor. Kdy
pak problédnon konečně občané kostelečtí, kde praví
přátelé a obětavá láska? —- Venkovan.

Z Dašle, Na popeleční středu začala vezdejší
farnosti obnova av. missie a skončena 24, úaora večer.
Obnova sv. miesie měli dpp z Tovaryšstva Ježíšova:
P. Alois Jemelka z Hradce Kr. a P.Fr. Rybákz Prahy.
Hned na počátku sv. missie počalo tak Špatné a
ošklivé počasí, že byla obava, zda neskončí sv. missie
nezdarem. Ale Bohu díky návštěva byla taková, že
chrám sotva stačil pojmout: všechny účastoíky. Ta
také bylo viděti zřejmě, že všechny ty předsudky
zmizely, které před 2 roky tolik přetřásány, když ti
nenávidění Jesniti objeviti se měli v klidném městě
našem. Srdečná, upřímná a otcoveká slova dpp. mis
sionátů, jejich nevšední obětavost, horlivosta nadšení
jakoby zvláštní silou působilé na duše věřících,takže
všichni s láskou přilnuli k otcovským těm dobrodin
cům a téžce so s nimi loučili Zvláště mužové plni
nadšení brouli se na krásné a úchvatné promlavy dp.
Jemelky, který svou znalostí hospodářského a rolní
ckého života porzbadil jek lásce té rodné půdy a
vlasti, slova jeho odardce vycházející šla opět k ardcím.
„Kéš každý rok k nám zavítá, rádi vi všechno zapla
tíme“, tak vyjádřili «e mnozí z rolníků. Pošehnaný
výsledek sv. missie ukazuje počet kommanikantů 2300,
mnoho ještě pro pokročilou dobu ae jen vyzpovídalo
s k av. přijímání přistoupilo jinde, Při počtu osad
níků celé rozsáhlé kollatary (4800 celkem), kde z ves
nic aš % hodiny vzdálených na elužby Boží a na
koupí spíše do bližších Pardubic docházejí —

počet soačný. Mluvíme sajisté ze srdce všech účastnísv. míseií, když dpp missionářům vzdáváme sde
nejerdečnější díky, by dobrotivý Bůb tu lásku a obě
tavost jim odplatil svým požehnáním. „Zaplať Bůhl*

Z Hremova. Dne 25. února t.r. usnul klidně
v Pánu bývalý dlouholetý farář Hronovský P. Jan
Matouš v požehnaném věku 80 let. Přes 80 let pů
sobil na osadě Hronovaké jako horlivý eprávce du
chovní. Nedral se nikdy do popředí a na veřejnost,
ale stareje se naopak hlavněo svědomité plnění svých
povinností duchovních. Záslužná práce jeho oceněna
byla také od dachovní vrchnosti tím, še byl jmeno
ván osobním děkanem, bisk. notářem, bisk. vikariát
ním sekretářem a čestným konsistorním raduu, od
mnohých pak obcí čestným členem. Když ho Pán Bůh
navštívil těžkým kříškem, že mu odňal srak, odebral
se na odpočinek r. 1900. Než i tuto trpkou skouška
snášel s příkladnou trpělivostí, nereptal, nenaříkal,
nestěžoval si, a do posledního okamžiku svého života
jevil veliký zájem na událostech, které v poslední
době církví i světem hýbají. Jak klidně dil, tak klidně
také skonal, ano mohu směle napsati, nenal v Pánu,
neboť skonal procházeje se v průvodu ve uvém obydlí.
Jaké oblibě se těšil u svých spolubratří i osadaíků,
toho svědectvím byla přehojná účast na jeho pohřbu,
který se konal v Hronově 29. února t. r. z farního
domu. Sešlo se 24 kněší z blízka i z dálí a nesčetné
sástupyrůsnýchkorporací,epolkůa věřících.Všichni,
kdoš jeho milou, tichou porahu poznali, zajisté še
v upomínce a na modlitbách "budou ho pamětlivi.
„Odpočívej v pokoji, poboji, věrný sluho Pána avéhol“

Z průmyslového musea vChrudimi.
Kars pro melíře pokojů započal dne 22. t. m.
se účasti 18 frekventantů. Vyučování a praktická
ovičení vedou pp.: Rad. Rziboweký, akademickýmalíř,
s Břet.Šetlík, přednosta Indebního oddělení technolog.
musea s Prahy, c. k. professor odbor. školy Josef
Sehmorans a ředitel musea Jos. Poslt s Chradimě.
— Do kareu pro bílé vyšívání a háčkování
v Proseči, který byl sabájen due 29. t. m., jest pří
jato 20 účastnic s Proseče i ze širokého okolí. Práce

kursové řídí odborná učitelka pí. A. (Chloubová
s Chrasti. — V prvé polovici března t. r. bnde vy
pravena výstavka moderních moravských
koberců prováděných dle návrhů malířů českých
Rad. Schlattanera = Hanuše Schwaigra na schere
beckých stavech v Zašové u Val. Meziříčí, kdež toto
nové odvětví domáckého průmyslu valašského před
několika málu léty vzniklo. — Díla naučná i předlo
hová ze váech oboru výtvarných řemesel půjčojí ve
kivnostnictvu východočeskému zcela zdarma na po
tvrzenky upolupodepsané ředitelstvími škol, starosty
tivnostenských korporací, nebo starosty obcí. —
Lhůta k soutěži na vzorné provedené práce umělecko
průmyslové, totiž: bíle vyšitý polštářek (caprice)
u prolamováníma monogramem(ceny 100,76a 50 K),
soustrabovaný přenosný stolek (guéridon, ceny 80,
60 a 30 K) a žerď se železnou návěštní tabulí (práce
uměleckozámečnická ceny 120, 80 a 60 K) končí dnem
81. května t. r.

Z Vikáuče. Dachovní správa koná milou
povinnost upřímně děkujíc vdp. Eduardu Neumannovi,
faráři a aksdemickéma malíři v Rohozné za to, že
kostelní korouhve zakonpené z odkazu + pí. Františky
Kohoutouvy a Marie Jankovy z Noré Vsi ozdobil
překrásným: malbami uv. Vojtěcha, sv. Prokopa, sv.
Ladmily a bl Anežky. Práce jeho vkusně druží se
k obrazům křížové cesty a je velmi laciná — zadarmo.
Přejeme panu faráři mnoho bobatých zikazníků a
v wedmistové bídě voláme: „Zaplať Pán Bůb.“

Z Ronova. Dne 28. února gehrali ochotníci
zdejší 2 jednoaktovky „Opička z besedy“, frašku —
a „Třiasediadesát krejcarů paua Čvančary“, veselobru
ve prospěch místol dštské opatrovny. Ačkoliv většinou
byly to efly, které se poprvé objevily na prknech je
viště, přece všickni pánové i dámy úkol svůj k úplné
spokojenosti provedli a nás mile pobavili, o což ovšem
nemalou zásluhu má reživér pan Ant. Pátek. Místnosti
byly do posledního místa naplněny, tak že čistý vý
těžek opatrovně věnovaný bude dosti slošný. — Také
dámy Ronovské připravnjí ke svátkům velikon. velko
lepou akademii výhradně damami pořádanou ve pro
spěch Ústřední Matice Školské.

Z Vysokého Mýta. Velováženejpane re
dachtorl Pěkné a mockrát ich pozdravuja ataki bych
rád im něco napsal. Já čto ty uoviny co vydávají a
taki sem čet psani co im psal nějakej z těch Librautic
ani nevim kde sou ale libilo se mi to a tu povidam
dyš može inej budu taki pana redachtorovi psat u
D.a taki se ledacos Stane a je dobře dyž to taki v těch
naších novinoch votisknon. A tak im chci pane reda
chtor dneski napsat jak vod nás nějakej řikaj mu
paotata Honza děla taki do novin sale do téch co vy
ctazej v Pardobicích e sou placení vod Žida vědi
Vosvěta lido. Inu prosim ich Hoaza Kojobak za každej
řádek co uapiše do ti Vosvěty tak prej vod žida do
stava dukat a jinak by musil chodit fochtem. A tak
in taki napsal sum sem to čet jak prej do Kniřova
přijdou nějeki misionaři !ikoriani že prej je posila sám
pan biskap na pana falaře, aby prej ho usmiřil
e ovečkami s berany keři moc trkaj, u že kazani budou
chodit poslouchat babičky a panenky ze všech vesnic
ale Honzík že prej ne, von je svobodomyslnej. A vědi
psne redechtor to mazani o svatej missii, co napsal
Honzák to je samej vztek ; von im má zlost že miesi
onaři lid k panu Bobu vedou že chtěj abysme se
s panem Bobem asmiřili ale von Honsík na takovi
věci nedrži, protože vou j> svobodomyslnej. Já sem
sám byl v Kaifové na tej svatí misii a jak to bylo
šecko krasni | Bostel celej den byl plnej a s kazatelni
vod mistonářů sem slyšel jen samé krávué věci; na
to kladli doraz abysme pamatovali na svou duši na
věčnost a ne jak Hoozík napsal, že přišli napravovat
pana falaře a bereni. Proto eště víc sem se dopálil
dyž sem přišel domu a zas sem čet v osvětě že prej
pan felař ma pořad zlost na ňákýho velebnýho pana
anebo ua Školu že prej až vyhnal ze školy dva hodny
učiteli a eště ňákou ženskou ale hoed mne zlost
přešla dyž vem si zpomuěl že má pantata Honzík vod
osvěty za každej řádok zlatej dukat a že co'tar píše
musi bejt hodně peprny, aby to chotnalo čtenářům
vosvěty ale moc sem se divil že ten pantata nema rozum
už je tak staroj a noví že pan falař nemůže nikoho
vybnat ze školy; ja sem noštadyroval jako von ale
to vim že přes školu ma co povidat náš pan hejtman
s ten pán cc inšpiciruje a ešté jiní páni. Úet sem
v našich Mejtskych novinách že miseionaři přídon
taky k nám do Mejta to se těšim a každej den badn
chodit do kostela na ty kasaní missionářů a budou
tam chodit taky pání « města a dyby to pan Bůb dal
a taky chodil Honzík, který do všeho rojpa aby se
už jednou vobrátil na stará kolena. Tak nem pošlou
brzo už ty missionáre řeknon pana blskopovi že se už
ne ně těšime, A eště im něco povím náš Honzík
viděl přes Mejto letět do Kniřova dva havrany, kerý
mu až dlouho leží v žalodko i tu sem vi mislel Hon
slko Housfku kum pak si dal rozum a voči už ti
letěli kolem nosn mohl si jim křídlo vytrbovut enebo
docela zastřelit a byl bysi spasil celej národ česke
a ty si je nechal ulítnout, jaká to škoda |

Z Opařan u Tábora. Ve dnechod17 do
24, února 1904 konána byla sv. missie v Opařanech
ku větší cti a slávě Boší a sároveň v blaboa apo
mínku a uznání velkých aáslah zvěčnělého njdp.
biskapa královéhradeckého Ed. J. Brynycha a £ vděč
nosti k dobrodincům všem za přijatá dobrodiní. —
8v. misvii konali důst. pp.: P. František Vídeňský a
P. Karel Lerch, členové řádu Tovaryšstva Ježíšova,

Kterjšto řád saloši) zde překrásný chrám Páně r. 1788a působilv pěmdo r. 1773 Horlivostívhlásáníslova
Bošího a vyslýcháním trpělivým a obětavým av. zpo
vědi dokázali vyslaní důst. pp, še právem nosí jmé
no Ješíš, jenž dle slov osv. Bernarda jest světlo,

krm a lék. — Všickni věřící vášili si sv. missie,
ovedli oceniti snaha a trpělivost Otců missionářů,

čehož důkaz podali tím, že ač bylo počasí po celou



dobu velmi nepříznivé, v plném. počtu naplňovali
chrám Páně a co zvláštního, že počet věřících při
stonpivších ku sv. přijímání činil 2060, právě tolik,
kolik farní osada Opařanská čítá kotolíků. (Ústav
choromyslných počítati se nemůže, jenž čítá sám 600
„neštastných, ubohých, nerozamných.) Loučení bylo
velmi dojemné. V poslední den, sv. missie dne 24.
února teprvé nastalo příznivější počasí při průvodu
velkolepém o slavnosti svěcení kříše missionářekého.
— Řada jinochů a panen byla nepřehledná a zástupů
hlav nebylo Ixe ani epočítati. — Slova pp. missionářů
horlivých kéž nevymizí z paměti a ze erdce věřících!
Kóž také sv. missie přispěje ka eplnění přánínejdůst.
vrchních pastýřů našich projeveného v listu advent
mím 1903, „Přijďteš si nepřátelé chtějíce nám ulou
piti naši víra; najdou nás ozbrojeny“)

r

Různé zprávy.
Výroční den úmrtí dr. F. L. Riegra.

Dne 3. března bylo tomu právě rok, kdy naposled
vydechl šlechetnou duši vůdce národa dr. F. L.
Rieger. Zemřel s odkazem na rtech, abychom se
vystříhali pro národ tak osudné závisti a nesvor
nosti. Does právě poznali jsme, koho jsme ztratili.
Není hlavy v národě, která by mu ukazovala cestu
ku šťastnější budoucnosti.

Ze života Pla X. Sv. OtecPius X. v do
pisu svému bratru Angeloví Sartovi, který dosud je
poštmistrem v předměstí mantovánském, nazval
všechny pověsti o slabosti nervů, že ma nechatná jíst
a že mu slábne zrak — klepy. Papež vyzývá důtklivé
svého bratra, aby mu podával zprávy o zdraví jeho
příbozných. Sám na evůj dvůr noepovolal žád
ného ze svých příbazných, aniž někomu z nich
svou podporou zlepšil postavení. Za nebožtíka papeže
hrabata Pecciové z+ujímali důležitá postavení ve Va
tikáně — nynější papež však vzal k sobě jen své dvě
sestry. Papežův příbuzný, farář Parolin, jest stále
jen prostým farářem na vesnické faře v Benátsku,
všichni příbuzní papežovi mají avá stará zaměstnáni:
jeden jest malým vinárníkení, druhý kostelním sluhou.
— Nynější papež zřídka kdy jí sám, jak jeho předchůdce
dle starých zvyků činíval; buď sedí u jeho stolu jeho
sestry, buď tajemník Bressuu nebo kardinál Merry
de Val, nebo některý z důvěrných přátel papežových,
s kterými Pius X. si tyká: kardinál Callegari nebo
biskup Bonnazi. Papežův oběd jest: polévka, mnoho
zeleniu a ovoce, vařené maso, zřídka pečené a žádné
pokrmy kořeněné. — PinusX. svojí mimořádnou čin
ností převracuje cslý papežský dvůr. Časně ráno
vstává a zasedá k práci, z níž nechce býti vyrašován.
Dopoledne sedí u práce do 10.—11. hodiny, pak teprv
udílí audience. Kardinál Merry de Val přichází teď až
o 12. hod. — dříve o 9., jejž si někdy ponecbává přes
oběd, aby mohli pracovati dále. Při obědě bývá pří
tomen sekretář monegre. Bressau. Po obědě opět udí
lejí se audience, Ke 4. hodině odchází papež do svého
pokoje, kdež setrvává až do 9. hod. Jeho odpočinek
pozůstává často jen v modlení brevíře. Po večeři více
se o vládních vécech nemluví. Čanem pozve si k sobě
obě sestry, které se na tu chvíli nemálo těší.— V po
slední době stalo se asi třikráte, že Pius X. krásného
rána použil a v červeném plášti vyšel si sám do své
zahrady na ranní procházku. Stráž za sebou nestrpí.
Cítí se šťastným, může-li takto své svobody beze
svědků ožiti.

Žapomnská domácnost. Domy se v Ža
ponska budují úplně jinak než u nás; evropský dům
nelze si mysliti bez řádných základů, dům žaponský
základů vůbec nemá — nepotřeboje jich. Jestiť jeho
stavivem — dřevo apapír,a oům sám upomíná poněkud
na stavby kolové, rozšířené dosud na př. na Borneu
a v dobách pradávných teké v Evropě místy obvyklé
(při jezerech atd.). Žaponský dům staví se obyčejně
jednopatrový. V přízemí jest kolem dokola pohodlný
ochoz na nízkých pilířích nebo trámcích, chráněný
přečnívající střechou; ochoz ten lze za zimy, plíska
nice neb na noc uzavříti lehkými, posunatelnými
stěnami, a dům pak jest všecek zabedněn. Podobně
posnvnými stěnami zabedniti lze okna, z velké evět
nice nadělati několik malých atd. Síla k zasklívání
oken užívá se posud jen v nemnohých domech, stavě
ných po vzora evropském. Okna doma žaponekého
jsou vlastně mříže « hojnými, ale nevelkými otvory,
vyplněnými olejovaným papírem. Při takovémto za
řízení jest ovšem aamozřejmo, že vzduch a slunce
mají do žaponského příbytku volný přístup, čehož ne
bývá vždy u domů evropských. Další výhodou staveb
takových jest, že jsou levné, pohodlné, rychle je lze
zbudovati a nehrozí pří častých zemětřeseních tak
zasypáním obyvatelů, jako budovy pořízené z těžšího
staviva. Vadu mají tyto dřevěné a papírové domy
velikou — snadno je zachvacují požáry, jež jeon
v Žaponsku zjerem docela všedním. Proto lidé zá
močnéjší, obchodníci e p. ukládají cennější své věci,
peníze atd. ve zvláštních olnivzuorných pokladnicích,
umístěných mimo obytné budovy. Pro něbezpečí po
žára připraveny jsou v každém domě sudy a kádě
s vodou. Čím dále se hší dům žaponský od domu
našeho, jest úplný nedostatek sklepů a komínů. Vža
ponských domacnostech není kamen; byly vybřívají
se přenosnými obelníky nebo obníčky, zapalovanými
ve zvláště k účeln tomn npravených, ohnivedorných
prohlubinách v pudluzo. Zařízení žaponskéhobytu jest
úplně jednoduché; fantastický nábytek, jaký se pro
dává u nás mnuhdy pode jménem žaponského ná
bytku, jest tam neznám. Rohožky na zemi jsou Za
ponci sedadlem, stolem i ložem — z toho jiš viděti,
še mnobo pábytka uepotřeboje. Několik nízkých sto
jánků na vázy květinové, zcela nízkých atolečků,
trahlic, v. nicbž přechovává ne přes den ložní příslu
šenství, trablic na Šaty, ua svinuté obrazy — obrazy
aponské vyvěšují se bez rámů, ale často se střídají
- a. Da jiné potřeby domácnosti jest skoro vše.
Zvláštní místuost po evropska zařízenou pro hosty
nalésti lze jen v domech nejzámožnějších. I žaponský
učenec, který dlouhá léta prožilv Evropě, všdya rád
vrací ee k žaponskému způsobu šivota.

Příšpěvek k pedoblsně Mackarově.
Čtyřicátou ročnici Macharovu provází židovský
tisk bengálem a inirádami víc než nadšenými.
Nebudeod místa,jestliže se i my do úvaho Ma

Pravda,
Macbar řinčel z počátku ostrahami jako rytíř bez
bázně a hany, rozfoukával mdlou páru plačtivé
sentimentality, upozurnil leckde na vady. zabníva
jící, v básnické tvorbě byl mužem svérázným,
protivilo se mu papírovou pyramidu prostřednosti
zvětšovati spisy téže šablony. Ale ach! Jak brzy
se ukázalo, že mu nejde tak o větrání, o ozdra
vění literárních poměrů, jako o reputaci vlastní
osoby! Zájmy osobuí musily jíti všude napřed, a
kdo jich u Machara nerespektoval, neušel mstě.
Básatku pak bylo při polemice jedno, podporuje-li
osobní šrůtku, pokrok či zpátečnictví. Jen když
kelevá střela vnikla hluboko do prsou rebellanta.
Moravský katolický literát se odvážil jeho činnost
kritisovati. A „svobodomyalný“ Muchar odpověděl
bezazdným napadenímjeho charaktera. Lbalo ném
tak rafinovaně, vylíčil výsledky svébo úsilného
vyzvědačství tak nepravdivě, že nestranný svědek
laik (Lad. Kučera) ee vyjádřil: „Posud jsem ne
věděl, co si o článcích Macharových mám myslet,
člověk se v těch literárních věcech tak nev:zná.
Ale teď jsem 8e na vlastní oči přesvěděil, že
Machar lže a jakými nepoctivými zbraněmi ei po
máhá.“ Nepravdivé potupy básníkovy (!) přešly
z Naší Doby do Času a odtud horlivé opisovány
v jiných evangelických a židovských listech.
Rozumí se samo sebou, že po pravdivém vyavět
lení celé věci neodvolal ani Čas, ani jiné židov
ské a evangelické listy. Masaryk dokonce po pří
chodu z Ameriky -— suad z bázně před lhoucím
— Macharův způsob psaní pochválil Čas v roz
pacích napsal jen, že není divu, že se Machar
„Deovládi“. A Machar, milovník pravdy? Místo
odvolání dopsal své nespravedlivé útoky tímto
hománním výrokem: „Katolická moderna. —
Tito lidé musí býti postavení mimo všechny sá
kony jako škodná zvéř a komu přijdou do rány,
musí je uhodit ve jménu lidskosti, smovu,ve jménu
Krista samého! A ve jmenu svého Češství, šije li
Jen atom lidského citu v měm“. Tak plše básník (1)
o těch, kteří z důvodů pravdy 8 ním v různých
názorech naprosto souhlasiti nemohou. Jakou dala
tehdy česká veřejnost odpověď na tuto násilní
ckou provokaci? Pro strach židovský, pro strach,
aby nebyla vpálena na čelo za mužný protest ži
dovskými listy značka klerikalismu. setrvalo vše
raději v blubokém mlčení. Když Dr. Hajn neo
bratně pronesl, že v rozhodném okamžiku přesta
ne býti svobodomyslným, bylo to výzvou k nej
prudším útokům na něbo. Židovská naše žurnali
stika se cítila zle dotčena; proto spustil nehoráz
ný povyk Čas, zabouřilo Právo lidu a Osvěta lidu
již musila přikulbati sama jako záložní abor a po
korná služka jmenovaných orgánů na pomoc k se
sílení pokřiku. Ale ty listy, které způsobily proti
nesvobodomyslnosti dra Hajna takový poplach, 0
slavují nyní — Machara. Co na tom, jestliže tento
muž projevil nesvobodomysloost způsobem tak ne
horázným, jak by nedokázal poslední katolický
list! Vždyť se tu jednalo jen o katolíky. Z celého
jednání Macharova vůbec vysvítá, že se stýkal
jistý čas s některými katolickými spisovateli ni
koliv k vůli veznání a povědění plné, nezbarvené
pravdy, ale k vůli nepřátelskému slídění, aby
pak měl látku k nemilosrdnému sekání. Vůči ži
dům, jichž stinné stránky může Machar studovati
z blízka a které zrovna v oči bijí, z příčin po
chopitelbých se chová až příliš humánně. Kde
rozbodojí zájmy kliky, tam rytíř odkládá ostru
hy a meč bez vábání, tam jeho přísná tvářnost
najednou nabývá tahů tak krotkých, tak loyálnichI
A tu kliku, která by slepě zastávala i jeho vady,
hledal Machar s velikou touhou, jakkoli si hrál
na rytíře, jemuž vlastní meč úplně dostačí. A klika
ho statečně drží; ví podle jiných případů, co by
ji čekalo. A měl by tu Macbar k svým útokům
látku daleko vděčnějšíl (Dokoněení.)

O souboji. Ministr války Pittreich domnívá
se, že souboj jest prý v jistých případech důstojníka
tím, čím jest státu válka. Názor ten ovšem jest ne
správný. Souboj zůstane vždy vraždou. — Dr.
Sustercič, úživ slov vítěze Asperského, arcivévody
Karla, v delegacích dne 19. února t. r. posoudil sou
boj následovně: „Souboje považuji za pozůstatek zouěch
drsných dob, kdy se lidódomnívali, že jest jim dovoleno,
sobě právo násilím zjednati. Ony jsou v odpora
a každým řádem a proto jest povinností státní správy,
aby je překazila. Rozmnožují se a vojska v té
míře, jak ubývá kázně, objevují 8e tedy nejčastěji
u vojska s nejhorší kázní. Souboje nepodávají důkasn
o zvlátní statečnosti, poněvadž mnobý před nepřítelem
neprokáže ©udatuost, kteroně domnívá se projeviti
v soubojích, pfi nichž má svobodnou volbu svých pro
tivníků a která často připadne i na slabší.“

Z právní praxe. Sousednemá ku svému
pozemku cestu, následkem čehož jezdí, jskž i jeho
ředkové jezdili, bez náhrady všdy přes cízí pozemek.
ozemek ten přišel v držení jiného majitele, který

žádána němnábrady;jestk tomuoprávnén?Jakmile
jezdil soused přes cizí pozemek po 340let, nabyl on
vydržením práva slažebnosti cesty, i nemůže nový
majitelpozemkuma bránitivjísdě. Kdybytak očinil,
má právo podati na něj šalobu pro rušení držby
v právu služebnosti. Žalobu tuto oprávněn jest po
dati do 30 dnů od toho dne, kdy dověděl se o tom,
že brání se mu jezditi přes pozemek. — Po pozemku
souseda A vede cesta, které rám majitel nepotřebuje,

ale zabránit jízdě nemůže. Většinou jí potřebují ná
jemci pronajatých pozemků souseda B (nebo velko
statku, majitele továrny ku odvášení dříví z pan
ského lesa atd.) Musí to «oused A trpěti a vnad
cestu tu spravovati? | Sluší razeznávati, je-li cesta
veřejná, nebo je-li cesta ta aslužsbností. V prvním
případě rozvrhne obecní výbor dle 8 78. obec, zříz.
náklad na ty občany, v jichž prospěch cesta slouží.
Jedná-li se o služebnost cesty přes pozemek ten,
platí $ 494. všvob. obě, zák., dle kterého přispěti
mají k udržování enaty všichní ti, kteří cesty té oží
vají. Nemá li soused unajitel z cesty žádných ožitků,
nemusí cesty vydržovati nebo spravovati. — Soused
A wá pěšinu (cesta: přes svoje pole značně dlouboa.
Jit asi po 8 let vždycky půšina zoře Zakazoval tam
choditi, ale každý zákaz byl marným. Každý ui na
míří přímo a jak je pěšina (cesta) ušlapánu, chodí
tam lidé veřejně. Co si má soased počíti? Soused má
právo žalovati ty, kteří přes zákaz přes jeho pole chodí
a tím nedovolený chudaík tvoří, do 30 dnů pro ruše
noa držbu, nebo fádnou žalobou na uznání neobme
zeného práva vlastnickéo. Možno, že ti, kteří se do
mnívají míti prázo ku chodníku, žalovati budou, že
péšinu zakazuje užívati. Ti by musoli dokázati, že
stužebnost chodníku vůči sousedavydrželi, což ovšem
by ve Jjim stěží podařilo, dokáže-li soused, že jim
vždy pfechod zakazoval.

Národokospodářský význam krá
líka. Králičí maso jest v Anglii i v nejpřednějších
hotelích na jídelním lístka; v Angli1 se ho také na
světě nojvíce spotřebuje. Vodle masa i kožky králičí
nabývají nyní v kožešnictví velkého významu. Továroy
na výroba pleti platí za 50 kg králičích koží asi
40—80 K. Žid,kteréma náš vankovan za pár haléřů
prodává kůže králičí, ví, kde je s velkým ziskem zpe
něží Netřeba však koží králičích ani prodati, každý
může vi je sám pro vlastní spotřebuzpracovati, zvlášť
u králíků stříbrných, jež ae nemusí ani stěíbati ani
barviti. Z kožešin šadých belgických králíků obrov
ských lze zhotoviti velmi pěkné přelložky k postelím,
kožešiny z krůliků stříbrných hodí se více na rukáv
níky, límce, náhrdoluíky, čapky. Zvlášť pěkué králičiny
se barví a přistřibují, slovžíce též k výrobě napodo
benin, které pod jménem vzácné bobroviny, soboliny,
hermelína atd. přicházejí do obchodu a jež na prvý
pohled od pravých nelze vždy rozeznati. A jak snadno
leckdoa mohl by si na zima poříditi pořádný kožich
a též obuv vylužiti teplodržnou králičí kožíl
Chovem krilíků získali bychom tedy nejen masa, ale
i látky na oděv, peníze za drahé kožešiny zůstaly by
va vlasti a našemu kožešnictví zpravováním koží krá
ličích vzešli by také lepší dnové. Na jaře naskytaje
se zvlášť příhodná doba k zařízení chovu králíků.

Opatrování lísek. Nemámeu nás lísek
a dostatek. Proto se k nám značné množství lískových
oříšků z ciny přiváží; neboť naše úroda nám v tom
případě nestačí. Jsou a nás však dosud mnobá místa
prázdná, kde by se lísce znamenitě dařilo. Nenechmo
myšlenky jen myšlenkou, účiňme ji skutkem — ku
svému prospěchu! Vysazujme však lísky jen dobrých
drahů; špatué druhy se nevyplácejí. Lísky máme však
kromě podz:mního okopávání a přihnojování i v zimě
už do konce ledna prořezáváním omlazovati. To tak,
Že ve vyřežn všecko naché a přestárlé dřevo, aby jen
zdravé, uladé u silné odnože zůstaly, protože nelze
již u starých výhonů patřičného užitku očekávati.
Každých 8—12 let pofezají ae keře až na babka.
Protože však mladé výhony teprve třetím rokem ovoce
dávají, jest dobře si toto zmlazování na 83—4 léta
rozdělit, t. j. prvním rokom pořežme jen '/,„ neb '/,
všech lísek a to ty nejstarší, drahým rokem učiňme
podobně, třatím zase tak a tak pokračajme každoročně
dále. V létě pořezáváme u línek jen ony svisle do
výše se pnoucí, dlouhé štíhlé praty a u ostatních
výhonů zkracujeme trochu i vrcholky, aby byly lísky
plodnější.

Pohlednice velikomoční, které vydala
Ústřední Matice Školská, jsou již v tisku. Tiskne je
česká akciová grafická společnost „Unie“ podle kresby
akademického malíře p. H. Bottiogra. Kresby jsou
velmi něžné a opravdu umělecké. Jedna znázorňuje
allegorii Matice, které vděčně české dítky přinášejí
velikonoční pomláska. Obrázek tento působí opravdu
dojmem raztomilým Drahý obrázek jest poněkud
vážnější. Ústřední Matice Školská, u jejichž nohoa
batolí se nevinně a bezstarostně na výsluní čoské
dítky, obrací starostlivé zraky své na Sever na po
uvátný Říp, zatím co raka třímá odhodlaně meč, aby
chránila mládež před nepřítelem. Ptáče na pučícím
stromě k toma pěje jarní píseň. I tento obraz jest
vysoce umělecký a není pochybnosti o tom, že po
hlednice tyto dojdou stejné obliby, jako matiční po
hlednice vánoční, které jsou dneska jiš hledanou
vzácností. Pohlednice jsou opatřeny případnými ver
šíky. Pohlednice dány budou do rozprodeje 5. března,
prodávati se budou kus po 12 h,

První český hudobní festival a spo
jemý s mím sjezd Ústřední jednoty zpě
váckých spolků českoslovasských bude
hudební slavností národní, která letos o velikonocích
přiláká do Prahy sajisté zástupy nejep naších kra
janů, ale i ciziny. Po způsobu velikých hudebních
festivalů anglických pracuje se nyní neúnavně na re
liké třídenní hadební slavnosti české, která podá nám
nejen obraz velikolepého rozvoje naší hudby v minu
lém století, alé také v takovém provedení, že neměli
jsme doposud nic podobného. Seskupíť se k provedení
těchto slavností sbor čítající na 3000 zpěváků a or
chestr 160 hudebníků vybraných, jejichž výkony po
žadavkům uměleckým plně vyhoví. Slavnosti odbývati
se budou na výstavišti « královské Oboře ve výstavním
paláci. Umělci prvého řádu spojí se k výkonům fe
stivalovým jako na př. pí. Barta Foersterova-Laute
rerova, tenorista p. Karel Barian, bassista p. Vil. Heš,
Frant. Oadříček, professor Jos Jiránek, „České krar
tetto“. Dirigovati budou Oskar Nedbal a prof. Hanuš
Traeček. Slavnost rozdělena jest na tři dni. V neděli
dne 8. dnbna odpol. bude provedeno veliké Drořákovo

Oratorium „Svatá Ladmila“. Dne 4. dubna v pondělí)bude den pěvectva a k večeru veliká hudební pro
dnkce pěvecká i orchestrální, protkaná výkony solo



vými. Dne 5. dabna (úterý) odpoledna bude opět ve
liký koncert komorní a orchestrální. Ceny míst budou
velmi mírné. Z některých míst naší vlasti budou vy
„praveny hromadné výpravy, na to pak opozorňujeme,
aby i tam, kde toho doposud pamstováno nebylo, se
o tom uvažovalo. Přihlášky o místa, informace podá
kancelář festivalu, Praha-II., Jangmannova třída č.28,

Pašijové hry v Adalbertinuprovedečeská
herecká společnost ve dnech 8., 9. a 10. března vždy
o půl 8. bodině večerní. Ve středu 9. t. m. bude
odpoledne představení pro děti, Společnost čítá 20
osob a odporučaje se pochvalným vysvědčením mno
bých ochotnických jednot. Hry její se chválí pro
korrektní a důstojnou výpravu, přiměřenou vážnosti
děje, Zuslouží tedy povšimnutí.

Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 27, února 1904 1hl

obenice K 13-50—1460, šita K 900—1070, ječme
ne K 920—960, ovsa K 560—6-20, prosa K 0000
—0"00, rikve K 10:40—1080, hrachn K 18 00—00 00,
čočky K 2400—00'00, jahel K 19-60— 2000, krup
K 20:00—28 00, bramborů K 3-10 -3'60, jetelovébu
semene červ. K 68-80—90'00, jetelového semene bí
lého K 84*00—100'00, jetelovébo semene švéd. 00:00
—0000, jetelového semene ras. 00:00—00'00, máku
K 30:00—00'00, lněného semene K 1900—00'00,
100 kg. žitných otrab K 10-40—000, pšenié, otrub
K 10'80—000, 1 kg. másla K 200 —2-10, 1 kg. sádie
vepřového K 1*86—0*00, 1 kg. tvarohu K 0-80—?-32,
1 vejce K 0:05—0006, 1 kopa petržele K 0:00—
000, 1 kopa kapusty K 2:20—4-20, 1 hl cibule K 900
—10'00, 1 kopa drob. zeleniny K 2:00—000, 1 pytel
mrkve K 2:00—2-60, 1 kopa cerele 0*00—0:00. 1 bl
hrušekK 00:00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 27. února 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 286, žita 4461/,, ječmene 32, ovsa
136, prosa 00, vikve 30, hrachu 1, jahel 0, krap 00,
jetelového semene 39:/,,Iněného 0, máku 3'/,.%) Zeleniny:
petržele 00 kop, kapnusty 82 kop, cibule 17 bl, drob.
zeleniny 93 kop, mrkve 21 pytlů, brambor 661/, bl,
cerele 00 kop. 8) Ovoce: jablek O hl., hrušek 0 hi.
4) Drobného dobytka: vepřů 26 kusů, podsvinčat 629
kosů, kůzlat 18 kneů.

(Zasláno.)
V Dobrušce rozšířen byl leták o poměreci: na

zdejším děkanství. Podepsáni jsou členové katolické
jednoty. Křesťanská jednota sv. Václava v Dobrušce
prohlašuje, že letáku nepsala, nerozšiřovala. Křest.jednota
neschvaluje obsah letáku a projevuje úctu kněžím du
chovní správy. — Za křest. jednotu sv. Václava v Dobrušce

Výbor.

(Zasláno.)

Ct, firmě J. F. LANGHANS.
Kroužek tamburašův v Adalbertinu v Hradci
Králové děkoje zu precisní a levné provedení
fotografií kroužku i za obstarání pohlednic,

Za kroužek:
Václav Gyurkovioz.

AKKO
P. T. pánům

zákazníkům a příznivcům svým
dovoloji si oznámiti,

že dnem 1. března 1904

přesídlím "em
svou dílnu zámečnickou

do domu IMěšť.Bosody
v Hradei Králové

Zleglerova ul č. 89.

Zvětšením dílny bude mně umož
něno velect. P. T. obecenstvu poslou
žiti co nejlépe a prosím, by mně
vzácnou "řízeň svou v neztenčené
míře zach: ''i ráčilo.

v hlaboké úctě

Alois Izák.

|
ZOKOOKOK

odfirmyIK A REI,
ŠIMEK, specielní

za se svatýmiobrázkY
Žádejte ==

WS“ prospekty
upomínek pro sv. přijímání,

jež se franko a

mínek, tak i malých av.zdarmaz
Jen krásná provedení a mírnéceny.

zasílají. Tamtéž k dostání
na ukázku vzorek jak upo

Místo varhaníka
a řiditele kůru

ři farním chrámu Páně w Nových Dvorech a Kutné
ory uprázdněné obsadí se znova bnďto hned, neb od

1. Zorna Le.
S místem tímto spojené stálé příjmyobnášejí ročně:
1. Od vysokorodého pana patrona. —.. K 386:40
2. se zádušní pokladny . . . . <- . „18840
3. za figurální fundační rekviem pro cho

ralistya hudebníky — . 14366
úhrnem K 08836

bezplatný byt v hraběcím domkua štola při pohřbech.
Povinnosti s místem tím spojené budou ustanovenému

naznačeny zvláštní instrukcí.
Žádosti sa místo toto, opatřené vysvědčením o do

brém absolvování varhanické školy, dovedností ve hře na
varhaay, houslei ve zpěvu,jakoži o dosavadnímpůsobení
a zachovalosti, spolu s křestním listem buďtež podány
podepsanému patronátnímu úřadu do 16.března 1904.

Patronátní úřad v Nových Dvorechu Kutné Hory,
dne 22. února 1904.

NOVÍ
Kosmák:Ztracená . . ..K39—
Kosmák: Chlubilova rodina

sešit 1, K 0:30
Hedin: W srdci Asle sešit 1. K 060
Honejšek: Svatební kytice K 000
Radziwill: Páter Remiglus K 1—

| B“ MAPY=
bojiště rusko japonského :
Kotrbova
Ottova
Dmychova
Svépomoci
Německé velké . .

Objednávky příjímá a vyřizuje
obratem pošty

První královéhradecké Imihku
poctví a antikvariát

Bohdanm
va Melichar

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

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.
Zluté u stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
u j. V nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
9a požádání zašle.

Důvéry hodným sásilky na výběr léš i na splátky
bes svýšení cen. — Založeno r. 1843.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zssílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látex

vlastní výroby

pro jarníaletní dobu.
SRP* 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 ns

zkoušku. :
Př. hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

Založenor. 1860.
Vyznamenánstátní medaili

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníh apasířvChrudimi

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronzu a ji
"ných kovů

vše sliněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou ge již svěcené da stvr
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 opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp. luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cilkálů, schránek na Nejavětější,patenek atd. co nejvíce.

ORP-Fillalka vwHradci Králové. M

vléky Kostelní
voskové i polovoskové "UB

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 včelího i
druhy levnější, dále paschaly, triangle, drna
kadidlová, sloupkya jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky smámí, bezvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.
Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

pet 06 DANOU OOOVO TANA ANĚNPNP OH HKD O RIDHO HDUŘUDÝC"Dup DNY

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
(bratr P, J. Neškudiy, (aráře ve Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,|

praporů a kovového náčiní.
i Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E

se na požádání franko zašlou.

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Kar, Světlé,
dan planěk čís.19n., roh
Konviktské ul., pasíř spe
olelné na kostelní náčiní, dovoluje
si doporučiti evůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco«
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy,ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a t. d, vše
v přesném slohu církevním. Staré

. ; předměty znovu opravuje v původní
intencí a jen v ohní slatá a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Preze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudsím kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené,

Praha-l, ol.



B.E.TOLMAD,a“
Hradec Králové. 7 Prvýzávodna českémsoverovýchodě.

Telefon č. 17. X Pošt spořit. č. 602.161.T Založeno roku (803. X Peací stroj.
tu= 1 cizozemské pro jaro a leto již došly;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,"h'zašon ©
První nákupní pramen Zmena Navštivenky"< 223"7"es aleov. v iho spole- . W

čenstra „Vzájemnost“"Hronově óžlze Biskupská knihtiskárna.
obdržetipartie zboží 30mt.,obsahujícíkaždá

ehomty,onkéula, šebyše,zefky, knaasy add. jež;

nechaj i2 . každé domácnostvýhodněupotřebiti, ě o

SEmyVěřmthem© ||| | Hótel „U černého koně“
ZPXPXPXHXIPXPXPXÝX “ w Hradci Králové.

x aměloc do bisk.konsistořídoporučený$ ké. p? "je Dovoluji si P. T. obecenstvu uctivě oznámiti, že v sobotu dne 27. února

* A8. Ateslicia ž hě A>započaljsemčepovati"mx o Hradci Králové| || 02 p p o
+ portů [oškoréprácev oborustavbya ob-* AP = skolonář

* oltářů, <= +|| OV r DIV pivovaru
s ) ě dh 1 litr přes ulici za 28 h, půl litru v místnosti za 16 h.

* me- kazatelen $ % Mimotočep .imo to Čepo- W „P

« křížovýchcest,Božíchhrobů,sochatd.sm* a v eno Pl zeňský prazdroj
trvanlivézlaceníSpolyehromování,vssolidně + k 1 litr přes ulici za 44 h, půl litru v místnosti za 26 h.

a levně při výhodnýchplatebních podmínkách. x č S veškerou úctou

p ony atd Tonka“ "7 | S A.Bařtipám,hotsier.|
j Výrobarámcůvšechmoderníchvsorů. % se |KEXBPXDBXAXEXPRÉPXÉX

/
každém sloh dení ja

N y každém slohu »provedení YTáchy[vořáňek, sklad nábytkunejlevněji nabízí Ds v HradciKrál.u novéhoBorromaea.

» - P »IDílzi vzdelání.
Uctivě podepsaný vzdává jménem svým, jménem farní osady i příbuzenstva nejuctivější díky všem, kteří v Pána zesnalému

veledůst. Pánu, panu ,

VÁCLAVU KUDRNOVI,
bisk. vik. sekretáři,bisk. notáři,osob.děkanu afaráři vBělé uPřelouče,

u příležitosti jeho nemoci, smrti a pobřbu jakýchkoliv služeb lásky a křesťanského soucitu prokázali. — Upřímné „Zaplať Bůh“ platí starému
osvědčenému příteli v Pánu zesnulého vysoce důstojnému Panu Dru Vineenci Rathovi, bisk. konsist. radovi 4 professoru bohosloví
v Hradci Králové za přemnobéskutky lásky a přátelství; vysoce důstojnému Pánu Tomáši Střebsnému, čest. kanovolkovi atd. z Miku
lovic za vedení církevního průvodu, veledůstojnému Pánu Ferd. Zajíčkovi, bisk. vikariatnímu sekretáři u faráři v Holicích za obětování
přesvaté mešní oběti, důstojnému Pánu Augustina Novákovi, faráři v Dobřenicích za všechnu duchovní útěchu po čas nemoci a ochotnou
pomoc při pohřbu osvědčenou, důst. paun Emilianu Balcaroví, katechetoví s Přelouče za dojemnou a nanábavou pohřební řeč a veške
rému tak četně se dostavivšímu veledůst. p. t. dmehovenstvu za jeho modlitby a účast obětavou. — Nejerdečnější díky buďteš vzdány:
Blaborodéma panu c. k. okresnímu hejtmanu Novákovi, slovutoému panu c. k. okr. škol. inspektora Krčmářoví z Pardubic, veleváženému
panu c. k. zemskému radovi Javůrkoví z Přelouče,veleváž. p. starostovi okres. zastopitelstva Markalomsovi, velect. panu učiteli Ne
votnému, zástupci učitelstva v c. k. okr. školní radě pardubické, valect. panu řídícíma učiteli Jeniíkovl v Bělé a všem p. t. pánům fí
dícím a pánům něltelůma, kteří i ze vzdálené farnosti Kunětické i z celého okolí přichvátali v tak neobyčejně četném počtu, aby dojemnými
zpěvy dodali pobřbuslavnostníhorázu, velect. „becnímpředetavenstvům, deputacím i slav. sborům hasléským obou farností,
Kunětické i Bélaké, obzvláště těm členům jejich, kteří e duchovními ochotně ae střídali v nesení rakve, pp. dárcům věnců a celé far
mosti Bělské i Kuvětické. Díky i pp. hudebníkům, kteří pobřební průvod dojímavou hudbou oslavili. — S nemenší.vroucností děkujeme
za četné projevy soustrasti z přemobýchdosud stran nás došlé: Od vysoce ctěného blahorodého pana c. k. dvorního rady Vojáčka v Praze,
velect. p. c. k. okres. hejtmana Radolfa Kellera v Praze, urozeného Pána Dra. Bohuslava barona Blegra, slovutného Pána profes.
Albina Bráfa, veleváženého pana císařského rady a c. k. vrchního okres. lékaře Urbana v Hradci Králové, vysocedůst. pana arciděkana
Dra. J. Mrštíka v Chrudimi,veledůst. pp. vikářů Fr. Vojáčka z Janovic n Votic, Kopeckého, Pecky, jiných kolegů atd. Nelze
tuké vděčně nevzpomenoati víceletých rad a obětavých alužeb velect. p. obvodního lékaře MUDra Josefu Svobody v Bělé, jenž mimo to
zároveň 8 jinými osadolky Bělskými p. Tepličema z Vyšenovic, p. T:učhořem a Jeřábkem z Bělé a jinými ochotně povoz ku svážení
pobřebních hostů poskytl.

Jim všem jakož i jiným váženým a zbožným účastníkům pohřbu nechť hojná odplalí Pán Bůh sám.

V Bělé,dne1.bre.n.1904. . Arnošt Šternberský, kaplan.



Číslo 11.| Předplatné ma čtvrt roku 3 k so k
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K 8. březnu.

(14) Zájem na krvavých událostech vý
cbodních je veliký, že mav jisté míře ustapují
i vnitřní záležitosti nejen říšské, ale i národu.

Od posledního zasedání říšské rady se
situace vlastně nezměnila, obstrakce trvá
v Před. i Zalitavska; ponze Češi zaujali ústy
delegáta Dr. Kramáře a svou žuroalistikou
stanovisko proti vládě nejostřejší a nemíní
propastiti tentokrát, co české poselstvo nikdy
posud neučinilo, ani kontingent nováčků.

Vláda položila bned do první právě schůze
tuto předloha, což zní hodně vyzývavě, jako
vůbec ona ničeho nepoduikla, aby národnostní
protivy v Čechách vyrovnávala, třeba náčelník
její neustále ubezpečoval, že jí nikdy více ne
záleželo na smíření obou kmenů V Čechách
jako dnes. Její odpověď českému rolnictva,
domáhajícímu se státní subveuce pro ubožáky
v jižních Čechách, její odpověď zemskému vý
bora království Českého na žádost za svolání
sněma, ton, jakým mluví listy vládní a ně
meckí, igaorování Čechů na císařské hostině
delegátů, to vše zdá se nasvědčovati, že vládě
na české obstrakci nezáleží a že si hodlá po
moci, ač-Ji poslední nepřímý pokus, zasáhnutí
totiž vynikajících politiků do napnutého poměru
mezi českou delegací a vládou, se nezdaří, buď
zrušením ústavy, neb oktrojírkou jednacího
řádu, nebo konečně absolutismem, resp. svým

E m $ 14; v každém případu čeká naechy ve Vídni tahý boj.
Vídeňští centralisté nezhostili se posud

fixní idey, Rakousko že je pořád říší německou,
jako v době bundu a že by se rozpadlo, kdyby
je nedržela učinčina; že to není politické právo
čeho se Češi a ostatni národové domáhají,
nýbrž politické násilí a to že může zlomeno
býti zase jen násilím; videňští centralisté ne
chápají, že Čechové v nynější sitnaci své ani
jinak jednati nemohou, nechtějí-li se vydati
posiněchu svých nepřátel, kteří od jakživa

k válečný ryk, kdykoli se mohli pochlubiti českým skalpem, kdykoli Čechy viděli
va ústupu.

Páně Kůrbrův dvojí loket lze pozorovati
právě oyaí; '/, mil. Italů povoluje se univer
sita — je prý dokonce již hotovou událostí —
ač jsou to peníze tak vybozené, jako kdysi
v Lombardsku a Benátsku, jež nám byly vzaty,
když nás nejvíce stály, na Moravě pak nechce
vláda pro 8 mil. Čechů povoliti drahou uai
versita, Slovince odbývá se stejnými požadavky
na Jepší časy, v Istrii pak a Přímoří dokonce
nepřistupuje k otevření 200 národních škol,
jež jsou tam zákonitou potřebou. Dvě léta
úřadovalo se v Čechách s vnitřní češtinou a
říši nepotkula ani nejmenší katastrofa, dnes
pak, po 6 letech bojí se vláda přistoupiti
k spravedlivéma provádění $. 19.zákl. zákonů
protože to Němci nechtějí.

Co změnilo se v této říši za tak krátký
čas? — O mnoho! — Cizím vlivem, o jehož
nenvěřitelném zasahování do vnitrorakouských
poměrů přinesly N. L. úžasnou zpráva ruského
zahr. ministerstva, zpyšaělí Němci nechtějí
býti více sousedy, bratry, ale pány ostatních
rakouských národů a vláda, která má heslem:
„jastitia fondamentum regaoram“ (spravedlnost
základem říší),ta k tomo mlčí, aneb dokonce vinu
svaluje na Čechy, odpovídajíc na všecky po
žadavky svým stálým: „až co torou řeknon
Němci“, jako by konání práva záviselo nikoli
od práva samého, ale od milosti německé.

Němci, jimž se patrně již nejedná otuto
řiši, neznají než odpovědi: „my jsme pány a
jen německá řeč je panojící, my žádnou jinou
úřední řeč, žádnou uoiversita nepovolíme, po
případě z..bájíme obstrakci my“. Za takých
okolností není ovšem říši pomoci. Za obstrakci
českou, spravedlivou a ze stanoviska českého
národa nezbytnou — obstrukce německá, zby
tečná a svóhlavá, tot ten dobře mířený a vy
počitaný „Stoss in's Herz“ (rána do srdce),
jak tu vídeňské listy, ve chvále předsedy mi
nisterstva ge předstibojící, nazvaly.

Insertysepočítajílevně. —... m
Obnovavycházív pátek v poledne. | Ročník X.

Jak to dopadne, Bůh sám ví a možno, že
až čtenáři badou míti náš list v ruce, bude
sitaace již vyjasněnější. Jest- li kdy, je nyní

hrozícímu nebezpečí z Balkánu, s nímž nepo
chybně v první řadě naší říši bade činiti. Po
měry světové jsou tak dnes napnaty, že by byl
div, kdyby východní soupeři vyřídili si svou
věc sami a kdyby z války jejich nepovstala
válka světová. V takém okamžiku, kdy bade
potřebí obětavosti a nadšení vlasteneckého
všech národů, tvořících tuto říši, bráti si na
pány u pohlížeti na ostatní s patra, může jen
ten, komu jde ne o zachování, ale o rozbití
této říše.

Ani v Uhrách nejsou poměry utěšenější.
Tisza obstrakci maďarskou nepotřel, jak sli
boval a jak se i v Uhrách donfalo, naopak on
oposiční strany svýmosobním, namnoze strobým
vystupováním dohromady srazil. Nepovolí-li mu
saěmovna odvod, zavede nový řád sněmovní,
po případě rozpustí sněmovnu a vypíše nové
volby. Zdá se, že na radu Aponyho odvod
projde, ale oposice potrvá dál a doufá, že dů
sledným normálním odporem přivede Tiszu ku
páda dřív, než taktikou posavadní. Tedy ústava
podťata ve svých kořenech tam i zde a De
zbude naposled přec jen nic jiného, než to,
čeho se již padesát let domáháme, co i roz
šafoí Němci za spravedlivé a jedině pro Ru
kousko prospěšné považovali — decentralisace,
autonomie a nové spravedlivější volební řády
— ovšem není-li již pozdě a dovolí-li to spo
jenec nad Sprévou. Pro český národ navíme
jiné rady, než aby se vzpamatoval, odložil
strannické boje a postapoval důsledně a sebe
vědomě nejen proti nynější centralistické vládě,
ale i proti centralistické ústavě. Nic nespomůže
pád ministerstva, system-li zůstane.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 9. března.

(Na místě polemiky. — Praha ve varu. — Po
třeba populárně napsaného šivotopisu dra. Fr. L.

Riegra a jeho národních a polštickýchsnah.)

Když jsme někdy na těcbío místech in
formovali své čtenářstvo o poměrech panojících
na vražské radnici a když jsme byli při tom
nuceni dáti pravdě průchod, kdo se o jejich
ozdravění zasazuje, byly činěny proti našim
vývodům námítky a sice tím, že bez vyvrácení
námi uváděných fakt předhazováno nám, že
prý těm či oněra osobám děláme reklamu. Ně
kolikráte jsme taková podezřívání odmítli, ale
vidouce, že polemika jest vlastně hledanou
vodou na mlýn poobybovačů o věcnosti našich
vývodů, nechali jsme je pochybovati, čímž
vlastoě byl také proveden důkaz, že na jejich
míněních ale docela nic nezáleží a že pánové
ti mluví vlastně jenom sami k sobě. Proto se
každé polermice proti viděti nechtějícím zá
sadně vybýbáme ponechávajíce slovo faktům,
která pravidelně každá věcné úvaze následují.

Jako právě nyní! Bylo nám předhazováno,
že naše poznámky o obecních záležitostech
pražských jsou prý povahy osobní. Vytýkáno
nám, že nespravedlivé posuzujeme konaervativní
vládu na pražské radnici z důvodů prý osob
nich. Nepolemisovali jsme proti tomua učinili
jste dobře, nabof správnost našich vývodů ve
formě daleko ostřejší, než-li jaké my užíváme,
potvrdil nejrozšířenější konservativní list a
orgán konservativní většiny na radnici „Ná
rodní Politika,“ která dne 6. t. m. na dvou
místech mloví obecní vládě na pražské radnici
do duše a svědomí a dokonce jedno z ních
končí těmito lapidárními slovy: „Značnésumy
takořka byly vyhuzeny, což nesvědčí věru 0
veliké hospodárnosti a prozíravosti správy
obecní — — Je věra již na čase, aby na
pravém místě na pražské radnici počalo se ko
nečně jednou hospodařiti a spořiti, zejmena
v agendě asanační, jež stále jest jítřící se ra

nou obecních našich financí. Jako nikde jinde,
jest zde zapotřebí náprav a výměny osob.“

Kdy pak jsme my takovéto hromy do
konservativní pr.žské obecní správy pustili a
kdy pak jsme nějaké osoby přímo ke všem
čertům posílali, jako činí nejrozšířenější jkon
servativní list? Kdyby se bylo bývalo našim
vývodům v Praze dovedlo rozaměti, nebylo by
k tomu došlo, že v obecním zastupitelstvu
zdejším proti všem tradicím nezasedá dnes
mezi 90 obecními staršími ani jediný kněz,
pro něbož nebylo v konservativní straně místo
8 z mladočeské strany kandidovaný katecheta
Dada musil své doby propadnouti. Bez po
známky uvádíme. Proto poměry nemohly jinam
dospěti, než-li že se již dnes zcela vážné mluví
o dvou mladočeských kandidátech na prima
torský stolec po Dru Srbovi a sice jmenují
se jimi Dr. Lad. Pinkas a Dr. Karel Groš,
což jest pochopitelné, když se již ani konser
vativní listy ostrým výtkám obecní správě
nevyhýbají.

Proč jsme my neměli a nesrněli své čte
nářstvo o pražských poměrech nejmírnějším
způsobem informovati? Tolik na místě polemiky
proti podezřívání našich zpráv, V jejichž po
dávání půjdeme si svou dosavádní cestou, při
hlížejíce především k věci, pěstajíce pravda
a vystříhajíce se rozdimychování všeho, co
směřuje proti pokoji a svornosti v naší české
společnosti. Úplně nám postačí, když nám svým
časem dají fakta za pravdu.

* G
“

Praha nachází se v přítomné době ve varu,
k učmuž nemuselo dojíti, kdyby byl politický
postap českého národa postaven a neustále
stavěn na pevnou půdu rozumného hospodář
ského rozvoje. Politika systematického hospo
dářského sesílení byla by v Praze dávno při
rozeně udasila všechny v+střelky cizích a
nedomácích zde projevů bujuosti. Kdo pak
v Praze rozněcaje nepokoje, kdo pak zde
aranžuje provokace? Ten činitel, který umož
ňuje zde hospodářskou existenci 4 blabobyt
živlů, kteří to s Prabou a s českým lidem
upřímně nemyslí. A ten činitel jest, jenom si
to opakujme a přiznejme, naše vlastní česká
hospodářská neopatrnost. Bez této neopatrnosti
vypadala by statistika Prahy docela jinak a
nikdy by nedocházelo zde k výstupům, jejichž
jsme dnes svědky.

Tyto nepokoje a provokace platí si česká
společnost sama! Kdyby z hospodářského
principa podporovalaa hledala jenom vždycky
svého člověka, politický úspěch dostavoval by
se ihned v zápětí. Ale tato hospodářská kázeň
nenachází v našich kruzích doposud žádného
žádoucího a všeobecného pochopení.

Co ku př. činí v ohledu tom pražská
obec? Přes ta chvíli se jí vytýká, že přecházt
přes oferty našinců bez povšimnutí. Jak soci
álně povznáší své obyvatelstvo? Zaváděním
plivátek, polemikou proti vlečkám a debatami
O zvyšování daně ze psů, jako by důležitějších
komunálních otázek nebylo. A konec konců
je, že v Praze povstává boj proti ve průvodech
nošeným buršáckým čepicím.

Boj ten v „Obnově“ rozluštiti nemůžeme,
ale to předce můžeme říci, že by stálo za to,
aby česká veřejnost zvěděla jména a přísluš
nost oněch pánů, kteří se v Praze v bar
Šácké čepice provokativně odívají. Jsou li to
pánové z rajchu, ti by ihned přestali, kdyby
byli upozorněni, že v Praze to není moda a
jsoa-li to synkové na české peníze odkázaného
panstva, těm by také ihned jejich bujnost
zchladla, kdyby pap „fotr“ tak snadno český
groš neomaka:, jako dnes.

Ale provokace přítomné doby mají pro
českou pražskou společnost také svůj líc. Ten
nejchladnější člověk těžce nese, když vidí
jejich podstatu a bezděčně přiblíží k jejich
pramenům e příčinám, Proto konec jejich bude
novou etapou hospodářského odpoutání 8e
mnohých našinců od činitelů, kteř znamenají
pro provokace ty posilu.



Škoda pro český živel z nich nevznikne
ani poloviční, jaká pohroma přirozeně a tiše
stihne živly provokaterům blízké. O tom není
pochybnosti, že celá řada nečeských závodů
v Praze octne se po nich na suchu, jako se

pravidelněpo takovémto výbuchu nedomácíhopřepychu zde stává. Proto provokace pražské
pracají pravidelně vlastně proti tomu,co chtějí
manifestovati. To jest pravda, že české obe
censtvo konečně ustoupí z ulic, ale druhá

provda jest, že potom značnoa část jeho anirvenobílé firmy více nezlákají tam, kde tuší
zakukleného nenašince.

Var nyní v Praze kypící jest jedním zo
stínů u nás, ješ jsme jako důsledek zaměstnání
politiky ruské na dálném východě očekávali a
předpovídali. Proto nezbývá, než-li moudře a
opatroě čekati, až sluníčko zase vysvítí.

Malvu historickou odbočka.
Po návratu vítězných vojsk německých

od Paříže padly naše fondamentálky. Po ná
vratu vítězných vojsk ruských od Cařihradu
dostali jsme českou universitu a stal se heslem
pokoj mezi národy.

Proto můžeme s mathematickou jistotou
čekati na to, že velké události, jež právě ru
ské voje vyřizují, budou míti v zápětí také
dle logiky historie nepochybnou pronikavou
změnu v evropských poměrech, až se Rusové
ve vítězoslávě vrátí domů.

s +
*

Dne 3. března byla « Prahy podniknuta
první výroční pouť ke hrobu dra. Frant. Lad.
Riegra. Pouť ta byla povahy více intimní a
nesla ráz zbožné vzpomínky. Účastnila se jí
rodina zesnulého, potom řada osobních přátel
a ctitelů, dále zástupcové korporací, v nichž
dr. Fr. L. Rieger působil a konečně připojila
se k ní representace jisté části inteligentní
mládeže. Přes to, že památce dra. Riegra
v úmrtní jeho den mohly ještě jiné veřejné
sbory, jež dne 3. března na Vyšehradě scházely,
vzdáti čest jako na usinířenou, zdá se, jakoby
mrtvý ze svého hrobu vstával. Nahlas i mlčky
se vzpomíná na politické principy, jež na zá
kladě neobyčejných a draze vykonpených zku
Šeností dr. Rieger hájil a zastupoval.

Oposice proti němu jeví se dnes jako
jedna z největších chyb, jichž se česká poli
tika nové doby dopustila. Chyby ty provalují
Se na veřejnost dvěma směry.

Jednak tím, že po dvacetlet jest společný
postup našeho národa rozvrácen a roztříštěn
tak, že jistá míra jeho konsolidace r. 1891 a
1892 byla jenom zdáním a jednak tím, že
za doby oposice proti politice dra. Fr. L.
Riegra odrostlá česká gunerace zdá se býti
politickou třtinou, která ve veřejnosti ještě
hodně škod a nesnází natropí. Pánové, kteří
v době té nacházeli se v letech jinošských a
mladických, slyšeli tolik hesel a tolik negací,
že na to zvykli tak, že nyní ani juko mužové
nemohou zvyku toho se zhostiti -a pokládají
odpor proti všema za politický princip a po
litiku. Státoprávní hesla, radikální fráse, svo
* odomyslné deklamace, horlení o pokroku, to
všechno jest smícháno do jedné směsice, z níž
teče jenom samá žluč, samá kritika, která bojí
jenom domýšlivostí, že k politice není zapo
třebí ničeho jiného než-li Časopisu, v němž se
může sebe více nerozumných věcí vytisknout.

PEUILLETON.
Z osmera blahoslavenatví.

Napsal Josef Váňa.
VIL

„Blaboslavení Ikající,
neboť oni potěšení budou.“

Mat. 5, 5,

Tmavá noc pozdního masopusta stopila
v černý svůj jicen celý svět. Otepjala temnou
peratí svou města i vesnice, paláce i chýše,
hedváb i cár, radost i žalost.

Mladá vdova Methodie Horská seděla u
šŠicího stolku, ale nešila. Ruce ležely nečinně
v klíně a oči dívaly se strnule v jeden bod,
jak bývá u těch, již hlavou se žene tisíce my
šlének a žádná z nich není jasná, určitá. A
kolem bylo ticho tak hrobové, že bylo slyšeti
i nevyslovený sykot hořící lampy tak, jakoby
jemný vichr táhnul strunami vzdálené Aeolovy
harfy. Jen z venku zapleskal v okna čas po
čase jemným úhozem déšť a sníh a pak b?lo
ticho zas, ticho mrtvé, brobové, hluché.

V tom ozval se z dáli temný dusot koní

snění a obličej najednou se jí nepatrně zkřivil
jakoby bolestnou vzpomínkou.

„Ha, již jedou... jedou tam do plesu
— Ach dnes rok, právě dnes.——

A mladé vdově klesla najednou hlava
k prsoum a oči zalily se slzami,

„Pročjen vzpomínati musím ?|— Proč ještě
(ble bolesti není ošetřen člověk... —— —?

rok

Nynějšíbezradnost a Pasprogramovost českéveřejnosti vznikla na bojištích proti Riegrovi, na
nichž povalena byla autorita, zneoznána zkuše
nost, potupena zásluha, poplván věhlas, zničena
snášeliost, zavržen dobrý ton, pošlapána shoví
vavost, zkrátka při nichž po české zemi bylo roz
seto sémě dračích zubů, jejichž čatvadnes rve
v nejprvnější řadě ty, kdo dr. Riegra a jeho
politiku odeuzovali.

Nač a proč to tajiti, že jsme jako národ
ani program politiky dr. Riegra za dvacet let
ničím nerozšířili, ano že ee z něho naopak
mnoho vypustilo, že se z něho na mnohé za
pomnělo? Dnešní české politické strany vlastně
mají každá jenom část z jeho programu, taí
že přítomné české politické snahy jsou vlastné
troskami velkého společného programu Riegrova,
jak jej tento popůlstoleté své politické čin
nosti definoval. ©Adnes neexistuje v české
veřejnosti muž, který by ve stálé evidenci
choval pokrok a postup národa v tak obsáhlé
a všestranné míře, jako činil dr. Rieger, maje
v každém oboru jeho činnosti své důvěrníky
kteří mu referovali.

Kayž srovnáme velké kontory politiky
Riegrovy, kdo jsme je měli ještě příležitost
v jejich rozvoji sledovati, užasneme nad ubo
hostí, ve kterou se česká politika dnešních dnů

sovpla. Připadá nám jako balon, z něhožplynunikl — —

Co zde píšeme, neprýští ze žádných po
citů osobní nebo strannické blízkosti, anobrž
vytryskuje ze srovnání toho, co v době
Riegrově bylo a co jest dnes a bylo by to
chybou, nedati pravdě průchodu. Že měl dr.
Rieger vždycky obratné pomocníky, že měl po
každé šťastnou raka, toho nikdo netvrdí, ale
program jeho byl skutečně politickým kabátem
jejž nosili naši otcové a který sotva dotrhají
naše děti.

Od dvaceti let nebylo na něm nic pod
statného změněno a nových dvacet let to bude
trvati, než-li se kdo nalezne, aby do nového
programu, který ostatně mutatis mutandis dále
ponese střih programu Riegrova, celý národ
obléci dovedl. Ostatně vždyť v Uhrách drží
se také dosud programu Košuta Lajoše, tak
to není žádná vzácnost, že politický program
dědečkův ještě vnukovi slouží, což také jinde
lze nalézti. To pouze svědčí, že takový trvan
livý program byl vlastně velmi dobrý.

Takové myšlénky musí se dnes při vzpo
mínce na Dra Riegra hnáti do hlavy každému,
kdo o politických poměrech naší doby uva
žuje — — Malomoc její zoufale buší na vrata
skladiště našich „zájmů a přesvědčení“, aby
z nich co nejdříve byl vynešen obraz, který
by malbou svou kolem působnosti Dra Riegra
národu podal jeho politický program, jenž by
zřetelností svou naznačil mu dnes zatmělé
nejasné cesty v před, v budoucno.

Krátce řečeno, dovoláváme se vypsání
života, působení a snah Dra Riegra, které by
mohlo býti ve statisících výtisků vrženo v žeský
lid jako jeho politická čítanka, aby nezapo
minal a nezapomněl, co vlastně chtěl a chtíti
má — — —

Každá strana v národě nalezne při Riegrovi
část svého programu zvláštního a druhá část
všeobecná bude ji spojovati s ostatní obecností
v jednu nezdolnou, velkou společnost.

Proto druhé výročí úmrtí Dra Riegra bylo

— Ty vzpomínky, ty vzpomínky! — Tábnou
blubinami uštvané duše jako Jačné hyeny, 8 ne
nasytným cynismem zavlekou člověka v váj
nedostupných vidin a v zářící kraje jásavých
radostí, ale hned zas kmitem blesku postaví
jej v zamlžená údojí hořkých bolestí, palčivých
slz a drásajících muk. A přece rád je člověk
přivolává, přece rád 8 nimi se obírá“.

Mladá vdova vzdychla, pozdvihla hlavua
zadívala se zase tak v neurčito jako dříve. —
Dnes rok, jak byla ještě šťastná ! — V muselinu,
brokátu a atlasu točila se před zrcadlem, jež
zrovna jako nenasytný divák její krásu obdi
vovalo a hltalo. Chystala se do plesu, do
prvního plesu jako Šťastná novomanželka. Zá
řila radostí a očekáváním, oko jí planalo touhou

. opojením a daše rozplývala se něhou aunyostí.
„Ženuško, už jsi hotova ?l“ zavolal sladký

hlas mužský z vedlejšího pokoje.
„Hned, miláčku, hned! — A Methodie

ještě jednou otočila se před zrcadlem, při
máčkla démanty v nádherný účes bohatých
svých vlasů a již vznášela se jako zjev ztisíce
a jedné noci před svým manželem k připrave
nému kočára. Muž div ji zraky nepohltil, jak
byla krásna. — Och toho štěstí, toho štěstí
neskonalého v dobách těch krásných.. — —!1!

A dnes?! — Můj Bože, dnes! — Jaký to
obrat! — Člověk div by nesešílel. — Muž
dávno zabrabán a ona opuštěnou vdovou. — Tím
těžší její pád, čím výše stála. — Na prahu
ráje, do kterého měla již již vejíti, chytil ji
zármotek a surovými pažemi odstrčil ji pryč
do pouště vzlykotu a slz a nářků... ———

" A mladé vdově při těchle vzpomínkách

by nejplatněji oslaveno vydáním jeho popul
zajímavě, věcně a účelněpsaného Kivotopist
pro lid, aby měl konečně celkový program
národa za minulé půlstoletí v rukou jako
svítilna na cestě v půlstoletí další.

Obrana.
Ukvapll se. Dvojotih. p. Šádek velmi

rád vzdělává své svěřence uveřejňováním sku
tečných i vymyšlených skandálních historek
kněžských. V posledním čísle 9. „HI. ze S.“
přináší p. Šádek opět lokálka „Z ovzduší ce
libátu,“ kde zatracuje špatnost klerikalních
kruhů. Zatím však vyvedl malou bloupost
předseda evangelického svazu v Drážďanech,
takže kdyby byl p. Šádek tak nespěchal, mohl
své mravní kukátko rozhojniti znamenitoa no
vinkou z vlastního tábora. Nejsme sice přá
teli umravňující manýry p. Šádka, ale aby
snad mu oeušel tak pádný doklad mravní po
výšenosti ženatých pastorů nad celibátníky,
registrujeme následující novinářskou zprávu:
„Předseda evangelického svazu v Drážďanech,
pastor Segnitz, vzdal se veškerých svých hod
ností. Byl k tomu, jak již sděleno, donucen
odhalením, které vyvolalo v celém Německu
a také v Rakousku v krazích přívrženců hesla
„Pryč od Říma“, jehož Segaitz byl horlivým
zastancem, nejtrapnější sensaci. Segnitz spáchal
totiž v posledních letech celou řadu zločinů
proti mravopočestnosti. Mimojiné u
držoval též nedovolené styky 8 manželkami
dvou dvorských úředníků. Segnitz po tomto
odhalení prchnul, nejspíše do ciziny. Nový
drážďanský skandál vsrušoje zejména «..y
kruhy společenské, v nichž Segnitz zaujímal
vůdčí postavení jako agitátor věci evangelické.
Pastor Segnitz byl nejzařivějším nepřítelem
jesnitů a potíral je s kazatelny při každé pří
ležitosti. Propagaje horlivě myšlénku evange
lickou v Čechách, sbíral pilně proevangelické
kostely a obce v českém území a získal my
šlénce „Pryč od Říma“ bohaté prostředky,“
Vzpomeneme-li si při této skandální historce
na mravní stanovisko Wolfa a Starka, nemů
žeme jinak, leč vysloviti p. pastoru Daškovi
vroucí díky za to, že chtěl časký národ po
vznésti zářivou německou kulturou. Toť se
rozumí, že odsouzení pastora Segnitze nespadne
v neprospěch protestautů při statistické úvaze
o vlivu náboženství na mravnost, protože p.
Segnitz soudu upláchl a do akt se již nedo
stane. Možná, že se uchýlil prozatím na Vino
hrady, aby se mohl súčastniti v létě Hneových
slavností. Husova čistá říza přikryla již více
podobných — výtečníků.

(3) Evangelická kritika. Takyčasopis
„Hus“ oznamuje, že „klerikální tisková Jiga“
vypisuje konkurs na brožury o Husovi; při
tom bned pohrdlivě dodává: „Bude ten Hus
v nich vypadatl“ Tedy kritika už předem, a
to hodně pohodlná, hodící se dobře do rámce
evangelického lista. Kritiku příznivou ovšem
marno čekati, i kdyby katolickýspisovatel sta
dokladů k svému tvrzení snesl. V církví evan
gelické už jsou od dávna ustálena jistá histo=
rická dogmata; jsou hodně zpátečnická, ale
běda tomu, kdo by se odvážil o tu hromádku
zúůmyslného podvádění zavaditi! Běda tomu,———————
zavlhly oči, že ani neviděla. Otevřela tedy
šuple a šicího stolku, aby si odtud vyndala
šátek a otřela zčervenalé zraky. V tom, jak
otevřela, začernala se před ní ebenová akřínka.
Methodie se usmála, jako když čarvánek pře
letí zamlženým krajem, chytila skříuku a po
líbila ji.

„Zde jest mé srdce, zde mé blaho, sde
mé všecko! — Nelítostná emrt vyrvala mi tě,
můj miláčku, ale tohleto vyrvati mi nemohla|“

A Methodie vzala malý klíček a otevřela
skřínku. — Celá záplava dopisů, aschlých ky
tiček a oěžných dárků objevila se před ní.

Methodie ponořila v ta záplavu svoje
útlé prsty u přehrabávala se s patrnou zálibou
v těch jí tolik drahých pokladech. Najednou
rozvinula dlouhý papír a oko její utkvělo na
verších.

„Znáš ono místo, jež nám bylo rájem,
kdyš zpívali drozdi, jaro létlo krajem ...? 1“

Mladá vdova pozdvihla hlavu a zadívala
ge v jas hořící latumpy. A zdálo se, jako by
přes čelo přelétla jí blaženost.

„Ů znáš a víš
ta lásky skrýš
tu lásky naší vroucí tajnou skrýšl“

Mothodie vzdychla a jako by jí byl někdo
hrdlo stáhnul.

„Tak milo bylo! Kvítky kvetly kolem
a les jásal zpěvem a my zas Šli polem

jak znáš a víš
v tu lásky skrýš

v tu lásky naší čisté tajnou skrýš.“



kdo by chtěl aspoň trochu světla vrhnouti na
strnulé, frázovité modlářetví klerikálů ovange
lických,kteří potouchle snaží se světu dokázati,
že jim jde jen a jen o pokroka pravdu! Hned
8e roní krokodilí elzy, hned 66 spustí farizej
ský nářek, že jest „reformace“ v nebezpečen
ství; a nepřestane se Ikáti, pokud aspoň tucet
liberálních listů nepřispěchá ukonejšit evan
gelicko-klerikálního mazlíčka.

Pánové, ažje nejvyšší čas, abyste zpytovali aspoň trochu vlastní svědomí. Pouho
pouhé výpady proti katolické církvi, stálé za
metání před prahem cizím Vás příliš málo
zreformoje. S okázalou drzostí dovedli jste

+ šířiti celá desitiletí k větší cti Hosově pod
vodný pamflet Lžipogiův. Nic Vám nevadilo,
že ta neščikovná parodie na Husa vlastně na
mnohých místech Husovu postava snižoje; nic
Vás nezdržovalo, že ten nestydatý pamíletjest
útokem na zdravý rosum. Ten pamflet musil
býti mezi lid boufně šířen přece, poněvadž

obssbuje sprostácké výpady proti efrkvi. Tobylo to hlavní, co Vásk tomu spisku táhlo;
věděli jste dobře, že taková snůška lží není
ku vzdělání, že slouží jen k demoralisaci. Ale
Vám byl i takový prostředek proti nám dobrý.
Byli jste napomenuti od katolíků, ale všemarno;
byli jste okřiknuti drem Kalonskem,ale posud
jste své balamucení neodvolali, ač tvrdíte (na

ř. vůči Masarykovi), že 4 řádném poučenífate hotovi ee polepšiti. Vašecelé horování
pro Husa, Vaše strannické brožurky o něm
mají výbradně účel fanatisovati davy proti
církvi katolické. Katoličtí pracovníci zcela
Jinak se zasloužili o řešení otázky husovské;
ti mohou býti brdi, že dosud po celých desíti
Jetích nic podstatného odvolávati nemosí. Sami
někteří liberální pracovníci uznávají při našich
spisech věrnost a rozvahu. Vy to dobře víte;
vždyť se Vám taky nikdy nepodařilo pod
statné vývody katolických učench vyvrátit.
Ale poučit se z prací našich přece jen nikdy
neminíte. Jest to patrno z toho, že místo věc
ných protidůvodů si ulevujete paušálním odsu
zováním, pohodlným pokřikováním. Nyní už

ředem víte, že v připravovaných brožurách
Řatolických bude plno strannictví. „Bude ten
Hus v nicb vypadat!“ Rozbodně, pánové, líp,
než v pamíletu Lžipogiově, jejž šířila úžasná
klerikálně-evangelická nevědomost a ještě větší
zášť proti všemu katolickému. Ale že byste
chtěli aspoň trochu zmoudřeti, toho ovšem ani
ve snu nečekáme. Ztroulá a zpátečnická Vaše
dogmata historická, pokud čelí proti katolictví,
budou Vaši přední harcovníci ve jméno
„pokroku a pravdy“ uterzovati dále.

Politický přehled,
Říšská rada sešla se dne 8. ledna zase ve

znamení české obstrakce. Ministerský předseda
snažil se opětně uměním řečnickým navnaditi

slance, ale nepodařilo se. Mezi jiným roz
ovořil se, že podá předlohu o zřízení právnické

fakulty italské v Roveredu v jíž. Tyrolsku,
aby přáním Vlachů vyhověl. Menší místo prý
se nyní lépe hodí ke zřízení university. Tím
ovšem máme nyní malou naději na čes. uni
versita v Brně. Pan Kórber poukázal též na
státní rozpočet a na nutnost vyřízení branné
předlohy. Ministr připomenul též, že stojíte—————————————é

Methodie ustala najednou ve čtení, pode
přela blava dlaní a dívala se na ta horojící
slova prostinkých veršů. A duší táhlo jí zase
jaro lásky, jaro radostí toužených, jaro rozkoší
vysněných, jaro blažeností procítěných a pro
žitých. Duše její se chvěla, jako když jernný
vánek neočekávaně nhodí v napjatoa strana
zamlklé harfy.

Najednou však sebou křečovitě trhla.
Zraky její utkvěly na slovech dalších.

„Máj minul, kvítky zvadly a drozd kolem
v jiné táhnul kraje a my... s
Mladistvá vdova škytla. Divoká bolest

rozvířila na novo její rozbolněnou duši. Kře
čovitým pohybem ruky uchopila kapesník a
přitiskla bo k očím a rozplakala se tak usedavě,
že se zdálo, že jí bolest voitřnosti stráví.

„Ten ubohý miláček můj, snád už konec
avůj cítil... — — —1 — A tak náhle mne
opustil, tak neočekávaně a nechal mne tu 88
motau, opuštěnu, teskliva ...— — —“

A Methodie dlouho naříkala a šátkem
oči sušila. V tom jedna slza upadla jí z oka

v klín. Rychlým pohybem ruky chtěla ji utříti,než v tom jako by ji byl někdo uštknul. Za
chvěla se na celém těle a zarazila se v pláči.
Oko její spočinulo na malé dětské košilce. Před
chvíli na ni pracovala a jen vzpomínky, které

i přepadlyjako divý jestřáb holubici, přerušilyv práci.
Divokým rozmachem úbělí svítících svých

rakou uchopila kousek tvho rozešitého plátna
a přitiskla je horoucně k rospáleným rtům.
A teplo rozkoší dosud neposnaných, blaženosti
dosud nepocitěných rozlilo se jí v rozbolněné

před vážným roshodnatím pro případ, že par
lament nebude echopen práce. Na pracovním
stolku ústavy nynější že prý leží národní
sesílení a blahobyt národů. Vida, vida, jen že
my Čechové musíme si sami dodávati mysli,
abychom za nynější ústavy národnostaě i hmotně
neklesli a nestali se pouhými slahy Němců.
Přijat pak návrh dra Kramáře,aby o řeči dra
Kórbra zahájena příště debata. Na to téměř
aš do konce čteny došlé dopisy. Téhož dne
hrabě Sternberk skládal slíb, načež připojil se
k státoprávnímu ohra'ení českých poslanců,
aby ukázal, že volbajeho nebyla zradou národa.
— Ve druhé schůzi posl. sněmovny odpověděl
předseda min. na interpelaci Němců pro de
monetrace v Praze. Řečítou (která 80 konala
sa velikého lomozu čes. radikálů), přiznáno
právo buršákům, jedoání pak čes. obyvatelstva
pražského odsouzeno.

V Uhrách nastávají zase věcí horší. Mini
sterský předseda hr. Tisza ustanovil si konečně
potlačit každý odpor obstrakční. Prostředkem
k tomu má býti nový zostřený řád jednací.

Nevyřízené pobřeby státní nutně žádají, abyparlament uherský byl dělným. Ale proti
úmyslu Tiezově staví se částečně strana vládní.

Na dálném východě asijském dosud ne
dospělo k vážnější nějaké srážce. Japonci, kteří
aspoň pro nynější čas poznali neúspěch svých
útoků na Port Arthar, pokusili se o drubý
důležitý válečný přístav raský Vladivostok,
ale marně. V neděli učinili Japonci od moře
útok na pevnost, vystříleli za 200.000 rublů
střeliva, aniž by vážnější škody ve Vladivo
stoku způsobili a zase odtábli. Zatím namáhají
se Japonci, aby se Koreou dostali až do Mand
žurska, což by ovšem Rosům bylo výhodnější,
než aby se sami za nimi plabočili neschůdnou
Koreou. Rusové ovšem vyčkávají stále, hro
madí zatím svó síly, tuk že hlavní srážka na
souši, dá na sebe ještě asi dlouho čekat. Pro
skakují už také zvěsti, že spor rusko-japonský
bude konečně ukončen smířlivě. Čechové ve
Vladivostoku usedlí utvořili oddělení jízdy,
položené z 10 Čechů, zbraň a koně opatřili si
sami. Velitelem oddělení jest bývalý c. a k.
nadporučík Jelínek.

Z činnosti katol. spolků.
Ústřední Jednotě dlecésní + Hradci

Králové zaplatily členský příspěvek dále tyto jednoty:
v Dohaličkách, ve Mříčné, v Lomnici n. P., mužská
jednota v Sezemicích, v Kutné Hoře a v Kostelci n.
0. Jednoty příspěvek dlabající žádáme, aby jej co
nejdříve zaplatily. —Ústředníjednota zaslala společně
se zemskou jednotou pražskou a diecésní badějovi=
ckou holdovací projev ke dni 19. t. m. do Říma, kde
odbalen bude pomník papeže dělníků Lva XIII. Na
pomníku tom vyryto bude na památku též jméno
naší ústřední jednoty.

Z Černilova. Naše katolickájednota zažila
uplynalou neděli dne 6. března b. r. skvělou členskou
schůzi, spojenou 8 přednáškou vldp. dra. Reyla „O
české pouti do Lurd.“ Nebudeme ae šířiti o zajímavé
a poučné přednášce, ježto stačí poznámka, že hustý
zástup posluchačů, počtemas 600 osob, sledoval po
2 hodiny poutavý výklad beze vší únavy, ačkoliv je
nom malá část mohla při přednášce seděti. Kdyby
sál mobl pojmouti ještě aspoň 100 osob, nemumili by
se četní hosté vraceti ode dveří z přeplněného sálu.
Značná tato účast posluchačů je důkazem, že spolková
organisace mezi katolíky černilovskými je výtečně ří
zena duchovní správou, proto blahodárně působí. Kde

duši. Jako prorokyně viděla najednou v ztemačlé
dálky, viděla jak na zamlžených obzorech je
jiho života svítá, jak celá záplava červánků
k úsvitu nového dne ji probouzí, viděla jak
zářící slunce nového Štěstí jí vychází... — —.

„Ach mé dítě, mé předrahé dítěl“ za
vzlykala a horoucněji a boroucněji tiskla ne
došitou košilku k ústům. A pronikavé zraky
její doše viděly už před sebou malé robátko,
milounké jak jabloňový květ, půvabné jak úsvit
jitřenkyatak krásnéjako úsměvletníhojitra,
Usmívalo se na ni svými korálovými rty, vzta
hovalo po ní titěrné své ručičky a v hloupé
nemotornosti zapletlo své hravé a něžné pr
stíčky v moře její tmavých vlasů a bezzubými
svými dásněmi radostně žvatlalo: „Mama,mama...

A mladé vdově Metbodii Horské trud
z čela mizel, jako když do březnového sněhu
zasvítí teplé jarní slunce, oko zalesklo 8e, jako
když večerní paprsek zapadne v porosený
kalich květinový a na tváři aefdlil se úsměv
blažeností mystických, úsměv blažeností vy
sněných a vytonžených, úsměv blaženosti, jež
jenom žena pocítí, když k ní a výšin nedozír
ných zalátne anděl Života a jemným Šelestem,
tak jako kdyby lísteček květu jabloňového
padal k prohřáté zemi, zašeptá jí v ucho:
„Matko...!11—— —

„Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni

budon“. pe

1“— — =

si duchovní správoové katol. spolků nevšímají, nemá
s nich církev valného ugitka. Ale pak ee nesmí na
ně naříkati, že nejson spolky horlivějšími nešli jejich
žalobci.

Z Lomnice m. P. Katolickájednots naše
řádala v neděli dne 28. února členskou vchůzi, při

teré přednášelredaktor p. V. Myslivec „0 povin
nostech katolíků v přítomné době“. V řeči skoro dvě
hodiny trvající mistrným způsobem poukázal na po
vinnosti katolíků v nynější rozhárané době. Hojnými
doklady upozornil na pusté štvaní tisku protikato
lického a na následky čtení jeho, zároveň pokáral
jednání mnohých katolíků, kteří urážky svého nábo
ženství mlčky líbiti si nechávají. K dotaza přiblásil
se jednatel p.Jos. Kozák, šádaje za vysvětlení o účelu
Všeodborového sdružení, což p. redaktor milerád učinil,
Návštěva byla velice četná, z vůkolí dostavila se de
putace bratrských jednot z Libštátu a p. farářem
v čele a z Nové Paky. Téš z blízké osady Nové Vai
fišel velký počet hostí s p. farářem a p. kaplanem.

Další spolkové činnosti „Zdař Bůh“|
Ze Sedlce u Kutné Hory. Dne 21.ú

nora t. r. odbývána byla u nás členská schůze zdejší
odbočky všeodbor. adražení křest. dělnictva. Na schůzi
promlavil v jadrné řeči oblíbený řečník z družstva
„Vlasť“ p. Jan Kř. Maštalíř o úkolu katol. spolků,
v nichž Kasdý člen vyspěti má v dobrého vlastence,
edárného syna nebo doeru a ve vzorného otce neb
matka. Za nadšenou přednášku odměněn byl bouří

tlesku. Schůze naší účastnil se i nový vdp. farář
táček, čímě projevil nám radost a na jevo dal svou

přízeň. Do odbočky naší vkrádá se však slý duch, jenž
by znamenal konec odbočky, — než doufejme, že bude

šastně zažehnán, zvláště když nám ústřední opráva
všeodbor. edružení vyjde vatříc.Organisaci křest. děl
nictva „Zdař Bůh“

Zprávy místní a z kraje,
Proč hrabě Sternberg zvítězil?

„Národní listy“ vidí příčinu Sternbergova vítězství
v neuvědomělosti voličstva. Tak dávají trochu podivné
vysvědčení mladočeské straně, která měla za dlouho
leté své vlády na politickou výchovu lidu přece času
dost. Tolik frází, tolik liberálního bengálu, ale volič
stvo po všem tom — nerosamí ničemu. „Osvěta lidu“
společně s Klofáčem zase soudila, že pomáhají Stern
bergovi vydatně „klerikální“ listy. Tak vídal Ani
jeme nevěděli, že jsme vlastně zápae vyhráli my. Dé
kujeme za poklona, která nám tak velikou rábu přikládá.
„Právo lidu“ zase sondí jinak. To 2. března napsalo:
Možno říci, že bitvu pro Sternberga vyhrál dr. Klum

žije dosud v domněnce, že stačí sedlákovi říci, nevol
Sternberka a že je Sternberg hotov. Kdyby se byl
dr. Klampar obmezil na věcný boj, mělo jeho vystu
pování proti Sternbergovi snad nějakou vábu. Pan
doktor však spustil ihned na celé stavidlo nadávky,
domnívaje se, že dělá volby obecní, a opojen vítěz
stvím hlásal všade, jak Sternbergoví vyprášil kožich.
Rozumní politikové ale řekli: To není porážka Stern
bergova, to jest jeho vítězství a měli pravdu. Rolníci
rozezleni, že jim „páni 2 města“ něco diktají, sami
počali zváti hraběte Sternberga do svých obcí a sláva
jeho rostla. To všsk pana Klumpara nepoučilo. Jako
zběsilý vrhnul se na hrab. Sternberga, zanechal 0
kresní nemocnici, kde je primářem, svému osadu a
jezdil ve dne v noci za hr. Sternbergom, aby zrazoval
před jeho volbou. Chytrý hrabě Steruberg se jen smál
a říkával: „Pánové, ten Klampar není penězi k za
placení. On zavrhuje mou volba, lid ale právě, že
mne zavrhuje, bude volit mne. V Anglii bych ztratil
všechno, poněvadž by voliči řekli, že jsem si ho zaplatil.“
Jest to ovšem pro pana doktora hodně trapné, jestliže
již i mezi socialisty pro svou malou obratnost přišel
o důvěra. Bývalo by tedy v skutku nevčasné, rašiti
práci pana dra Klampara, která byla vlastné tolik
zásložná. Vždyť jeho agitace nejlíp odkryla slabiny
Hajnovcův; proto jsme se většinou obmezovali na zá
bavné přihlížení. „Osvěta lidu“ ovšem velice mrzí, že
má po reputaci; proto koktá cosi o ničemnosti dopi
sovatele do „Práva lida“. Když „Právo da“ uveřej
ňovalo ničemné lži o kněžetvu a církvi,to ovšem bylo
zcela v pořádku, Nyní, kdy utrousiloz pocbopitelného
rozmrzení zrnko pravdy, už je jinak. „Osvěta lidu“
má prý dojem, jako by se ten dopis z Hradce dostal
do „Práva lida“ nějakým „nedopatřením“. To by
už maeil být sondrah Němec bodně popletený. Pořád
četl v „Osvětě I“ nejstatnější útoky na Šternberka —
a teď by jen pro hloupou nevědomost uveřejnil posud
zrovna opačný! Zkrátka kamarádi, bratři se znají,
vědí, že druh druha důvěřovati nemůže a při tom —
aoudrozi dostali strašný dopal na dra Hajna. Ta je
klíč k tajemství, Pan Hajn jako poslušný slažebník
Práva lidn ovšem už musí bořkou pilalku apolknouti
s loyálním sebezáporem; vždyť jest jeho list jen fili
alkou pražského grandžurnála soudruhů. VÍ, že by
jinak sebevědomé „Právo lidu“ i v příčině listu pardu
bického provolalo k svým soudruhům: „Ruce pryč!
AI. Hajn přestal pro nás existovati. Politické mrtvoly
se shazují s palubyl“ A tak by podlomilo existenci
„Osvěty 1.“ velice snadno. Meta socialistická jest nej
horší. — A jakou příčinu vítězství Sternbergova uda
váme my? Rolnictvo už má papírových slibů po krk.
Dobře vystihlo, že se žurnalistické pašalíky starají
výhradně o dobro svých ohvězdičkovaných pánů, o
zájem kliky; ví, že pro dobro lidu ty orgány, které
proti Sternbergovi štvaly, posud učinily pramálo. A
nechť se naše grandžurnály nedomnívají, že český
rolník po tolika trpkých zkušenostech při nynější uvé
mizerii příčiny své bídy nestuduje. Mnohý zcela prostý
rolník zná národobospodářeké poměry líp neš některý
městský panáček, který by rád stále rolnictvo v tom
směru poučoval. Rolnictvo zkrátka při volbách promlu
vilo samostatně, O Sternbergovi se na venkově mla
vilo: „Nic ve Vídni rozhodně za dvě léta nezkazí.
Aspoň něčemu rozumí, něco ve světě poznal; vládnoucí
strany se bojí o semenec, ale hrabě tam pro tu de
sítku nejde. Pokuds námi šlechta nešla, nadávalo se
jí; kdyš věsk jeden se odhodlaně k národu hlásí,



vpílá se mu ještě víc". Tak se většinou mezi uvědo
mělým rolnictvem mluvilo. A když skoro všecky proti

sternbergovaké durnály přinášely o výsledku volebníchschůzí referáty aš příliš nepravdivé, tím více se rol
pictvo utvrzovalo ve svém předsevzetí. Vítězství
Sternbergovo by uš konečuě mělo zburcovati z po

bodlnost: našepolitiky, kteří těšili « důvěry lidahlavně pro sebe. Nechť Sternberg nyní dokáže, že
voličatvo ve své zoufalé eitaaci svěřilo mandát pocti
vému a horlivému zastanci českých práv! To bude
největší porážkou frázovité šurnalistické demagogie.

Koncert ve prospěch Ustřední Hatice Školské. V nedělidne 13. března t. r. po
řádají místní odbory ÚstředníMatice Školské v Hradci
Králové koncert v Klicperově divadlo. Laskavě
spoluúčinkojí: pí. M. Bartheldyová, choť c. k. rady
zem. soudu, pí. Anna Jančová, choť měst. inženýra,
sl. Emma Scheinerová, sl. F. Vocásková, ct. dámský
pěvecký spolek „Eliška“ a pp. bratří Hájkové. Pro
gram: 1. Jan Malát: „Našim ženám“. Trojblasý dám
ský sbor s průvodem piana. Přednese ct. pěvecký
spolek „Eliška“. 2. Bedř. Smetana: „Z domoviny“.
Přednesou pp. bratří Hájkovré. 3. a) Jos. Málek: „Zda
ještě víé,“ b) Bedř. Smetana: Arie zopery „Dalibor“.
Přednese p. A. Jančová. 4. a) F. Chopin: „Noctarno
G-dur,“ b) J. Brabme: „Rbaspodie“. Přednese sl.
Emma Scheinerová. 5. a) Jan Nerada: „Ze zpěvů pá
tečních“, b) Svat. Čech: „Z nových písní“. Předneso
sl. F. Vocásková. 6, Ant. Dvořák: Arie z opery „Di
mitrij“. Přednese pí. A. Jančová. 7. Karel Goldmark:
„Koncert a-moll“. Přednese p. Jarka Hájek. Začátek
v 7 hodin.

Z Klleperova divadla. Jednotadivadel
ních ochotníků „Klicpera“ v Hradci Králové sehrála
v neděli dne 6. března t. r. Najděnovo drama „Vanu
Šinovy děti“ Celý děj kusa, líčící mravní ovzduší
jistých ruských vrstev, svou hloubkou uměleckou u
pouta! obecenstvo až do konce. K tomu nemálo přispěli
účinkující ochotníci, kteří zvlášť v předních úlohách
osvědčili svou známou uměleckou „routinu.

Krádeže. O výročnímtrhu v Hradci Král.
postili so do svéhe řemesla dlouhoprstáci. U jakési
J. Krystové při zatčení nalezeno zo všech koutů
ukrodených různých drobností. — P, J. Šrelbrovi,
krejčímu na velké podsíni, neznámý pachatel sebral
před krámem vyloženou škatuli s cblapeckými šatečky
v ceně 100 K.

Pravda ©gomerál. vikáři Tichém.
Před nedávnem z nesprávné informace uveřejnili jsme
na těchto místech, že jakýsi Tichý rodem z Často
lovic, katol. farář v Americe, jmenován byl od „biskupa
Kozlowaského“ generál. vikářem. Avšak farář Tichý pro
mnohé zlořády jiš dříve zbaven svého úřadu stal ae
odpadlíkem, přikloniv se k odštěpené církvi „biskupa
Kozlowského“, kteráž jest nyní v roshodném úpadku.
Lid stále víc odvrací seod svých „niezalesných“ kněší,
kteří svou nazávislost osvědčovali stále leda nová
zaným životem,

Pašijové hry. Společnost pp. BratříRůck
anfových pořádala dne 8.—10, t. m. v Hradci Král.
v Adalbertinu pašijové hry dle světoznámých pašijo
výchhervOberamergavěv Bavorsku.Jednotlivéobrazy
živými osobami provedené jako na př. oběť Abraba
mova, Kristus před Kaifášem, Ukřižování, snímání
s kříže, z mrtvých vstání byly opravdu krásné. S mi
mikou pěkně se vyzuačoval vybraný ústroj. Společnost
tato zasluhuje proto všestranné pozornosti.

Ze Všeodb.sdražení křesť.dělnictva.
Schůze užšího výboru dne 5. března. Podpory nemoc.
uděleny: Anně Cihlářové v N. Městě n. M. 6 K, M.
Vostřelové v Litomyšli 12 K, Ant.Oberreitrovi v Hlin
sku 6 K; podpory v nezam.: Polákovi V. v Ústí n.
0. 4 K, V. Štantejské v Ústí n. 0. 4 K. — Dopis
2 Náchodska vzat na vědomí. — Přijati 3 členové.

Vuorná práce márodní ve Svobed.
mých Dvorech čili jake v Japenských
vedách. Japonci v nedávných dnech bombardo
vali přístavní pevnost Vladivostok. Vystřelili z lod
ních děl na 200 ran; ač je tenhle rozmar stál na
200000 rublů, nezpůsobili Vladivostoku škod
žádných. Pan Hynek Srdínko ze Svobodných
Dvorů má manévry podobné, které se vyznamená
vají ještě větším nezdarem. On se odhodlal na
prázdno bombardovat papírovými kalemi protivný
tábor po vojně, která jest officielně ukončena.
Panu Fr. Morávkovi, zasloušilému | starostovi
v Předměřicích, zaslán 28. února tento zajímavý
dopis: „Ctěný pane! Při achůzi „Hospodářsko
občanské besedy“ ve Svob. Dvorech, dne 28.února
t. r. konané usnešeno jednomyslně, aby voličové,
kteří volili v poslední volbě za poslance do říšské
rady Vojtěchahr. Sternberga, jako nepřátelé
věci národní byli ze spolku vyloučeni.Jelikož
i Vy jste se podobně zachoval, jest povinností
naší usnešení „Besedy“ Vám oznámiti. Příspěvek
členský již zaplacený poštovní poukázkou vracíme.
Ve Svobodných Dvorech, dne 2. březos 1904. Za
„Hospodářskou občanskou besedu“: Fr. Komárek,
t. č. jednatel. Smetana Fr, t. č. místopředseda.

rolníku a starostovi v Předměřicích n. L“ —

Takové dopisy jsou zasílány i jiným neposluchům,kteří chtěli míti při volbě úsudek vlastní a uká
zali se nepřátely „věci národní.“ Připouštíme, že
poslední volba na Královéhradeckém okresu roz
čeřila klidnou hladinu veřejného života, ale jsme
toho náhledu, že právě rosvážní činitelé mají
k tomu působiti, aby nastal již klid. Ve volební
vřavě padla sice tu a tam nějaká rána, aloevolba
je již skončena a s hotovou událostí musí se po
čítati. Těšíme se zajisté v konstitučaím státě
svobodě přesvědčení politického, proto nesmíme
uikoho pronávledovati z tobo důvodu, že vykonal
voličeké právo dle svého osobního [přesvědčení

Snad ta 2 leta poslanecké periody nestojí ani za
to, aby se rorlévaly celé sudy octa po okrese.

Úprava středního Labe. „Středolabský
komitét“ pořádá v neděli dne 13. března t. r. 0 10.
hod. dopol. v místnostech zasedací síně okresního se
stupitelstva na Mělníce manifestační schůzi interes
sentů polabských. O nynějším atavu otásky úpravy a
kanalisace Stř. Labo pojedná předseda „Středolsbského
komitétu“ p. JUDr. Fr. Ulrich, zem. poslanec a sta
rosta král. věn. města Hradce Králové. O vyažití
vodní síly kanalisovaného Stř. Labe inš, p. K. Rosa,

rof. c. k. státní průmyslové školy na Smíchově.
ak následuje volba místopředuedy a volné návrhy.

„Středolabský komitét“ všemožně hledí působiti kto
ma, aby při provádění velkolepé vodní stavby na Labi
jednak za účelem záchrany pozemků od každoročních

spy dílem za účelem zřízení nové velké plavebnídráby, současně pamatováno bylo na plné vyatití
síly vodní k účelům vyvozování elektřiny jako síly
hybné ku hnaní strojů průmyslových a zemědělských

a prostředku osvětlovacího. Veletok labský svýmvelkým množstvím vody nabízí obyvatelstvu uvoji ob
rovskou sílu jako dar, jehož včasné nepoužití ku vý
robě energie elektrické bylo by — hříchem. Dožádaní
techničtí znalci zjistili, še vodní efla Labe bude tak
veliká, če bude jí možno v celém Polabí v pruhu 30
km širokém a v rozloze 5.000 km*poažiti.

Z Černilova. (Obnovasv. missie,) Dny od
od 27. února do 4. března zůstanou: pro katolickou
osada naši opravdu nezapomenutelnými, Konali u nás
totiž veledůstojní otcové Redemptoristé s Prahy Bern.
Čáka, Ton. Zapletal a Bob. Matějů obnovu loňské
sv. mlssle. S jakon radostí se všichni těšili na po
žehnanou doba tu, ukázalo se nejlépe tím, že na dra
tisíce kajícníků přijalo ev. svátosti. Zajisté stkvělý to
výsledek práce veled. p. mlasionářů, a uvážíme-li, že
počasí nebylo právě příliš příznivé a pak to všelijaké
malomocné škrábání proti av. miesii v listě dobře
známém, pak výsledek ukazuje se ještě velikolepějším.
Všechny slavnosti: dušičková, svěcení missionárního
kříže na hřbitově u nové křížové cesty a pak sávě
rečný průvod s Nejev. Sv, OL sdařily se znamenitě.
Po všechny dny byl cbrám Paně až k samému oltáři

opravda přeplněn, tak že kdo si bodné nepospíšil,
mosil státi venku. Zvláště imposantní byl průvod
s Nejsv. Sv. OI. Řada neohroženýchmužůa oládenců
katolických kráčejících v přesném pořádkuza sv, křížem
byla nepřehledná. A není divu, že výsledek byl tak
stkvělý, vědyť apoštolská ulova vldp. misslonárů téměř
přitahovala srdce všech, tak že hořela nadšením. Mnozí
snad 80 domnívali, že v mlssionářích spatří přísné,
nevlídné mravokárce, kteří nemují soucitu se slabostí
lidskou a zatím se přesvědčili dobře, že mluvili
k nim bratří a láskou opravda apoštolskou, poznali
jsk sprosté a otrhačné jest to mazání do všelijakých
novin proti av. mlssii. Ne svár a nepřátelství anebo
nesnášelivost nábožeuská, ale láska, smír s Bobem a
nepřáteli blásají se při av. missii, úplně v ducha
prvého missionáře Ježíše Krista. Dnové obnovy sv,
miseie uplynuly jako krásný sea, ale jistě zanachají
památku trvalou, neboť vykonáno dílo náboženské,
opravdu velice důležité. Poslední průvod a Nejsv. Sv.
Olt. a celá obnova av. míssie staly se velikolepou
manifostecí katolického života u nás, kteréž bylo
nutně potřebí a která s pomocí Boží přinese požehoané
ovoce. Pravíme otevřeně, že této manifestace bylo
u nás potřebí, neboť i u nás bojoje se rosličnými
nepoctivými zbroněmí, aby lid odtržen byl od nábo
ženství a církve sv, Ale právě celá obnova av. missie
tím úžeji spojila lid náš s Římem, Kristem Pánem a
Neposkvrněnou Jeho Matkou, tak že celý další život
katolíků kolatury černilovské bude jen pokračováním
manitestace av. víry při missii. Škrábelo se dost před
av. misejí v listě protikatolickém o výbojnosti kato
licismu čili jak říkají klerikulismu u ads: nuže ob

novou sv. missie byl učiněn výboj a to stkvělý, ale
výboj srací, která přilnula láskou nejevětější k Ježíši
Kristu, od kterého žádná potupa a žádný posměch
sebe větší již nás neodlončí, | Podávajíce vořej
nosti správu tuto považnjeme sa povinnost vaděti
srdečné díky veledůstojnému p. prelátu Antonínu
Suchánkovi, řiditeli bisk. semiuáře, který se 18
pány boboslovci sáčastnil se svěcení křížové cesty a
všem, kteři jakýmkoli způsobem záslabu si získali
o obnova sv. missie, Na konec pak ještě jednou vo
léme za vldp. misulonáři: „Zaplat Vám Pán Báb

všechno, co jste pro náe učinili a RodičkaBoží, jejíž
ctitelové vroucí jete, kéž vyprosí požehnání pro všechny
další práce Vaše, abyste mnoho a mnoho duší ještě
pro nebe sískali.“

Nezdařená léč ale me ma zajíce,
nýbrž ma — dívky. (Z Dohaličeku Sádové.)
Píše se nám, že dne 28, února t. r. v době šetření
zvěře vůbec, v době, kdy pušky družiny lovecké
v kašdé české zastrčené nějaké Lhotě klidně v rezu
na stěně odpočívají, přece v době toho všeobecného
klidu honitby náruživý jeden milovník odvášil se zá
hadnou — sa večerní jiš tmy — léč a lov konati,
ovšem ne na shablou polní naši svěř, nýbrž na mladá
děvčats, ne dívčiny v plném jarním květu, které votva
16. rok dokonsly a sice v tó naší památné krajině
Sadovské z r 1866, v osadě na Dohaličkách. Potu

telný, ošemetnýnějaký člověk, lišák, buď krvešísnivýanebo nějaký to kupec z obchodu lidským masem,

napnal totiž 4 dívkám psaníčka a sice do Sadové, Dohalic, Dohaliček a Mokrovons, psaníčka ne milostná,
ale lákavá, plná zvědavých novinek, jménem jedné
dívky,kteráždokostelepřijítinemohlas vybídnutím,
aby některá sdívek přišla zvěděti správ otěšitelných,
osobních, anebo jiná aby přišla uvítati bratra, kter
drahou měl přijeti. Záhodno v psaních všech
bylo svláště to, do každá s dívek byla posvána na
týš večer sice, pokaždé ale v jinou hodinu. Poněvadš

se však na poštách patřičně drží nedělní klid aspoň
odpoledne, psaní se oposdilaa dívky v čas je neobdr
šely a protož také k dostaveníčku očekávanému a
dádanámu nepřišly. V této sklamané sitaaci poradil
však si prohnaný lišák — člověk všemi mastmi me
saný; na tuškou liet « dodal bo osobně vrátnéma
v sadovském cukrovaru s prosbou, aby byl odevsdán
služšce — mladé dívce. Tato obdržovší dopis dala se
vylákati ven do polí v 8 bodin večer; tašlo ale něco
záhadného právě ze směra cesty jiné, neš jak v psaní
bylo adáno, vrátila se domů e posnámkou, že si musí
vzíti teplejší dat na ta nějakou delší cestu, kteroož
s neznámým mažem konati měle, aby na gelezniční
trati se mohla sejíti s bratrem. Panf, u níž dírka ta
slouží, uchůsky večerní sdály se nebepečnými a po
deztelými a protož jako opatrná a moudrá dala služce
při drabém vyjití s domu za průroděího továrního
ponocného, coš bylo pro ni největším unad štěstím a
její záchranou. Zakoklenec, ošemetník, lišák člověk
vida dívku s doprovázejícím mužem, nečekal již na
vyblédnutou avou oběť, na dívčina, ale odešel a no
milou asi náladou v uvažování, že tak nešikovně a
nemotorně děvče propastil, které již téměř ve své
moci měl. Při prvním sejití dívka přece nějakou chvíli
večer šla v polích před ním, a tu potřeboval jen za
cpáním úst dívku umlčeti a honba, léč na dívku byla
by se úplně podařila; neboť tou cestou za doby vo
černí téměř nikdo z lidí nechodí. Tato nezdařilá léč
ovšem poplašila drahý den celou osada a zvláště
dívky, když obdrčely psaní, poznaly všecky, jaké ne
bezpečí jim brozilo. Tento záhadný případ poplašný
jest jednak odstrašující pro všeczy mladé dívky,
jednak pro matinky, hospodyně i pro všecky mraro
kárce užitečný; neboť tento čas každá mladá dívka
za soumraku ven se bojí vyjítí, aby nějakým zlosy
nem ať za jakýmkoliv záměrem nebyla unesena.
Možná dosti, kdyby se byl pokus ten zdařil, že ostatní
dívky byly by vše zamičely a celé věci nebylo by si
obecenstvo ani povšimlo. Orgánové veřejné bezpečnosti
ji zakročili a zdá se, že jsou uš na stopě; neboťvěc
i úředně jest již podáne. Bylo by si přáti, aby ničema
byl poznán,aby ještě jinde nedostal chaťk podobným
ovům krvežiznivým aneb za příčinou obchodu s lid
ským masem. Protos, dívky, posor dejte, buďte opa
trné; kladou vám lotři léčky, jako pavouci oítě mou
chám!

Z rašelinových lázní ve Velichov
kách u Jaroměře se oznamuje, že stavba nových
dvou vil co nejdříve bude ukončena a účelu uvému
odevzdána. V obou nových vilách bude 40 pokojů dle
nejnovějších vymožeností po způsobu nejvýše moder
ním zařízeno, kterými bude úplně odpomoženo nedo
statku pohodlných bytů, který v lázních Velichovských
v minulé saisoně pro velikou frekvenci nastal. Novo
stavba bude do počátku letošní ssisony umělou cestou
dokonale vysušena. Toto notně provedené rozšíťení
lázní poukazuje zajisté k tomu, že vyhlášené a vy
zkoušené rašelinové lásně ve Velichovkách vykaszají
znamenité výsledky léčebné, které pod lékařskou eprá
vou odborníka specialisty Dr. V. Smutného s Prahy
i dále zajištěné výsledky vykazovati budou. ©

Občanská záložna v Medlešicích
koná v neděli dne 13. března t. r. o 2. bod. odpoled.
v místnostech „Panského domu“ v Medlešicích valnou
hromadu. Nesejde-li se dostatečný počet členů, koná
se valná hromada s týmě programem a v tonž hodinu
20. březnap t. r. v téže místnosti. Rozvaha dne 31.
prosince 1908 vykazuje aktiva: hotovost pokladní
11.578:48 K, u ústavůuloženo 45.368:10 K, na půj
čkách hypotečních 43.395-55 K, na půjčkách směneč
ných 130.677-46 K, atd., celkem 351.749:4A K. Pas
siva: závodní podíly 6447-50 K, vklady 236.43196K,
reservní fond 7.822-95 K, čistý zisk 94074 K. Členů
bylo 268 se 408 podíly.

Z Častelovie. Katolický lidový spolek pro
Častolovice a okolí pořádá v neděli dne 18. března
t. r. v hostinci „u Lra“ divadelní bra: Furiant.
Obraz ze šivota vesnického v 5 jednáních. Pro české
divadlo upravila E. Pešková. Začátek o půl 8. hodině
večer.

Z Úplee. Odbočka věsodbor. sdružení křesť.
dělnictva v Úpici pořádá v neděli dne 18. března t.
r. v eále p. V. Nyklíčka v Úpici divadelní předsta
veni: Břinkalovy trampoty. Veselobrao 3 jed
náních. Napsal Frant. Ferd. Šamberk. Začátek v 8
hodin večer.

Z Ostražna u Jičíma. Od 2. do 3. ne
děle postní konána ve farnosti Ostraženské obnova
sv. migsie, která se zde v r. 1903 odbývala. Přes
velice nepříznivé počasí, jaké po celý týden pa
novalo, přicházel lid velmi učtivě do chrámu P.,
tak že jej prostrunné místnosti chrámové ani po
jmouti nemohly, a pilné naslouchal tklivým řečím
důst. pánů kazatelů P. Fr. Vídenského a P. K.
Lercha 8. J.« Prahy. Kommunikantů bylo na 1100,
počet na tamní poměrně malou ossdu zajisté
značný. Tentokráte byli to obzvláště mužové,
kteří četně přijali av. svátosti, Horlivá a obětavá
práce dp. missionářů actkala se s velmi dobrým
výsledkem, začež jim vřelé díky buďteš.

Z Křiíšlle. Svatojanská jednota katolických
jinochů a mužů v Křížlicích pořádá v neděli dne 20.
března t. r. o 5. bod. odpoledne v sále hostince „u
Kalenských“ divadelní stavení: „Na statku a
v chaloupce aneb Macecha“. Obras s vesnického šivota
o 4 jednáních dle povídky Vítězelava Hálka upravil
Josef Mervart. Cistý výnos ve prospěch spolkové po
kladny. Dítkám školním přístup zakázán.

Hospodářská čkola zimní v Novém
Bydžově ukončí avůj letošní běb školní veřejnou
skoužkou, která se bude v bodově hospodářeké zimní
školy v Novém Bydžově dne 27. března t. r. přesně
v 10 hodin dopoledne odbývati. Při této skonšce vy
loženy badou É nahlédnatí školní práce žáků.

Ze EZésmuk. Od 36. února do 6. břesna
odbývali v Zásmukách OO z Tovaryšstva Ješíšova s
sice vidp. P. Autoním Rejzek, superior s Hradce Krá
lové a vidp. Arnošt s Prahy sv. miesil, která
velice se zdařile. Komenikaatů ne účastnilo 1850.



Obzvláště vysnamenal se zdejší P. T. učitelský sbor
s p. řídícím v čele, — který až na dva členy se
účastnil, čímž del na jevo své katolické přesvědčení,

a tím dobásal, že nedbáučitelských nevěreckýchorgénů. Obzvláště zdařilou byla poslední slavnost a ko
runa celé av. missie. svěcení miseionárního kříže. Ne
přehledný dav lidatva provázel posvátné dřevo av,
kříše, kterýž nesli mládenci za spěvu písně: „Sv. kříži,
Tebe ctíme“, doprovázeného místní hudební kapelou.
Při svěcení kříže sapěl sbor zpěváků vlošku k sv.
kříži, na to bylo kázaní, jež měl vdp. Rejzek, vylošiv
výsoam kříže pro katolického křesťana vůbec, a vý
znam miseionárního kříže pro osadu. Ze erdce upří
roného vznášíme vřelé díky P..T. 00. missionářům
za jejich každé slovo, které k našemu poučení byli
pronesli. Též vzdáváme srdečné Zaplať Pán Bůh vidp.
dékanovi za to, že nám tyto sv. missie připravil.

Za děkanem Váec!.Kudrnou.
(Vzpomíná Ř. s O.) V polovici dubna 1903 odbývala
se v Bělé a Přelouče kanonická visitace. Na této vy
jednali jeme si s p. děkanem Kudrnou navštívit
Řím s poutníky rakouskými pod vedením P. Mechtler-a

z Vídně. Dne 1. května o 7. bod. večer opustili jsme
Vídeň, a jiš 7. května časné ráno vykonali jsme av.
zpověď ve velechráma uv. Petra v Římě; o 10. hod.
sbromáždili jsme se ve chráma P. (Campo santo dei
Tedeschi), odkodě po kratičké informací odcbázeli
jsme do Vatikánu, kde v kapli beatifikační (Sala delle

"benedizioni) měli jeme uzříti av. Otce.. Uhromné
prostory kaple, v níž audience se odbýti měla, pone
nábla naplnily se do posledního místa. Byli zde Italové,

„Španělové vedeni svým arcibiskapem, obyvatelé Tanisu
se svým knížetem v malebný národní kroj oděným,
Němci a my Čechové. Na P. Kudrnovi pozoroval
jsem nesmírné rozčilení. Zrak jeho brzy zalétal ke
vchodu obrovského sálu, hned zase na hodinky, které
posud neukazovaly 12. hodinu, kdy měli jsme ev. Otce
epatřiti. A co dělo se v duši Kudrnově, to cítil každý
z nás. — Skoro 6000 poutoíků v horečném napjetí
očekávalo sv. Otce. Konečně na kostele sv. Petra bilo
12 hodin a současně v růsných jazycích letěla sálem
slova: „sv. Otec přicbází“.Na trůně nešeném 4 pa
pežskými komorníky objovil se ev. Otec. Hlasy všech
amlkly, všichni obrátili jeme zraky své ku vchodu,
kde stařec Lov XIII. v bílém taluru oblečený tak sta

řičký a slabonnký na trůna seděl. Ticho hrobové na
stalo v sále, alo jen na okaměšik. Horkokrevní Italové
vypukli v jásavý, nadšený pozdrav mávajíce šátky a
vztahujíce ruce své směrem ku sv. Otci. Nadšení
uchvátilo i nás Čechy. K italskému „oviva il Papa“
:zaburácelo české „sláva“ a německé „hoch“. Pomalu
-kráčeli komorníci se av. Otcem Lvem XIII, který sedě
ukláněl se na pravo na levo, laskavě, otcovsky 80
nemívaje udílel všem své požehnání. Ta pojednou stalo
-se něco, co téměř ehromilo. Slabounký Lov XIII. náhle
na trůně svém povstává. Levou rakon opírá se o trůn,
jiš stojí vzpřímen, pravou ruku pozvédá před sebe
-do výše. Zdálo se nám, jakoby emizel slabý, vetchý
stařec a jakási bytost nadzemská plnasíly a moci ne
tělesné, pomíjející ale duchovní objevila se zrakům
našim. Nadšení, které zmocnilo se nás při prvém

* spatření sv. Otce, bylo. nyní nesmírné. Sv. Otec nešen
přes celý sál, na jehožto konci v průčelí sestoupil a
usadil se na trůn, aby jednotlivé osoby přijal
v audienci. Celá audience trvala as 15 minut, po té
udělil sv. Otec všem společně své apoštolské požeh
nání. Za kratičkou dobu potom zmizel Lev XIII zra

"kům našim. Viděli jsme jej poprvé a naposled. Po celou
audienci děkan Kudrna ani nepromluvil. Oči jeho byly
plné slz, svědčíce o velikém pohnutí duše. Odcházeje
z Vatikánuprávilmi: „Chtěljsems Teboudo Neapole,
Pompeje, ale nepojedu jiš; vrátím se s Říma přímo
domů. Chci ty dojmy svaté, které plní dnes duši mou,
přinésti si domů neztenčené. Viděljsem Řím, Lva XIII.
a viděl jsem dost“. Všechno přemlouvání bylo marné.
Odejel jiš 9. května o 12. bod. v noci ze Říma —Šle
chetný příteli a příznivče můj! Nejsi již více mezi
námi. Dochtvůj nalesl zajistémístov Říménebeském.
Tam patříš ne na zástupce Kristova, ale na Krista
samého; jestliže při pohledu na Lva XIII. slzy štěntí

-a blaba plakaly oči tvé, jakou radost požíváš nyní,
když patříš na Krista Jogíše, kterého jsi tolik miloval
v tváři v tváři —Jak krásný stánek opravil jsi Kristu
v Kunéticích! Nelítoval jsi času, peněz, námahy, jen
aby zostelíček kunětický stal se důstojným příbytkem

-Syna Bošího. Kdyby byl Bůh ještě nějaký čas dopřál
žíti Tobě na zemi i v Bělé postavil by'e Ma chrám

ikrásný; připravil jsi věe jako Davidka stavbě chrámu
8dej Bůh, aby nástupce Tvůjdle Tvých úmyslů stavbu

„začal a dokončil!

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
-ee dostati v knihkupecivíp. Františka Hovor.
oŽitné ulici a vprodeji novin p. MVlčka mě

Příkopech.

Děkanem kapituly Vyšohradské
svolen 7. t. m. jednomyslně vadp. msgr. dr. Josef
Burian, kanovník-farář.

Žaponská domácnost. Při lásceŽapon
cově ke květinám není divu, še rád vysdobuje jimi
svoji domácnost. Počíná si tu však úplně jinak než

„Evropan. Velikou kytici, pro nás skvostný výtvor
umění vazačského, v níž tání se desítky nebo j sta
květů, by Žaponec nepoohrálil, Jeho vkus jest úplně
jiný. Jedna, dvě anítky s listy, poapaty, květy —

-tím krádšlí ovůj byt. Výběr a sestavování zvláštních
"těchto kytic není tak jednoduchý, jak by se na první
pohled snad zdálo; jest to zvláštní, dosti obtíšné
umění, o němž napsali Žeponcimnoho knih, a třeba
se muzvláštěnčití. — V saloně umístěn bývá pravidelně

- domácí oltář s oblíbenými bůšky, kami kana. Do
mácnost osvětluje se posud papírovými avítilnami,

-svícení petrolejem (americkým) šíří se zvolna. — Všecka
domácnost šeponská skví se vzornou čistotou; pří

-chozí souvá se so sandálů hned před vchodem. Lázně

nebo sapoň veliká dřevěné vana jest v každém domě,
pro chudinu četné lázně veřejné. Žaponci nekoupají
we ve vodě stodené jako my, ale v horké 38—45* C
a vylésají z ní červení jako raci. Vede se jim při tom
dobře a jwou otužilí proti všem nepohodám. Zvláštní
smínky zasluhuje také lůžko žaponské; jak jsme jié
řekli, apí Žaponec na robožkách na semi; potřeby
spací jecu proto mnohem skrovnější než u nás. Jsou
jen tři; faton, podložka naditá bavlnou, zastapojící
náš slamník nebo žíněnku, nemaki, volný šupan ae
širokými rukávy, jenž soobléká na nec amakura, zvláštní
stojánek k podložení pod týhhlavy. —Pravidelným pří
sludenstvím žapouského domu jest zahrada. Ale jaká
sabrada! Často má v rozměru jen několik čtverečních
metrů nebo dokonce i jen několik stop. A přece jsou
v ní skály, bory, údolí, jezírka, zátoky, mosty, háje,
starobylé i staleté stromy, pagody, kamenué avítilny
(oši-doro). Vše jest ovšem zdrobnělé, jen pro potěchu
zraku sestavené v amělý obraz, napodobený dle pří
rody; hory jsou nízké kopečky,jezírka loužky, staleté
stromy jsou sice staleté, ale 6 neúmornou trpělivostí
dovede z nich Žaponec ve květináči vypěstiti trpaslíky
notva několik palců vysoké a dává jim libovolný tvar.

aponec se ve své zahradě neprochází, jen se na ni
dívá; není v ní trávníků, besídek, pěšin. Umění pě
stovati stromové trpaslíky jmenuje se cukarimono;
vybírají k tomu cíli nejraději stromy jehličnaté, zej
ména borovice. Zdrobnělou zabrádku oživují zlaté
rybky a želvy. Svoje umění vychovávati trpaslíky
zkoušeli Žaponci také na kura domácím a zdařilo se
Jim i to znamenitě; zejména alepičky i kohoatkové
dloubochrostého kara trpasličího, v novější doběi do
Evropy zavedení, bývají ozdobou drůbežnických výstav
i a nás. Láska k přírodě jeví se i u nejchudšího Ža
ponce tím, že nemoha si dopřáti většího a nákladněj
šího potěšení, chová ei aspoň bíloa myšku, polní ko
bylky, cykady, kadlanky nebo světiněky v ozdobných
klíckách. (Obrázky z Žapanu.)

Příspěvek k podoblzněMacharovéě.
(Pokrečování). Za známé aféry Olomonckése chvástal,
že jeden biskup rozkazoval svým kněžím, aby jebo
spisy četli, ale ovečkám je z rukou trbali, že jiný jej
nezval majestátem pekelným a še Pražský arcibiskup
se radil „s Galovými pány“, zda by mohl jej dát zavřít.
Proto prý nemá příčiny sympatisovati s hierarchií —
ale přece jeho (ovšem útlocitné) duši je dra Kohna
líto. Že Macharonu akci biskupůsi prostěk vůli své
větší ulávě vybájil, není třeba připomínati. Chtěl ai
zahráti na veliceobávanéhoa při tom na—odponště
jícího, útlocitného. A tak počal hájení Olomouckého
urcibiskopa,nikolivovšemz láskyk němuaniz lásky
ku pravdě, ale aby pověděl něco zcela originelního a
aby znova zcuchal kněze ty, které byl již dříve na
padl. Rozamí ee, že se chápal a chápe horlivě příle
žitosti každé, aby na účet kněžstva katolického mohl
svou osobu do popředí postaviti. Když několik vý
rostků křiklo za Masarykem „pereat“,úž za to mohl —
pražský arcibiskap. Machar mu adrossoval v Čase
otevřený list; v něm tituluje najednou arcibiskupa
bodně zdvořile „Vaše eminencí“, mluví docela tak,
jako by byl zkormoaceným vyznavačem katolictví.
Píše na př. s odpornou přetvářkou: „Na popeleční
středu, v den, kdy nám církev naše připomíná pomí
jejícnost pozemského . . . .“ píše o pěstonnu našeho
Spasitele, atd. A za tímto farizejekým zdviháním očí
k nebi dodává: „Z Vašich neminářů vycházejí vlci
draví, zuřivcí nesnášeliví, pastýři nerozumní“. Tedy
to pokřikontí rozhodně musi) zaviniti arcibiskup
s kněžími, rozhodně to tak musilo být, aspoň Machar
vi to přál, aby mohl k zdánlivé zdvořilosti bned při
dati potupy, které se nejméně hodí do úst básníko
vých. Prostomyslný čtenář pokryteckého oterřeného
lista by si pomyslil: „Cbadáček ten Machar! Je vidět,
že by se vlastné rád k církvi hlásil, jen kdyby ti zlí
klerikálové svou špatností ho neodkopávali.“ Takový
dojem aspoň chtěl Machar vyvolati. Ale kdo věděl,
jak tu církev útočník považuje za svou, jak píse jinde
o „našem Spasiteli“, « odporem četl jeho list. Vždyť
se Machar přece přiznal, že Božství Kristovo již
v mládí neuznával, v básní Golgotě „zapěl“ posměšné,
že Kristus sliboval svým učennikům v nebi havannah
a kamna vytopená; av. Pavla nazval advokátem a
napsal o něm, že zničil křevťanství Kristova. Sv.
Martin dle Machara daroval svůj plášť jen proto, že
byl děravý; Machar ho vylíčil jako ješitného poše
tilce. Ze sv. Jana Nepomuckého si ztropil puaměcha
dodal, že jazyk, jejž lidé uctívají, prý přesně dodává
„kýs řezník z Malé Strany“. Potupil proroka Daniele;
napsal, že by byla Susanne ráda Na „ta celonstarců
ničemnost, tu svoji skálopevnou ctnoat, tož Daniel šal
s ní až v dům a —“amilnil s ní sám“. Ovšem že
Macbar, který se pochlabil, že jest také „aristokrata
kne“, své odvážné falšování pravdy ničím neodůvod
aje. Aristokrat toho nepotřebuje; stačí, jestliže se
jíslivá, protikřesfanská individua i ze zřejmých lží
dou radovati, A tentočlověk najednou tklivě pláče

a mluví o „oašem Spasiteli“, o „naší církvi.“ Aby ae
mu útok proti arcibiskupovi lépe vydařil, odkládá na
chvíli rytířské ostrahy a staví se orašeným ve svých
— křesťanských citech. Což o to! Tací lidé by třebas
krk i kolárkem ověsili na čas, kdyby věděli, že by
mohli v klerice zcauchati všecko katolické ještě líp.
Zkrátka proti katolíkům každá taktika dobrá: jednou
sokat mečem jako Žižka, stavět se neuranitelný, po
drahé sednouti na kámen s bolestným hořekováníma
markýrovat stále atiskovaného beránka. (Dokončení).

Amerika proti mám. O Američanech
známo, že každý svůj výrobek provázejí do ověta
s velkou reklamou. Není zboží, jehož vlastnosti by
nestavěli do nejrůžovějšího avětla, jen aby ma získali
co nejvíce odbytu, byť při tom jakost jeho byla pra
bídná. Praktičtí Američané dobře znají moc pozlátka.
Ale i jinak dobré zboží získá na své ceně, je-li pří
měřeně upraveno, okrášleno. I to jablko zdá se nám
jaksi vábivější a labodnější, je-li zabaleno v jemném
papíra jako pomoranče. Toho používají skošení sadaři
američtí jprodávajíce americké ovoce,zvlášť jablka vzác
nějších drahů papírem obalená, velmi pečlivě vybraná,
účelnědo beden uložená, podle druhů spořádaná a k tomu
eště laciuá. Není pak diva, še dovos amerických

jablek do Evropy rok od roku stoupá. Roku 1902-3
doveseno bylo doHamburka 167.000 sudů jablek, za

r. 19034 (jenom od září do prosince) 322.400 sudů.
Uži v Čechách téměř v kašdém městě nabísejí obchod
níci americká jablka arolníci- sadaři k tomu mlčí,
všsk dá Bůb, že zase bude jinak jenom namítajíce.
A přece jablku českéma míseňskému, panenskému,
psrméně, renetě, hranáči atd, hrušce pak: máslovce,
poděbradce, čáslavce, děkance, napoleonce a j. málo
který drah ovoce jinde na světě se vyrovná. Máme
ve vlasti své v ovocuictví poklad, jenže nedovedeme
ho náležitě vydobýti. Pěstujme v zabradách srých
méně drubů, ale bleďme, aby tyto druhy nesly bojnost
dobrého ovoce. Větší množství téhož drabu snáze se
zpeněší, než na př. ve sto pytlích 20 různých druhů.
Hospodář masí býti také obchodníkem a volat rekla
moa do avěta. Dobré a úhledné zboží všdycky najde
kupce. Nejbližší sousedé naši Německo a Raeko vědy
zůstanou nsšimi přímými odběrateli. Vzácné draby
platí se tam dráže než pomoranče. Zabrady u nás
dosud zanedbány, polní cesty namnoze bez sebe men
šího stromečku, utráně holé, břehy potoků pasté, ač
by se ta tisíce daly vytěžiti. Nastává jaro, proto
cbatě do práce!

Z českého školství. Zomskáškolnírada
v Praze vydala výroční zpráva o školatví r. 1905,
Dle této zprávy jest v Čechách škol měšťanskýchvšech
481, obecných škol 6282. — Docházka dítek do školy
byla nejlepší z celých Čech v okresa Navé Město nad
Motují, nejhorší v okresu sošickém. — Za špatné po
sílání dítek do školy bylo za rok 1903 potrestáno vě
zením 1 dne nebo i více celkem 4718 otců — na
dobu menší než ua jeden den bylo odsouzeno 30.555
otců. Pokat bylo zaplaceno 20.921 K a ještě zaplaceno
má býti 25.096 K, tedy celkem bylo určeno pokut za
neposílání dítek do školy 46.017 K. Zajisté úžasré
číslo! — Teplá polévka chadým dítkám byla dávána od
R64 polérkových ústavů, v nichž poděleno bylo
128.887 dětí, což vyžadovalo nákladu 178.330 K.

Platy kněží u nás a jinde. VeWůrtem
bersku má farář ročního platu 2400 marek, kaplen 1600
m., u nás má farář 800 zl. a kaplan 350 zl., tedy
v Rakousku má farář méně ročně o 1280 K a kaplan
méně o 1220 K nežli v Německu Kaplan má u nás
menší službu než písař, než Četník, než policejní c. k.
strážník, neš c. k. úřední slaha. Ti všichni mají zá
klndní plat větší nežli kaplan, který masí míti aka
demické vzdělání, mimo to všichni mají aktivní pří
davky a kvinkvenálky, kaplan nemá ani aktivních
přídavků ani kvinkvenálky, nýbrž pořád, byť i
20 let sloušil, má stále 450 zl. Státní listonoš, šiko
vatel u hejtmanství, kancelista soudní mají větší platy
než farář, mají aktivní přídavky, kvinkvenálky, ale
farář nemá ani prvých ani drahých. Když kaplan
musí do pense, dostane 70 kr. denně, farář po 40leté
službě dostane roční pense 600 zl. Faráři a kaplani
obatarávají pro stát celon statistiku, vedou pro stát
matriky a při tom stát ani krejcara jim ze svých
prostředků neplatí. Kdyby matriky pro stát obstará
vali světští úředníci, stálo by to stát mnoho milionů
koran ročně, které by musili poplatníci na daních
odváděti; takto ušetří stát ročně miliony, poněvadž
kněží mu úřadají zdarma.

Nervosa dítek. Metlanaší doby, nervosa,
počíná, jak se již všeobecněuznává, často již v dětském
věku. Příčina leží obyčejně v tom, že se bezmyšlen
kovitě podávají dětem alkoholické a nervy drášdící
nápoje jako: pivo, víno neb káva. Nedávno opětně
jistý věhlssný učenec kladl důraz na to, že takovéto
nápoje détem do 14. roku naprosto nemají býti dá
vány. Jako náhrada za káva zrnkovou osvědčila se
všeobecně Kathreinerova sladová káva Knaippova.
Povnější zdraví a kvetoucí vzezření dítek jest náhbra
dou za malou námahu zvláštní přípravy.

Zkouška kandidátů ženitby. Uněkte
rých divokých kmenů v jižní Africe bývá zvykem
kandidáta ženitby podrobit zkoušce, hodí-li 8e pro
stav manželský čili nic. Za toupříčinou svážou se
ma ruce a ponechají po dvě hodiny v pytli s kousa
vými mravenci. Vydrží-li klidně všechna muka, jest
to znamením, že snese také aturosti a obtíže stavu
manželského.

Z právní praxe. Jest pěšinalesní,která
vede hraběcími (sousedovými, selskými, farními atd.)
lesy, veřejná? Vědy, od pradávna, pokud nejstarší
lidé pamatují, se tem chodilo; nyní však brabě (son
sed nebo vůbec majitel) tam zakázal cboditi. Smí on
to zameziti? Pěšinu tu zameziti nesmí nikdo, badou-li
se sousedé brániti. Předně podá se na majitele žaloba
pro rušenou držba do 30 dnů. Je-li lhůta 30denní
smeškána, tedy žalovati se musí na obnovu chodníku.
— Na louku (pole) souseda A musí se jeti přes louku
(pole) souseda B; jinudy cesty není — a také 8e přes
loaka (pole) ta vd nepamětných dob jezdívalo. Masí
to soused B dovoliti a trpěti, aby se přes jeho louku
(pole) jezdilo? Soused B jest povinen dovoliti dovoz
píce (obilí) přes louku (pole) ta i tenkrát, kdyby louku
zoral a v pole proměnil. Nedovolí-li toho, má soused
A právo podati šalobu pro rašenou dršbu ve výkonu

ráva jízdy přes jeho loaku (pole) do 30 dnů ode dne,
kdy soused B zakázal jízdu přes louku. — Soosed
A má pozemek (pole, louku), jejž protíná veřejná
pěšina (cesta) mapovaná. Následkem dešťů vyhýbají
se lidé blátu na pěšině a chodí a obou stran po poli
(louce), čímž se děje veliká škoda. Na kom ze má ná
brada tím činěné škody žádati a kdo jest povinen
pěšinu tu spravovati? Správa veřejné pěšiny spadá
v samostatnou působnost obce. Neposlechne-li pachatel
domlavy a znovu škody činí, může se žalovati do 40
dnů pro rošenoa držbu a náhradu škody, po uplynatí
této lbůty řádnou žalobou. — Stavbou okresní silnice
byla souseda přeříznuta louka. Obec zdráhá se po
semky mu zaplatit, vymloavajíc ne, že nemá žádného
jmění, což jest skutečně pravda. Kdo mu tedy má za
platiti jeho pozemek, obec nebo okres? Zaplatiti sou
sedu pozemek ku siluici potřebný povinen jest ten,
komu silnice má patřiti; jedná-li se tedy o okresní
silnici, je to okres. (Právní poměry sousedů od Benče).

Pre domácnost. Dobré brambory =
připravíme, když je za syrová oloupáme, omyjeme,
necháme v cedníku osaknonti a pak je nasolíme; na
horkou plotau dáme z černého plechu pokličku bez
držadla; šelezný brnek naplníme brambory a poklo



me na poklici a necháme tak jednu bodinu dusit.
ak je vysypeme na mísu a dáme na stůl. Chutnají

jako ©pečené| kaštany. — Peliňkový likér
(Wermut).Doskleněnénádoby,třebaodznojemských
okurek, dáme ? litry šitné kořalky, připojíme k ní
12 dkg anýzu, 14 dkg fenyklu 1 a půldkg badianu,
1 dkg. coriandro, 4 g angeliky, 8 g kořeno z kapradí,
8 g sladkého dřeva, 8 g puškvorce, 8 g hořkých

mandlí, 16 £ velkolisté, 16 g malolisté peluňky, 8 gmáty peprné, 8 g heřmánku, 4 g jslovcových zrnek,
(vše se koupí u materialisty) a nechá se to v té ko
řelce na kamnech ne příliš horkých 2 týdny stát. Pak
se to sleje a procedí bílým pijavým (filtrovacím) pa
pírem. Připravíme si takhle dobrý likér na charavý
šaladek. Sei.

Výtečné osivo. K tomu účelu vybereme
úrodné, čisté, roku předešlého hnojené pole hluboko
zorané, důkladně propracované, dřevěným popelem
občeratvené, Za osivo vybereme nejlepší zrní plodiny
nejvíce rodné, jež dala v každém ohledu uspokojivou
sklizeň. Zrní rozhodíme tak, aby každý tra mělplo
chu čtvrt m*. Osení okopáváme, plejeme a všemožně
ošetřajeme. Docílíme tím slámy rákosovité, mohutných
klasů nevídané velikosti a plnosti a zrní získáme
buclaté, plné, těžké, nad míru veliké. Opakujeme-li
tato práci 8—4 léta, vypěstujeme osivo, jemuž nevy
rovná se nejvyhlášonější cizí plodina, zejména když
na semeno vybereme jenom nejmohotnější trsy, nej
větší klasy a nejlepší zrna. Místo drahých semen
cizích měli bychom tímto způsobem zušlechtovat naše
kdysi tak vyhlášené obilniny a výsledky zajisté by
nás i cizinn překvapily. V tomto aměru by nám po
krok znamenitě prospěl všem. Ra naše kraje bymohl
osivo semenové, jež se platí znamenitě, do světa vy
vášet za drahé peníze, když by kašdý kraj se ujal
plodiny, jež se tam daří nejlépe.

Zabíjení drůbeže. Drůbež,kterouchceme
zabiti, uzavřeme na 4— 6 hodindo místnosti, kde by
nenašla žádné potravy. Při zabíjení uchopí jedna osoba
zvíře za nohy a křídla, druhá pak hůlkou udeří je
do hlavy. Tím přivede ae drůbež do bezvědomí a
necítí pak žádných bolestí při sařezávání. Husy a
kachoy píchnou se za hl+vou, slepicím a krůtám pře
říznou se krční tepny.

Nevyzdvižené výhry. Početnevyzdviše
ných výher množí se neustále a to především tím, še
majitelé losů taby náležitě nekontrolují a o výplatu
výher se nestarají. Suma nevyzdvižených výher,
z nichž mnohé leží ladem po delší řadu let a násled
kem toho propadají, páčí se na několik milionů korun
a vzrůstá po každém tahu. Aby každý snadno pře
svědčiti se mohl, zda ten který los již tažen byl čili
nic, vydala redakce „Českého Merkorn“ v Praze, na
Příkopě č. 13, knihu restantů, obsahující seznam všech
až doposud tažených, k výplatě nepředložených losů
ta- i cizozemských s uvedením herního plánu aj. v.
a zašle ji po obdržení 1 koruny, třeba v poštovních
známkách, frankovaně.

Zidé proti Zidůma. Nenístátu a vynikajícího
podniku, kde by Rotechildové a jejich soudruzi svým
penězi nehráli vynikající úlohu. U nás v Rakousku
chtěli se Rotechildům vyhnouti a proto založili kře
sťanskou banku zemí rakouských. Ale dle posledního
jmenování úředníků v bance této nabyli vrchu židé.
Vida, dostali jsme se z louče do bláta. Moc židovská
ukazuje se všude. A pak ten nářek, že jsou utlačo
váni.

Králičí maso nabývá den ode dne vět
šího významu. Za minulý rok utržili vývozci
z jedné kolonie, Viktorie, v jihuvýchodní
Australi za králičí maso a kožešiny šest mi
lionů koran. Daes má Viktorie celkem 1,140.000
obyvatel, kdežto před 70 lety měla pouze 14
obyvatelů. Z kolonie této vyvezeno bylo za
minulý rok jen do Aoglie přes 6,000.000králíků
kůže zbavených a v ledu konservovaných,
v ceně skoro 5,C00.000 K. Mimo to vyvezeno
17,000.000 kožešin králičích, majících cenu více
nežli 1,000.000 dol. Kromě toho spotřebovalo
obyvatelstvo v kolonii Viktorii samo přes
1000.000 králíků. Chytáním a úpravou krá
líků jest ve Viktorii zaměstnáno stále přes
3500 lidí.

9 Bohem i na vojmu. Raský ministr
války Kuropatkin, který před nedávnem jmenován
byl vrchním vůdcem pozemního vojska ruského proti
Japoncům, dříve než se vydal na bojiště do východní
Asie, nezapomněl vykonati i následojící: Nejprvé na
větívíl svou matku, potom přistoupil ke stolu Páně,
od starších členů válečné rady kleče přijal požebnání,
na bojiště veze w sebou obraz sv. Jiří a přenosný
oltařík 8 obrazy av, Jiří a sv, Alexeje, mniši z Tro
jické sergějevské kathedrály dali mu pak ještě na
dřevě malovaný obraz sv. Sergěje.. Mělké duše li
berální ovšem úsměšně krčí rameny nad nemožným
prý jednáním velkého generála, který již před lety
účastnil se několika důležitých vojenských výprav do
Asie, patře tam kolikráte amrti vstříc; bojoval též
v raskotorecké válce, kde i u Plevna byl těžce raněn.
Jest jedním z nejzkušenějších generálů ruských, proto
mu carem svěřeno vedení Rasů proti Japoncům. — Právě
mažové nejhlabšího vzdělání, šlechtici duchem začí
nají veškcré své práce s P. Bobem, Tak i Kuropatkiu.
Mělké, bozcharakterní duše ovšem ve svém velikášství
Bohanepotřebnjí.—Ale také prostý voják ruský ne
zapomíná na Boba; i jeho na vojou provází modlitba
a zbožná píseň. Nedivno pak, že ruští vojínové
vynikají statečností, To Částečně může dokázatii
leckdos z nás, kdož sloužil aněkterého plaku českého,
do očbož vřaděni bývají Roefni z Haliče. Přes svou
nevzdělanost po vycvičení stávají se oni pejspolebli
vějšími vojáky. — Kdo na př. etlil Bury ve válce
s Aogličany? I za vřavyválečnév bibli hledali posily.

Prašské demomstrace. Z nedávnéhove

žejného nedělního projevu obyvatelstva pražskéhoproar raských zbraní vinou pražského didoveko-němec

kého obyvatelstva došlo v Prase svlášť minalou ne
děli k velkému rozčilení českých myslí. Židoveko-ně
mečtí buršáci přes varovné blasy se etrany České
provedli v neděli kolem poiedne Na příkopech uráže
jící národ náš demonstraci. Pražané pouze v nepřebled
ných zástapech a ve velkém rosecbvění pozorovali
urážlivé a vyzývavé cbování se baršáků, kteří pod
ochranou policie a přikvapivšího z kasáren vojske
provedli přece „slavně“ již v samém Německu zaká
zaný „buml“. V této věci posl. dr. Herold poterdil
správu, že „bami“ baršácký s ohledem na veřejnou
bezpečnost byl c. k. místodršiteletvím v Prase zakázán,
ale zákaz na vyšší pokynzase odvolán. Přese všechnu
sdrželivost českou došlotau a tam k ostrým bádkám,
srážkám s vojskem a policií a tím i k zatýkání.
V české Praze hrstka Němců může orážlivě vystu
povat, ale v uzavřeném území ubohý Čecbáček nesmí
mnohdy ani česky hlesnout, nebo se v čamaře ob
jevit, nad tož v průvodu se klidně ukázat, aby
tím snad nepruvokoval „povýšené“ city německé.
Nejlépe si ovšem Prašané a kašdý Čech poslouží, ba
dou-li klidně, ale tím důsledněji a mocnějí prováděti
vědy a všude heslo Palackého „Svůj k asvéma“.

Z Prahy (telef.správa). Včerabyly v Prase
buršáky saviněny nové obrovské demonstrace. Po
slancibez rozdílustran i a velkostatkářiseusnesli
na společném projevu.

Z Vídmě (telef. zpráva). Včera brabě Stern
berg rázně mluvil proti těm Němcům, kteří vyzývali
vládu, aby na Čechy vzala bič a štvalí galerii a Ví
deňany, aby Čechy na ulicích pobíjeli. Pokud k to
muto thomata mluvil, měl soublas všech českých po
slancův. | Vsbudilo však nevoli, že prudce napadl
prince Bedřicha Schwarzenberka a českou Šlechta
vůbec, kdešto pro činnost Kdrbrova neměl alůvka
odsouzení. Ačkoli kandidoval na program protiobstruk
ční, prohlásil včera, že se obstrokční taktice podro
buje. Mlavil velmi živě a nasýval německou politiku
klaukovskoo, uličnickou. Němci si tropili z něho stále
úšklebky, povykujíce a volejíce na něho bez pře
stání: © „Koniggriiteer — Cireuedirektor, Čecbischer
Clown, Politischer Hanswurst*. — Hrabě odporu
čoval, aby se přes hlevy Němců spojili Čechové
a Maďary.

Výkaz darů na Adalbertinum.

Z vikariátuskutečského darovali:

20 K p. vikař Kopecký v Nových Hradech,
p. děkan Dvořák ve Skatči .

6 K p. farář Elitzer v Ranné . . . .
5 K p. kaplan Bečička a p. kaplan Ně

mec ve Skutči, p. far. Marek vHlínsku,
p. far. Selichar v Kameničkách . .

8 K p. kaplan Nováček v Nov. Hradech,
p. kapl. Jonáš v Ranné, p. kapl. Vo
bejda v Hlínsku, p. exp. Nepokoj na
Chlumu, p. adm. Kostkan v Pusté Ka
menici, p. kapl. Kotyza v Proseči . . 18 K

2 K p. far. Doubravský ve Svratce . . 2 k1

a

40 K
eK

20K

1 K p. katecheta Sokol ve Skutči
Celkem 87

Z vikariátu poděbradského darovali:

10 K p. Monsg. Klein v Činěvai, p. vikářPažoutv Sadské... < . . . . . 200K
5 K p. adm. Kabrhel v Poděbradech ©. 656K

B K p. far. Bonaventara v Libici. . . 3K
2 K p. kaplan Dofek v Činěvsi, p. farář

Pátek ve Vrbici, p. kapl. Drašner v Po
děbradech, p. katech. Šrámek v Podě
bradech, p. far. Kalina v Oumyslovicích,
p. Chaloupka far. v Chlebích, p. far. Petřík
v Kovanicích, p. kaplan Kaska v Cble
bích, p. kapl. Šťastný v Sadaké, p.
katech. Endrle v Sadské 2.. 300K

Čelkem 45 K

Z vikariátu jičínského darovali:

20 K p. vikář Sebnal v Bělohradě, p. far.
Láš v Lomnici, p. far. Vomočil v N,
Paca < 2

10 K p. prof. Přibyl, p. zám. kazatel Sy
náček v Jičíně, p. far. Říha v Olešnici,
p. far. Boukal v Pecce.. ...

5 K p. kapl. Burghargt, p. kapl. Šimber
ský, p. prof. Kovařík, p. prof. Fayks,
p. katech. Černý v Jičíně, p. duchovní
správce Gabriel v Kartouzích, p. kapl.
Plichta v Bělohradě, p. exp. Malý vo
Staré Pace, p. far. Groh v Radími. p.
far. Brož v Železnici. .- - « + «

6 K p. far. Balcar v Lažanech, p. kapl.
Salfický v Nové Pace <. < < «

4 K p. katech. dr. Šetina v Bělobradě, p.
far. Vaněk v Popovicích . . . 

8 K p. duch. správce Baborovský v Kar
tonzích . . < < < © © + + +

2 K p. far. Weis v Chotči, p. far. Do
bnálek v Libštátě, p. kapli. Knies

v Lomnici, p. kapl. Beneš v Libštátě,
p. kapl. Kouba v Nové Vsi, p. kaplan
Novotný v Pecce, p. far. Okrouhlický
v Robousích. . . . . . + * + *

1 K p. faréř Mrštík v Nové Vesi

60K

40 K

50 K

132K

8K

3K

144K
1K

Celkem 188 K

hořejších 135 K
předešlých 507 K 90 h

(Pokračování). hraoem 83u K 90 h

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dna 4, března 3904. Lhl

obenice K 18*70—1470, tita K 980—1040, ječma
BeK 960—1000. ovsa K 580—630, prosa K 0000
—000, rikvoeK 880—1060, hrachu K 17-60—1800,
čočky K 32800—3400, jahe) K 1800—1900, krap
K 18:00—40 00, bramborů K 3-20 -3 80, jetelového
semene červ. K 76-00—100:00, jetelového semene bí
lého K 140*00—146'00, jetelového semeno Švéd. 00:00
—0000, jetelového semene ras. 6500 —56:00, máku
K 2800—30-00, lněného semene K 24:00—2500,
100 kg. žitných otrub K 11-00—000, pšenié. otrub
K 10'50—000, 1 kg. másla K 184—2-20, 1 kg. sádla
vepřového K 168—1-76, 1 kg. tvarohu K (034—0-38,
1 vejoo K 0-06—00'00, 1 kopa petržele K 0:00—
0-00, 1 kopa kapusty K 2:00—6-00, 1 hl cibule K 8-00
—880, 1 kopa drob. zeleniny K 050—250, 1 pytel
mrkve K 2-00—32'60, 1 kopa cerele U-00—000. 1 hl
brašek K 0v:00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 3. března 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 673, žita 5801/,, ječmene 11, ovsa
2324,prosa 1, vikve 8381/,hrachu 3, jahel 4, krap00,.
jetelového semene 40,Iněného 4, máku 10. 2) Zeleniny:
zelí 26 kop, kapuaty 17 kop, cibule 9 bl, drob.
zeleniny 82 kop, mrkve 14 pytlů, brambor 88 hl,
cerele 00 kop. 3) Ovoce: jablek O hl., hrušek 0 hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 9 kusů, podavinčat 618
kusů, kůzlat 68 kusů.

Listárna redakoe.
V. Borovnice. Vldp. H.J. Obnovapředpl.

do 31. prosince 1904.

Dosnd mnozí páni odběratelé me
mnalalíma Obnova předplatného; proto
províme, aby nám ušetřili výleh spoje
mých s upomínkami. Každý vykomej
svou povimnost ihned; kdo odkládá,
sepomene.

Administrace „Obnovy“.

v

Zádejte

ve vlastním zájmu vždy

pravou Kathreierovu

sladovou kávu Kneippovu

jen v balíčkách s ochrannou známkou

farář Kneipp a jménem Kathreiner
a dbejte pečlivě, abyste nepřijímali

všelikých méně cenných padělků.

Ul.e

P. T. páni

s devotionaliemi a pod.

žádejte od firmy Karel Šimek
v Č. Budějovicích

vzorek obrázku, vydanéhoza pří
činou oslavy sv. Řehoře I. Veli=
kého. I při menším odběru poskytuji

značné výhody.
Odbyt "6

we“ zaručen.



drldky kostelní
voskové i polovoskové "UB

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:

Bvičky oltářní z čistého vosku včelíhoi
druhy levnější. dále paschaly. triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější druh
kadidla, svióky stearinové pro lustry i pro

potřebu d-máci.
Výrobky snámé, bezvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.
Zvláštní nabídkou na přání ochotně se poslouší.

KOETENÍ fotografbod 1loj"á
PA o dd

N27
LN

Největší a nejlepší kuchařka!
3207 3297

KUCHAŘKY
Boh. Jermářové. —Všemi denními Ilsty vřele
doporučená. V krátké dobe druhé vydání. —
Recepty vyzkoušené. S barevnými tabulemi Česká kuchyň.
Hojněobrázků.Dosud vyšlo 28 sešitů po 16 kr.

Menší s

(955 receptyza 2 zlaté,
váz. 2 zl. 40 kr, s barvot. tabulemi “ zl. 60 kr.

758 receptypouze70 kr

L L KOBER v Praze, Vodičkova ul

receptů vbstuje
drahé vydaní
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Jan Horák,
seukeníkvRychnověa.X.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarníaletní dobu.
ORP* Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Praha-l, ul.
Jan Dlaněk, ze své

J čís.19n., roh
Konviktaké ul., ý paslř spe
eielné na kostelní náčiní, dovoluje
sí doporačiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a t. d., vše
v přesném slohu církevním. Staré

: předměty znovu opravuje v původní
intenci a jen v ohní zlatá a stříbří. Na požádání hotové

ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenniky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chndším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

JÍ
|

U úskavním životě

v Řakousku
Stran 24. Cena 8 h.

Chvalně znamý kato ický politik
podává nejprv výklad ústavy,
oceňuje její dějiny a pvsléze po
dává návrh pa nezbytnou opravu
ústavy. Spisek obsahuje ke konci
statistický podklad českého stát
ního práva, takže v státoprávním
našem boji je dobrým vodítkem
a hodí se za podklad ku spol
kovýmh přednáškám. — Objed
návky vyřídí administrace „Ča
sových Úvah“ v Hradel Král.

Arávě vyšlo
číslo 2

„ČASOVÝCH ÚVAH“
přinášející politickou studii

z péra p. faráře Jos. Kousala

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci obdrží krejčí v Úpici. Práci bledá

mladší truhlář a chlapec, jenž by se rád vyučil
pekařetví spojenému 8 cukrářatvím. — Přihlášky
přijímá„Všeodborové sdružení křesťděl
nictva“ v Hradci Králové.

slohem kostelů

Boi hroby nažhun

Křížovécesty22 z“Sochy „Vzkří
šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě
umělecký závod sochařský a řez

bářský

Josefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul, č. 40.

K době

velikonočn

— Hlustrované cenníky, nákresy a rozpočty franko. —
Es" Výhodnéplatební podmínky,2

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Zava

zlatník apasířvChrudimi
svůj hojně zásobený

slkklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše sliněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.—Platit
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou ne již svěcené še Stvr
sením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může
se vykázati četnými pochral
nými přípisy P. T.zákazníků

8 odporučujese edr k zafč=pam, | KOupení a opravě kalichů,
-E2k“ Monatrancí, ciborií, relikvií
Me ářů, nádobek na av. oleje,

lamp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ctikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Op“ Filialka v Hradci Králové. "PN

bb
Vychází dvakrát měsíčně a předplácí se
na rok 2 K. Na 4 čísla 5té zdarma a

10 ex. pouze po 1 koruně.

Redakce a administrace v Hradel Král.

Přhbě>bbbět

Navštívenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

f

OLTÁŘ—a——
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 8.

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:.. 42h

N

brožovaný . . . . . «
vázaný v poloplátně ©. . . . 58h
vázaný v celoplátně . . 68h
vázaný v celoplátně se zlácenýmkřížkem. . . . 2...

vydání na velinovém papíře vázaný celý v kůži se zlaceným
křížkema ořízkou „. K180

74h

Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. panem

-A biskapemDr.J.Doubravou>
s..schváleno =

a nařízeno.
(Viz Ordin. list čís, 1. r. 1904)

Biskupská knihtiskárna.



Záložna+VHradci Král.

Ku období stavebnímu.
Povolujemestawební úvěry dle rozpočtůa plánů

naúrok4.
Povolená půjčka vyplácí se dle postupu stavby.

Úvěry hypoteční téžna 4*,*,.
Pohledávky vtělené na úrok vyšší nejméně 0 '49p než
449 možno převésti na ústav náš bez výloh vkladních

a kolkových.

Záložna opatřuje svým členům též losy, které možno
spláceti pak libovolně. |

PrávovarníJů
v Hradci Králové v Dlouhé třidě

(č. 211, proti vězniet)

jest na prodej za 16.000zl.
Bližší sdělí

Aleis Sonkup, majitel domu v č. 69.

T v WKu
z venkovské křest. rodiny, co možná s lepším
školním vysvědčením příjme so V uměl závodě

Jos.Kleslicha V Hradci Král.;

NOV
Spisy K. Klostermana, seš.1. 30 hObrázky z Japanu (Daleko

hled VD
P. Ant Denie: Měsíc Panny

Marie 80
Weinberger:Mg Z výletů do.Bosny h

Dopisnice velikonoční
matiční, české graf. pol. „Unie“, jakož

i jiné umélecky provedené.

Wp- NAPY -O
bojiště rusko-japonského

české i německé v ceně od 8 do 60 kr.

Objednávky přijímá a vyřizuje
obratem pošty

SLAVIA,
vzájemně pojišťovací banka

v Praze.

Sazby a podmínky vynikají osvěděo
nými výhodami a Iiborálností.

Všechen zisk náleží členům, neboť
Slavia jest ústavem vzájemným.

Pozoruhodny jsou zvláště sazby:

pro případ úmrtí,
pro případ úmrtí a dožití,
na věno ditkám,
na výsledky množné,
se.4“, stoupajícím zůrokováním.
na pojištění pensí.

V posledních leloch vyplácela se
109, dividenda.

Reservy a fondy K 26,906-032-82
Dosavadní výplaty K 78,962:032-88

Vysvětlení a sazby zdarma zašle

Fonerální řiditelstvo Lanky OlArig
v Praze, Havlíčkovo náměstí,

JAN KALIS,
nabízí ve velkém výběru::

Výtečné kapesní hodinky všech
druhůa soustav.ee. Pesdlová hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné akvosty, jako:

řetízky, prsteny, „jehly
a j. v nejmodernějším provedení

„+ úplnou zárukou
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

| Důvěry hodným eúsilky ma výběr téš i masplátky
bezsvýšenícen. — Založenor. 1843.

První královéhradecké kmihku
poctví a antikvariátBohdanaa

va Melichar
v Hradci Králové.

(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachticieh)

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

Mimo to čepo
vati budu jako

až doposud

výrobní závod :

j všech kostelních paramentů,;
praporů a kovového náčiní.

TT
z akclonář

ského
pivovaru

a sice:

A. Bařtipám, hotelier.

východo
me“ aB. E. TOLI ATL,

Hradec Králové.

české nakladatelství
knihkupectví. "68

Telefon č. 17. új Pošt. spořit. č. 802161. X Založeno roku Psací stroj.1803. X



Příloha

Češí chudáci a Němei boháči

Kdo sleduje národnostní boje v království
Českém proti českému lidu, můž pozorovati,
že Němci užívají na snižování českého lidu
různých zbraní. Nejdříve nám vytýkali nevzdě
lanost, duševní nízkost a posmívali se nám,
že vše,co umíme, od Němců vypůjčeno máme,
že ku tura naše jest od Němců vypůjčena, od
koukána. Zbraně ty působily dlouhá léta u
působí dosud, všudy se jich užívá a lid český
ve Vídni i na dvorním divadle veřejně ua po
směch jest v šanc vydáván.

Národnostní boj neutnchá a stále se při
ostřuje. Vyhlazojící bc) proti českému národu
se prohlubuje a rozšiřuje, a to tím více, ježto
Němci postřehují, že český národ nemá na ten
čas žádného vůdce ode všech uznaného, jakým
byl Dr. Rieger. Němci útočí na nás nyní ze
stránky hospodářské. Jako nás prohlašují za
duševní mrzáky a pouhé opičáky německé
koltary, tak nás nyní vyhlašují“za žebráky.
Za jakým účelem se vše to děje, jest zoámo.
Český národ má býti ve vlastní zemi k smrti
uštván, utlačen a na stupeň pariů snížeu. Tuto
osvícenou štváčskou“ práci provádějí dlouhá

Tóta předéci Němců, kteří jsba soustředění
v Praze ve známém kasinu na Příkopech a
hlavní pracovníky v tom oboru posílá německá
universita a sice fakulta právnická v Praze.

R. 1901 předoášali oa právnické německé
fakult: vwPraze řádní profesoři: Dr. Horaz
Krasnopolski (vlastně Schonfeld), Dr. Josef
Ulbrich, Dr. Jindřich Schuster, Dr. baron Be
dřich Wieser, Dr. Emil Pfersche, Dr. Jindřich
Singer, Dr. Rob. Zuckerkandl, Dr. Jiodř. Rauch
berg, Dr. Ivo Pfaff, Dr. Otto Frankl, Dr. Hans
Schreuer, Dr. Spiegel, baron Kallina, Dr. Adler.
Z těchto profesorů, na jichž jmenech snadno
seznáme také příslošníky národa hebrejského,
vynikají v naznačené „práci“ proti českému
národu, z jehož mozolů berou také svůj plat
na berním úřadě, jak známo Pfersche, baron
Wieser a Rauchberg. Na filosofické fakultě pak
„působí“ v tomto smyslupověstný Dr. Bachmann
(zda-li žid, nevíme). Zajímavo je, že církevní
právo oa německé fakultě přednáší Dr. Singer,
zda-li žid, tvrdit ovšem na jisto nemůžeme.

Toto panstvo ukládá své „vědecké vý
zkumy“ proti českému národu ponejvíce do
měsíčníku „Deutsche Arbeit“, kterýžto měsíčník
vychází v knihkaopectvíTempského, nyní ovšem
nástupce jeho. Články z tohoto měsíčníka jsou
pak přetřásány v „Bohemii“ a v „Tagblattn“.
Dr. Rauchberg, profesor statistiky, dokazuje
statistickými studiemi svými, že nás Čechů
číselně ubývá, drohý statistik baron Wieser
dokaruje, že my Čechové platíme méně daní a
Němci platí více. Proti Wieserovi vystoupila
sama obchodní komora v Praze. Zda to bude
míti nějaký účinek, nevíme. Divno nám při

fakulty ke všem těmto útokům proti národu
českému mlčí.

Nejhanebněji si však počínal Dr. So
bitschka, ředitel ústřední banky německých zá
ložen a spořitelen v Praze, na valné hromadě
rakousko-uherské banky ve Vídni konané.
Čechové chtěli také u ředitelství rak.-uherské
banky býti zastoupeni, ale tomu zabránil Dr.
Sobitschka svojí řečí, dokazuje jí, že Čechové
jsou žebráci a tací lidé nemohou přece býti

dv do správy rak-uherské baoky. Dr. 80itechka pravil : VRakousku jest 382 německých
spořitelen, které mají 2 985,922.000 koran
vkladů a jen 169slovanských spořitelen, které
mají jen 644,891.629 K vkladů. Spořitelny ně
mecké mají 244800461 K roservních fondů,
spořitelny slovanské pouze 33,779.160 K re
servních fondů. Hlavně v Čechách jest 110 ně
meckých spořitelen se vklady 702,112.214 K
a 81,469.703 K reservních fondů, ale jen 88
českých spořitelen se vklady 384,722.842 K a
jen 21,508.902 K reservních fondů. Na Moravě
jest dle Dr. Sobitschky 32 německých spořiteleu,
které mají 176,031.989 K vkladů a 10,993.151 K
reservních fondů, a 32českých spořitelen, které
mají však jen 65,600.751K vkladů a 3,927.216 K
reservních fondů. VeSlezska jest 24 německých
spořitelen se vklady 83,247.697 K a 6,597.353
K reservních fondů, ale české spořitelny ve
Slezsku vůbec není. Ve všech třech zemích
českých jest tedy
spořitelen vklady reservní

německých fondy
168 1,041.392.100 K 99,459.207 K

spořitelen vklady reservní
českých fondy

120 448,323.693 K 25,456.118 K.

Němci tedy vládnou vklady o 693,068.507 K
a 74,023.088 K reservních fondů vícenež vlád
nou Čechové. Další důkazy naší žebroty podal

Dr. Sobitsechka následovně. Až do r. 1902 bylo
v rakousko-uherské bance půjčeno na směnky
48.522 milionů koran. 'Z toho připadlo půjček
na Němce 44.599, na Čechy 1.443, na Poláky
1.7.0, Italy 504 a Rusíny 264 mil. koran.

Pokud se týče výpočtu vkladů spořitelen,
dá se národnostní ráz správy té které spoři
teloy snadno vyšetřiti u mohou tedy výpočty
Dr. Sobitsachky spočívati na přibližné pravdě.
Jen jedno opravíme. Pověstná Česká spořitelna
v Praze má správa německou ale peníze vesměs
české. Ona spravuje okrouhle 210 milionů K
vkladů. Můžeme tedy tento vklad směle při
čísti ke spořitelnám českým. Měli bychom
tedy 650 milionů K a Němci 800 milionů K.
Alei to stačí. Co z toho však následuje?
Jestli že se nám Němci posmívají, že jsme
žebráky, nuže tužme se, aby se list obrátil.
Pracovitost a spořivost by měly býti základ
ním karakterem každého Čecha. Pak by se list
za 50 let obrátil jistě. Rudolf Vrba.

Literatura.
Z nakladatelství J. L. Kobra v Praze.

Léčebný tělocvik domácí. Napsal MUDr. Kneidl. Cena
2 K. Kniba tato je snamenitým rádcem, kterého tě
locviku k zamezení různých chorob 8 prospěchemlze
užívati. — Dějiny Čech a Moravy nové doby. Kniha
IX. Panování cís. a kr. Leopolda II. Píše dr. J. Prá
šek. Kniba velmi poučná. Cena K 4-80. — Výroba
cukrovinek v domácnosti. 822 receptů ku výrobě dortů,
nejjemnějšího počiva, cukrovinek, perníků, cukrovaného
ovoce atd. Napsala B. Jermářová, Za 2 K 80b
V kašdé domácnosti se hodí. — Úřední podání Prak
tický národ ku sepisování listů živnostenských, žá
dostí k úřadům, listů právních e poučenímo firmách,
eměnkách a knihách pozemkových. Sestavil J. Keller.
Knížečka tato velmi prospěšná. Cena 80 h. — Návod
k snadnému naučení se chromové malbě fotografií.
Sdílí Ot. Petrová. Dle toho může ei každý sám zbo
toviti z jakékoliv fotografie skvostné vypaklé chromové
obrazy ne skle, které se stanou ozdobou salonů. Cena
60 hb.— Suchá malba na hedvábí. Snadno pochopitelný
návod Ot. Potrové. Pěkně provedené malby na hedvábí
daleko předstihují i nejamělejší vyšívání. Cena 60 h.

Nákladem J. Otty v Praze. J. Arbesa se
brané spisy. Díl XI. Adamité. Seš. 6.—8. po 30 b. —
Aoglická knihovna. George Eliot: Adam Bede. Přeložil
Zd. Franta. Díl II., seš. 18.—£5. po24 hb.— Sebrané
spisy K. Světlé. Z let probazení, Seš.5.--7. po 80 h.
— Malý Ottův slovník naučný, dvoudílný. Přírační
kniha obecných vědomostí. Řídí F. A. Šubert. Seš.
11.—14. obsahojí výklad slov Bobr aš Collobričres.
Do texta vloženo množství vyobrazení, mimo to při
pojeny i barevné přílohy. Sešit za 60 b. — Nová země
na severu. Výprava kapitána Otty Sverdrupa k sever.
točně. Cestopis tento velmi zajímavý zdoben i pěknými
obrázky. Seš. 25. a 26, po 60 h. — Východní Čechy.
Společnou práci spisovatelů a umělců vedeAl. Jirásek.
K. V. Adámek v seš. 15. líčí krajinu od Kuchanovic
přes Nasavrky do Chrasti. Text ozdoben překráenými
ilustracemi K. Liebechera. Seš. za 1-80 K.

Z nakladatelství „Unie“ v Praze. Spisy
Julia Zeyera 14. evým svazkem zahajují právě proslulý
„Román o věrném přátelství Amise a Amilla“, jedna

rací Zeyerových. Seš. za 40 h. Doporu
čitelno. — Sot. Podlipské opisy sv. XIV. Jaroslav
Šternberk. Román. Seš. 8.—5. po 80 h. — Příruční
mluvnice jszyka českého pro učitele a stadium sou
kromé. Napsal dr. J. Gebauer. II. vydání. Seš. 7.—9.
po 50h. — Dějiny umění národa českého. Píše F. J.
Lehner. Seš. 25. počíná popis basilikalních kostelů o
8 lodích. Seš. za 70 h.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Spisy
Karla Klostermanna počaly právě vycházeti románem
„Ze světa lesních samot“. Život šumavského lídu a
přírodní krásy Šumavy jímejí ta každého čtenáře.
Sešit za 50 b. — J. Klecandy spisy. Starý hřích. Ro
mán. Seš. 5—7. po 25 h. Velmi zajímavé. — Za
českou slávoa. Vede K./Hipman. Seš. 10. a 11. před
vádí nám Benátky, Lucembark, zámek Olešnický,
Pasov, dóm Svatoštěpánaký, bojiště u Kresčako, Ostří
bom, český hospic v Římě, vnitřek kathedrály vo
Hnězdně, chrámu kladského, radnici v Remeši, dóm
ve Vratislavi, Plavno v Sasku, hroby Dagmary a j.
Seš. za 80 b.

Názorná kvétena zemí koruny české,
obsahující též čelnější rostliny cizozemské, pěstované
u nás pro užitek a okrasu. Běžné čís. seš. 75.—77.
(poslední) Díla I. seš. 13.—15. Úplnéve 4 svaz. za
47 K. Nakladatel R. Promberger v Olomouci. Dílo to
volní významné.

Osvěta. Listy pro rozbled v mění, vědě a
politice, redakcí V. Vlčka na Král. Vinohradech. Roč.
34., čís. 8, obsahuje vynikající práce. Předplatné na
rok '4 K 40 h.

Vlasť. Časopis pro poučenía vábava. Redaktor
T. Škrdle Nákladem družstva „Vlast“ v Praze. Roč.
XX, čís. 5. e velmi bohatým obsahem. Roč. předpi.
10 K. — Nákladem téhož dražetva: Vzdělávací četba
katolické mládeže. Řídí Frt. Jelínek. Roč. II. čís. 6.
a 7. Obsah: Blahosl. Hroznata. Tak se chovej. Po
mlásky. Seš. za 7 h. — Hlasy Svatováclavské. Řídí
Fl. Hálek. Roč. IV., čís. 1. Houtí terciářeké. Za 7 b.

Časopis Musea království Českého. Řídí
Frt. Kvapil a Č. Zíbrt. Roč. 77, Sv. 5. a 6. Nákladem
Mases království Čes.

Českosl. Letopisy Musejní. Věstník musel
a měst. archivů českoslov. Vydává a řídí V. V. Jeníček
v Čáslavi. Roč. II. Čís. 1. a 2. Předpl. na rok 6 K.
9 přílobou „Namismatické štítky“

Česká hudba. Časopis věnovaný české hudbě
vůbec, zpěvu solovému i sborovému, směru světského
i církovního. Pořádá Al. Strébl. Roč. X., čís. 3. Vy
chází dvakrát měsíčně za roč. předpl. 8 K. Administrace
v Hoře Kutné.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá Fr.
Vaněk. Roč. II. čís. 4. K čís. 3. příloha A. Thein:
Passio Christi — salva me! K srdci i rozama. Šest
řečí postních. Cena 80 hb. Nákladem R. Ruppa v Pel
hřímově.

Rozhledy po lidumilství, | Nákladem
spolku „Dražina bl. Anežky České“. Řídí F. C. Vlk.
Roč XII., čís. 2. Předplatné na rok 4 K přijímá pí.
K. Baumgartlová v Karlíně.

Zijme prostě. Ze sbírky „Otázky a názory“
roč. III. sešit 1.—6. Přeložil Lev Šolc. Nákladem J.
Laichtra na Král. Vinohradech. Sešit za 30 h.

Máj. Belletristický týdenník. Redaktor Frant,
Herites. Nákladem Draužatva Máje v Praze. Roč. II.,
čís. 28. a 23. Předpl. na čtvrt roku K 290.

Eva. Katol. obrázkový měsíčník pro vzdělání
čes. žen a dívek. Nákladem Nov. Života v nov. Jičíně
na Moravě, redakcí M. Kavanové. Roč. I., čís. 2.
Předpl. na rok 2 K. Odporačujeme.

Věrouka katolická. Učebnicepro vyšší
ústavy dívčí; vzdělal na základě velikého katechismu
Xaver Dvořák, katecheta vyšší dívčí školy v Praze.
Schváleno nejdůst. k. arcib. ord. v Praze a minister
stvem kaoltu a vyučování. Cena váz. výt. 1 K 70 h.
Vydalo Cyrillo-Methodějské knibkupectví | Gustav
Francl| v Praza 536.-1.

(Zasláno.)

Pan JAN STANEK,
pasíř a ciseleur

v PRAZE-I, ulice Karoliny Světlé číslo 19.
Dílna kostelních nádob a umělých prací z kovu.

P. T.

Překrásná lampa a veškeré jak oltářní tak i ná
stěnné svícny vkusnou slohovou úpravou uspokojují plnou
měrou a mám za jisté, že budou Vaší ct. firmě dobrým
doporučením. V dokonalé úctě

Fr. Schliler, řídícíučitel.
V Sezemicích, 5. prosince 1903,

(Zasláno.)

Pana KARLU ZAVADILOVÍ,
slatníku a pasíři v Chrudimi.
Zásilku jsem obdržel; jsem úplně spokojen. Dopo

ručuji Vás svým spolubratřím.
Sopotěch, p p. Ždírec, dne 6. června 1901.

Václav Havlík, farář.

OO000000
- První výroba

věžních
ZA /

Mx KLAŘAMEC

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
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;

s cena levná, jakost výborná,

OOOO0O00

Založeno roku 1853.

Petra Buška synové
v Sychrově, Čechy,

umělecký závod sochařský a řezbářský
pro práce kostelní, parostrojní truhlářství

doporučuje uctivě

Gp> k době velikonoční
Boší hroby, křížové cesty, Těla Páně
a klečící anděly ze dřevařezanéa polychrom.
Nošky „Vzkříšení“ ze dřevařezanéa polychr.

velikost 55 60 65b 70 cm

koran 33 84 38 42

Pro levné Boží hroby: Těla Páně <c
sádry (pevné), krásně modelované, jemně polychr.

velikost 90 100 116 130 140 cm
koran 24 28 36 42 48

Klečící anděly ze sádry (pevné!, krásně mo
delované, jemně polychromované

velikost 40 55 65 cem
korun 12 46 22 kus

Provedenopřes450 oltářů aBožíchhrobů
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Všdy 60 žiněných matrací
na skladě.

8
Za čisté plnění žiněmi 86 ručí.

00Do0Do0Go0GocDo0G+o0Goe

Velkolepý výběr vzorů povlaků
P na žíněnky.

Cenniky zdarma a franko.
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. o odfirmyK AR EL.

e te SIMEK, specielnízávod se svatými obrázk

We- prospekty
upomínek pro sv. přijímání,

jež se franko a

mínek, tak i malých sv.zdarma::
Jen krásná provedení a mírné ceny.

KX X PKPXPXPÁ
Nejdůstojněší bisk, konsistoří doporučený

X umělecký závod

x dos. Sieslica
o Hradci Králové

zasílají. Tamtéž k dostání
na ukázku vzorek jak upo

Px

PX

uj provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

me-kazatelen,
ye křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od

trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně

X a levně při výhodných platebních podmínkách.

+ počty, cesty atd. ochotné a bezplatně,
+ Výroba rámců všech moderních vzorů.

X

zoltářů,2

bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť

Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz

APRPXHXX PXPXÉRÝX

Perte prádlo==

NAFTOLEM
Ušetřite času, ruce
1 prádlo. Vyperete
lehce, brzy a biílit
prádlo nikdy ne
budete.

Na skladě mají firmy: Fr. Chrudimský,
E. Řezáč, Krestová, Ippem, Vachek a

PXEXRKXKXMÉ

Schejbal, vesměs obchodníci v Hradci Král.

NOVOTINY

Nábytek na splátky
stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 808.

PAM
PNI

a HAANON
nejnovějších

/ soustav — levně,

též na splátky a“rýménu nabízí továrna

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad Eliščíno nábřeží proti lab- - i
skému mostu.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

Továrnarare
na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů |

M0 Jos. Tomášek
a ve Vysokém Mýtě,
py dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený

víno, bílé i červenévino borůvkové (medici
nalní),vína oladkája víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové

ji jakosti velmi levný koňak a'vý u
L Olivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími"cenamí:' roku
1891 na jub. výstavě v Praze. stříbrnov/medasilí |
státní a diplomem slaté medaile, a mnohými ji- |
nými diplomy.správem rašenířulaté „

Vzorky zdarma a Iranko,

v ohromném výběru za

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostolnch
PRAHA-I,

M“ č. 145 st., Malé Karlova al. čís. 49
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
sice$ se želesnými rámy, sí

těmi vsasením.

/ Veákeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, VŠÍzávaznosti

ku definitivní objednávce.

BŘE- Nesčetná veřejná i písemnápochvalná nznání.“fiij

Založeno roku 1836.

OOOO000000000000
Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"il

pR“ Božíhroby,"i
PRE“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnoho pochvalných přípisů vyloženok nahlédnutí.

<
První nákupní pramen

látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržeti partie zboží 30 mt, obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., ješ
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za KK 12-—, vyplaceně od koraa 20— výše,

Vzorky a cenník zdarma a franco.

První český katolický závod ve Vídní
o

František Ruber
„ Dílna ku vyšívání

m f+a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Videň,
VI. o., Seiden

gasse čís. 38b.

Na ukásku sasilá
8e vše framco.

nejlevnější pevné ceny
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Jasné pojmy.
(8) Chci tady pověditi něco naučného.

Látka, již míním v hlavních rysech probrati,
jest vyňata z našeho veřejného života politi
ckého; jest tedy až do všednosti otřepaná,
protože mnoho politisajeme. Jsou to vlastně
pojmy běžného názvosloví politické prakse,
které neostále bcuří a blýskají se v žurnálech
i na řečnické tribuně, jest to náš arsenál,
z něhož útočíme a hřímáme proti vládě, Něm
cům a jiným nepřátelům. Slyšte: státní právo,

-bietorické i přirozené, autonomismuas, samo
správa, centralisace a decentralisace. K tomu
si přimýslete otázku, zda státní právo v per
sonální unii nebo v reální, a pochopíte hroz
nou matenici pojmů těchto v hlavě toho na
Šince, jenž rozdtlův a hranic jejich nezná. Ten
hlavní cíl státního práva se všemi pojmovými
oběžnicemi jest v nejširších vrstvách předmě
tem takového nejasného chtění, že mám sto
chotí mnohé našince a též mnohé politické
vůdce přirovnatí k hrdinům ruských společeu
ských románů, bledajícím smysl života. Ten
Pjér, Oblomov, Fóma Gordějev stále se roz
bíbají, stále něco chytají a když chtějí zvo
lati: „Aha, již to mám,“ rázem 8e před očima
jejich zatmf a oni poznají, že tajemný cíl
opětně kamsi zapadl.

„Zmatek nad zmatek“ jmenuje se jedna
veselohra. Jenže v kritické přítomné době člo
věku nechce 8e smáti, jako spíše zmocňují se
ho dojmy tragické, zejména když sestavaje po
litickou bilanci od doby ústavních pokusův až
do dneška. Nejen že jsme se nikde k cíli svému
nepřiblížili, ale i tam jest hrozná prohlubeň,
kde měla vinouti se schůdná, ujetá silnice.
Míním politickou výchova lidu. Lhal bych,
kdybych řekli, že výchova ta jest Špatná, —
my vlastně žádné výchovy politické uemáme.
Docela přirozeno. Kde stůně rosumově vůdce,
nemohou býti vědomi ani vedení. Již často
jsem se přesvědčil z řečí mluvených i tistě
ných, že mnozí tak zvaní předáci co do pojmů
svrchu uvedených nemají v hlavě náležité
jasno, ač chléb ten lámmajídavům při každé
příležitosti i nepříležitosti, ať hrom bije nebo
slunce svítí.

Státní právo historické! Hlavním jádrem
českého státu od doby Lucembaorské byly Če
chy, Morava a Slezko a od těch časů země ty
nazývají se koranDu českou. V dobách hasit
ských dědičnost korany ustoupila volebnosti.
Svobodně volen byl za krále Českého Sigmund,
jeho zeť Albrecht Rakooský, Ladislav Pohro
bek, Jiří Poděbradský a Vladislav Jagejlonský.
Když syn jeho Ludvík padl u Mohače roku
1526, sešel se český sněm, aby zvolil si nového
krále. Mimo jiné kandidáty poslal posly své
též Ferdinand Habsbarský, jeož měl za man
želku Anna, dceru Vladislava Jagejlonce. Po
slové žádali, aby Ferdinand a Anna byli prostě
uznáni za dědice koruny. Sněm však odmítl
dědický nárok a rozhodl se pro svobodnou
volbu. Byl zvolen Ferdinand, jenž dal stavům
českým revers, že nenuceně u dobrovolně zvo
lili ho za krále českého. Jest tedy zvolení
Ferdinanda za krále českého nejen památnou
dějinnou událostí, nýbrž i faktem, plné právní
platnosti pošívajícím. Ferdinand I. později při
čiňoval se, aby aznána byla dědičaost v rodě
jeho a dosáhl, že ještě za živobytí syn jeho
uznán byl dědicem koruny České. Po Ferdi
nandovi nastal mezi národem a panovníkem
poměr ústavní v tom záležející, že nový král
nabyl moci vládní teprvé přijetím od sněmu
(nebyla to volba) a korunovací. Byla to tedy
jakási dědičnost smíšená. Po bitvě na Bílé
Hoře však zavládla dědičnost úplná, ale kora
povace zachována byla jakožto veřejné osvěd
čení svrchovanosti a jednoty zemí koruny České.

Jsou krátkozrací Čecháčkové a jsou mezi
"pimi i poslanci, kteří občas si zadeklamují,

že bitvou za Bílé Hoře samostatnost českého
státo byla zničena, (Němci proti českému
státnímu práva dovolávají se bitvy na Bílé
Hoře tvrdíce, že tehdy český stát byl zrašen.

Čeští kmotři rozamcové Němcům svojí bezhla
vostí jen pomáhají.) Mínění toto odporuje dě
jinné pravdě a právní jistotě. Ferd. II jen
obmezil moc vzbonřivších se stavů 8 avoji
moc upevnil směrem absolutistickým, kdežto
podstatné vlastnosti státní samostatnosti zů“
staly nedotčeny. Zůstalo dědické monarchické
právo, totiž každý panovník z dynastie Hab
sburské v Čechách nastupoval jako dědičný
král Český, zůstala korapovace, potvrzena byla
zemská privilegia, z nichž nejdůležitější bylo
neodcizování od koruny, dle něhož český
panovník nesměl žádného území od státn če
ského odcizit bez svolení sněmu českého. Vždyť
ještě Bedřich Veliký r. 1743 odříkací listina pro
vévodství Slezské od stavů českých si vyžádal.
Po té zůstalo právo sněma svobodně voliti no

„vého krále po vymření dynastie, generální
sněmy měly možnost i dále se scházeti, čímž
zejména naznačeno spojení zemí v jeden státní
celek. Nejhlavnější však důkaz státní samo
statnosti české i po bitvě Bělohorské byla
jsoucnost a působnost české dvorní kauceláře,
kteráž obzvláště zákonodární a správní jed
notu zemí koruny České veřejně osvědčovala.

Ovšem počaly se vyvíjet společné úřady
již za Ferdinanda I., kdy všechny země byly
v personální anii, — spojeny jsouce tedy oso
bou panovníka, zachovávaly svoji státní samo
statnost. Vedle těchto společných úřadů, jako
byla dvorská komora, vojenská rada, byly
zvláštní komory sknpinové, které právě statní
onu samostatnostsvých zemí představovaly. Pro
český stát byla t- česká dvorská kancelář ve
Vídni. V Obnoveném zřízení zemském r. 1627
Ferd. II. chtěl z české dvorské kanceláře vy
tvořiti nejvyšší úřad pro všechny úřady zemí
koruny české. To se mu podařilo a čeští kan
cléřové drahdy nabývali velikého významu,
jako na příklad český kancléř Oldřich hrabě
Kinský byl vlastně prvým ministrem císaře
Leopolda. (Universitní přednášky prof. Riegra.)

Šlechtický titu), udělený českou dvorskoa
kanceláří, platil za plně oprávněný, kdežto ra
kouský a oherský byl v zemích českých pova
žován za cizí a musil býti znovu uznán. Při
všech jednáních, která týkalase zájmů zemí ko
runy České, kancelář česká jednala s dotčenou
kanceláří jinou. Veškeré zákony a nařízení byly
vyhlašovány českou dvorskou kanceláří, ano
českou dvorskou kanceláří vyhlašovány bylyi
solní patenty, mýtní mandáty, nařízení o po
chodech a zásobování vojska, které vyšly
z dvorské komory (úřad finanční), anebo z dvor
ské vojenské rady. A přece měly tyto ústřední
úřady i v zemích českých své podřízené úřady,
nicméně však zmíněné vyhlašování se dálo,
aby dvorskou kanceláří samostatnost státní
byla veřejně osvědčována. (Dr. Kramář: České
státní právo.)

Jako nejvyšší soudní stolice působila
Česká kancelář pro země české, když strany,
ožívajíce posledního prostředku právního, práva
nebo milosti u krále samého se dovolávaly.
Ale i ta skutečnost, že kancelář česká byla
ve Vídni, neměla významu. Neboť česká kan
celář vždy vystupovala jako prvý poradní
úřad krále českého. Byl-li tedy král v Praze,
docházela a byla posílána odvolání (apelace)
české dvoské kanceláři do Prahy. (Kalousek,
Státní právo.)

Z uvedeného tedy zřejmo jest, že právní
život zemí korany České byl docela samo
statným a že tudíž česká dvorská kancelář
byla ministerstvem českého státu, sprostřed
kujícím v zákonodárství a správě mezi zeměmi
a králem a naopak. (Pokračování).

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 16. března.

(Několik slov po prašských demonstracích. — Ku
sjesdustrany staročeské a k jehohlasu po dohodě

českých stran.)

Dnes týden kypěla Praha ve vara národ
nostního rozvášnění. Hlavní ulice a třídy byly

|

Obmova vychásí v pdtek v poledne. |

plny obecenstva, všude jevil se zimniční chvat
nebo rozčilení u k večeru pravidelně hrnuly
se ze všech stran tisíce lidu k ohnisku, jež
onen var rozněcovalo a rozpalovalo a jehož
nistěj nachází se ve známém domě na Příkopě.
V kasárnách mělo vojsko hotovost, půl setniny
četníků táhlo denně k večeru z Menšího Města
na Staré Město, mlavilo se dokonce o ostrých
patronách, v Josefských vojárnách čekala
Švadrona dragoanů při osedlaných koních..
Ulice byly plné policajtů, noviny koustatovaly
zatčení sta osob, jež prý spáchuly něco, na co
jsou „léta“ kriminála, na Václavském náměstí
byl dvakráte proveden vojenský manévr. O tom
všem známý tisk do celého světa vykřikoval
hotové báje, tak že se čekalo, že v Praze po
teče krev potokem.

A dnes, zrovna za týden, kdy Praha po
skytovala výše namalovaný obraz všeobecného
pohnatf, jest zde klidno a ticho, jako by se
bylo zde před týdnem vůbec nic vzrušujícího
nestalo. Vlna, kterouž smýšlení pražské obec
nosti vzkypělo, klesla tak rychle, jako rychle
se vzedmule. Koho a co sebou spláchla, to se
ještě neví, ale v Praze je pokoj jako v době,
kdy si naše hlavní město svorně pochutnává
na švestkových knedlících.

A proč? Jakmile zmizely příčiny, pro
které se pražské obecenstvo jitřilo, zmizelo
ihned také jitření, jež ovládalo tentokráte po
nejvíce mládež, což působilo všeobecné pře
kvapení. Mělo se totiž za to, že Úeská
mládež nynější doby nemá dostatek vznětu
pro otázky, jako je národnostní rozhor
lení se. A zatím ve čtyřiadvaceti hodinách
po tom, co na Příkopě detmmonetrativněpestřily
se čapky boršáckých drožin, začaly se zde
hemžiti tisíce baretů, jež si české studentstvo
opatřilo a kde jaký mladý člověk, skoro každý
měl na prsou slovanskou trikolora, jež se na
jednou objevila také i u dívek. Dívky jednak
nosily ze slovanské trikolory upravené vázanky
na krku a jednak měly trikorory jako mašle
na prsou. Něco podobného Praha doposud ne
viděla. A zaznamenati dlužno, že sta a sta
dívek družila se na Příkopech k mužské mlá
deži, když zde tato na demonstrativní buršá
cký buml tichou procházkou odpovídala. Česká
děvčata dala se tentokráte s neobyčejnou od
vahou a horlivostí do politiky ulice, tak že se
dokonce jednou srotila v zástup několika set
hezounkých hlaviček a skupila se kolem Jang
manova pomníku, před nímž Ss nadšením za
pěny písně „Kde domov můj“ a „HejSlované“
a potom tento zvláštní a neobyčejný sbluk
spanilých demonstrantek valil se odtud na
Příkop.

Tohoto zjevu poděsili se nečeští obchod
níci nejvíce, neboť emancipace českých žen od
nečeských obchodů znamenala by obrovský po
litický krok na národohospodářskémpoli praž
ském. Proto nemožno toto demonstrativní vy
stopování české ženské mládeže přejíti mlče
ním. Jak i oa české straně překvapovalo, tomu
nasvědčaje, že tu a tam spínány racenad tím,
že ta česká děvčata ©demonstrují bez
gardedam.

Minulý týden skončené hnutí v Praze vy
voláno bylo stranou protičeskou, která však
brzy poznala, že se mnýlila, že své síly avlivy
přeceňovala. Donfáme, žesi každý velice dobře
příště rozmyslí, než-li začne opět s něčím po
dobným, co bylo v Praze minulý týden aran
žováno. Byly to události jenom politování
hodné a kde kdo rozumný, každý hleděl pů
sobiti k tomu, aby jim byla učiněna co nej
dříve přítrž. Neboť důsledky jejich předce
jenom těžce dopadly na český živel, jak vý
buchy proti českým menšinám svěděí.

Doufáme, že však záležitost tato nepadne
v zapomenutí a že nebude položena ad akta, jak
se má patrně státi. Najednou na stranách,
odkud vzněty na popouzení českého lidu ne
byly v čas uhašeny, nastal patrný obrat a dů
kladný ústup, což však zástopcům českého
národa nesmí postačiti. Jejich povinností jest
dnes podstatu bouřlivého pražského týdne po
neděli kýchavné jak náleží ovětliti a důrazně
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Kdyby byl někdo dnes deset let, totiž r.
1894propesl mínění, že strana staročeská, která
byla tehdy pokládána za mrtvoa, vstane z hrobu,
byl by býval pokládán za hotového blázna

Před desíti lety české veřejnosti ani smělé
programy strany mladočeské více nepostačo
valy. Na povrch českého veřejnéhoživota draly
se proady tak zvané pokrokové, jejichž naiv
ním míněním bylo, že postačí pouhávůle, aby
se něco stalo. Proto když mladočeské pro
gramy narazily jna první překážky, měli zá
stopcové jejich největší odpůrce ve vlastním
dorostu mladočeském, který pohrdajezkuše
nostmi, jež měl před očima, jal se politicky
fantasirovati a dobrodružiti. Za několik málo
let stala ce následkem toho z české společ
nosti pestrá Bměsice stran a frakcí, které se
dobromady hádaly a tuhaly vlastně jenom o
to, kdo má za voliče mluviti.

Co a jak má říci, ani o to se vážně ne
jednalo, neřkuli aby se bylo uvažovalo o tom,
jak má kdo jednati.

Následkem toho dospěly české poměry
k nyn' ší své bezradnosti, v jejíž době dějí se
— policické zázraky.

R. k po smrti nezapomenutelného a z veřej
ného «.vota zahnaného vůdce národa dra Fr.
Lad. Riegra, s jehož stranou nikdo více již
před desíti lety počítati nechtěl, sešly se
zbytky této strany v neděli dne 13. března
k imposantnímu sjezdu, jehož účelem bylo,
trosky v rozmanité strany a frakce rozbitého
národa sebrati a shromážditi opět pod jeden
společný prapor k jednotnému postupu.

Hájíce z nejsilnějšího přesvědčení na
těchto místech již od r. 1895 důsledně a vy
trvale tu zásadu, že v našem veřejném životě
prvním paragrafem politické naší akce jest ne
zbytno vyhledávati jenom a především to, 00
násv mocnéhonárodníhoa politickéhočinitele
spojuje a vystříhati se všeho, co nás tříští,
musíme rádi a ochotně nedělní jednání atrany
staročeské neboli národní vítati jako maják ve
vlnobití nynějších rozháraných a neutěšených
našich veřejných poměrů.

Proto cele stavíme 5e na stanovisko ne
dělního sjezda strany staročeské, pokad se
zasazuje o zjednání dohody všech vážných
českých stran a pokud by z dohody té vyply
nula žádoucí revise českého národního a po
litického programu.

Pokod možno z důležitějších zjevů na
šeho národního a politického života sonditi,
jest nade všechno pochybnost každému jasno,
že dnes značná většina národa našeho stojí na

FEUILLETON.
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Vácelav Řezníček.

VI.

Zivot drobného královéhradeckého student
stva před třiceti lety nesl ráz a povahu své doby.
Studium humanitní vedlo tehdy zápas o supremát
nad nově zaváděným studiem realným, k čemuž
ještě přistupovalo to, že tenkráte národ Český stál
v tuhém odporu protivídeňskévládě,tak ževdů
sledku pochybeného stanoviska žádná státní in
stituce nebyla populární, Proto na obecních real
ných školách královéhradeckých studující mládež,
»bojujíce za svou společenskou. rovnocennost
s gymnasisty, měla pro sebe to, že učitelé její
byli v ohledu politickén | *nobem neodvislejší,
nežli professoři škol státníc. —Danes jest to snad
ku podivu, že podobnýchvě. si chlapci na nižších
školách středních všímali, ale bylo to faktum. Po
něvadž tehdy v Hradci 8 realisty sympatisovalo
celé město, zbývala nám gymnasistům jenom ta
sláva a ovýhoda«, že naše studie trvaly o rok
déle, nežli studie na realce. Gymnasisté s realisty
se v Hradci stále přeli o to, které školy jsou
lepší, což dnes vysvětlují si tím, že tenkráte se
také přel celý národ o to, kdo je chytřejší politik
a proto že také všude zavládající sperování se
nacházelo půdu již i mezi chlapci, kteří se hádali
alespoň o to, kdo je na lepších školách,

„Sporování toto však nepřestávalo na hádkách,
anobrž následkem jejich bylo dokonce vzájemné
pobrdání gymnasistů realisty a naopak. My
gymnasisté nazývali jsme realisty »prkynkáři« a
reslisté přezdívali nám gymnasistům »sirkářů«,
Vzájemné toto sočení neomezovalo se však na
pouhou výměnu slov, anobrž oacházelo výrazu i
v násilnostech a pranicích mezi gymnasisty a
realisty. Na realce studovalo tehdy vejice mnoho
královéhradeckých rodáků, domácích synků, kteří

stanovisku konservati róž ov žo

pojebné nodéřnía dot Lakávidající poroovosti neodpírá.

Agrární vran stojí na principech konservativních úplně, strana ©mladočeská jim
dávno více neodpírá, proto strana staročeská
promluvila docela v čas, když ee ozvala, že
nadešla chvíle, kdy staré spory pozbyly své
palčivosti a že palčivost ta změkla ve shoví
vavost, která by drahdy rozdílné nábledy mobla
stmeliti v nový silný celek.

Ostatně jiného východiska pro politick
u nás myslící lidi dnes není, nešli za ústope
souseda učiniti vzájemně ústupek sousedu. Tak
zvané mlsdé strany, v něž kladeny byly své
doby veliké náděje, staly se obětí politické
nezralosti svých vůdců tak, že dnes 8 nimi
pikdo více nepočítá, proto jinak nelze, nežli
nečekati na náhody další budoucností a6%
hnouti k tomu, co jest zde.

Při tom ziskem by bylo dnes obrovským,
že to, čeho dřívější politické organisace českého
národa, ať staročeská nebo mladočeská, vět.
šinou postrádaly, toho by se dostalo nové naší

národní a politické organisaci dnes štědrýmvínkem.
Strana staročeská v letech sedmdesátých

a osmdesátých měla v řadách svých jenom ne
patrné procento českého úřednictva ve stát
ních službách. Strana mladočeská přes všechny
své radikální deklamace získala v ohledo tom
již více a v tom spočívá veliká její zásluba,
že totiž v byrokracii a konečně i ve vládě
měla své stoupence. S novou pak organisací
národa na základě dohody všech politických
stran českých došlo by nezbytně k tomu, že
onen důležitý a dnes velice mocný činitel a
sice státní úřednictvo, ješ se rodem a smýšle
ním svým blásí k národnosti české, nepocbybně
v 759%,by s revisí a sjednocením českého po
litického programu sympatisovalv a souhlasilo,
čímž by váha české politiky přirozeně přešlu
také z dosavadního svého hejdukování v 88
mosprávě i do organisace správy státní, což
by bez užitku a ceny pro čegkou věc nebylo.

Vzpomínáme při tom slov Riegrových,
pro něž jsme se v letech osmdesátých velice
zlobili. Chtělo se na něm, aby něco 8 českým
klubem na říšské radě vymohl. On radil, aby
v té věci bylo zakročeno ju jistého vysokého
úředníka. Odporovalo se tomu a trvalo se na
tom, aby to vymohl on. Ale starý, zkušený
pán 8e trpoe pousmál a pronesl, že jeden dvorní
rada často zmůže a dokáže více, nešli celý
parlament.

Snad máme od té doby za nových dvacet
Jet dostatek zkušeností, že jest to pravda a
proto nebylo by politické, aby se s tím nepo
čítalo. Dnes mlaviti o „cepech“, když již každý
chalapník vypůjčí si na vymlácení svých něko
Jika mandílků „mláticí stroj“, jest i v poli
tickém krasořečnění překonaným stanoviskem.

Ostatně v čem především by 8e jevila
restituce českého státního práva? V tom, že
bychom byli spravování úředuíky, kteří česky
smýšlejí. 0————————
vědouce, že navštěvují » lastní svůj ústava, námi
gymonasisty, žáky instituce státní, pohrdali a kde
nás nelezli v menšiné, prostě nás zabnali a když
jsme jim nechtěli dobrovolně ustoupiti, bez okolků
nám vypráskali. Poněvadž pak třetina gymnasistů
bydlila v Borromaeu a jsouc tem pod dozorem,
nesměla se toulati, bývali jsme my gymnasisté
pravidelně v menšiné a když jsme se realistům na
bříšti nebo na procházce neuhnuli, často dokonce
biti. Ku příčině výprasku tehdy v Hradci stačilo,
býti malým gymnasistou. Hradečtí výrostkové
ihned na jednoho spustili »ty votrokus a když se
proti tomu ohradil, měl hned klobouk sražený a
pro neuctivost dostal ran jako máku.

Octl jsem se vícekráte v takovéto situaci,
Třem jsem se ubránil, sale když se jich na mne
shrnulo více, byl jsem uštván a bit, co se do
mne vešlo. V ohledu tom Často jsem se utkal
s pozdějším svým milým přítelem Eugenem Kal
dararem, nyní poštovním kontrolorem, který jsa
o dvě leta starší, vícekráte jako žák třetí reslky
nade mnou zvítězil a také vícekráte přede mnou
uhnul, když jsem ho někde samotného dopadl.

Tvto útoky realistů na gymnasisty byly
tehdy ve hradeckém vzduchu jako jeho ošklivá
specialite, která zajisté že již převzetím realky
z obecní do státní správy a vůbec změnou po
měrů vymisela.

Jinou královéhradeckou specialitou bylo výše
již uvedené oslovení »ty votroku«.

Plnokrevný Královéhradečan nepřítele svého
zlobně oslovoval tehdy titulem sty votrokuc;
když někobo chtěl označiti jako chytráka, řekl »to
Je votrok«; když někobo chválil nebo velebil, pro
nesl »ty jeden votroku=. »Votrok« hodil se na
všechno. Byls to bena i chvála, nadávka i licho
cení a záleželo použe na fom, jakým přízvukem
bylo ono slovo prónesého. Mělo celou fadu tónů
a každý ton jiný význam. ©

Další královéhbradeckou zvláštností byl nikde
jinde snad neužívaný název hradování se sačhem.
Sočhová koule slula v Hradci »puška« a hrado
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pořád jepom oposici?
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chybovati dle přijíti vstříc politickou o
nisací, se kterou by mohlo sympatiso
v níž by mělo také zájeín a po případě pod

ra. —
-O českém duchovenstvo zde mlaviti ne

třeba. To stálo a stojí stále pevně 8 věrně na
národním stanovisku i přes to, še je neroz
umně a bezdůvodně kopáno od těch, kteří by

je ami vlastně podporovati, poněvadě jsouvůdce

"7 Tolik jeme měli za vhodné pověděti při
netašeném z mrtvých vstání strany staročeské,
jejíž první nové ozvání se v české veřejnosti
není volání po pomstě, není oprávaočný výsměch,
ale která káže lásko, shodu, jejichž potřebu
není nám třeba dokazovati!

Obrana.
(29)Se tlemus čili osamoconost

klerm. „Bílý Prapor“ opět epištolou na Hra
decko zaslanou horlí proti separatismu čili
odloučenosti kněžetva, které „straní se prý ze
stavovské pýchy a bohorovné povýšenosti lidu.
Tento separatismus uměle vyvolaný a uměle
živený, nepřirozený a nemravný oddálil prý
kněžstvo od lidu — vinou kněžstva. Přestaloť
namnoze 8 lidem cítiti, vyvýšilo ové stavovské
potřeby nad potřeby národního celku, věnovalo
svůj peníz vyšlý z daní a darů lidu většinou
jen na své úské potřebystavovské a vidouc,
Že se tím lidu odcizilo, stouplo uraženě etranou,
když lid začal jíti a pracovati bez něho“. A

časopis „Obnova“ prý separatismuas ppdporojeuvořejňováním darůna „Adalbertinam“. Někdo
„prý začal stavět a nedovgdl to dokončiti“ a
nyní prý dělá se mravní nátlak na kněžstvo,
aby na „hospodu“ platilo. Na Ústřední Matici

prý neplatí. Jest třeba prý „obětavostia pracíultaroí zjednáme si ztracené přízně lidu i
intelligence, ať už si o tom škarohlídové po
chybují čili nio“.

Po přečtení této epištoly „B. P.“ v č. 11.
obrátili jeme si první list, zdaž tam dosud
nalezéme v titule „Obzor katolické moderní
intelligence“, protože mnohé myšlenky ve stati
této pronášené patří spíše do listu liberalní
intelligence, nežli do listu kněžského. Se
paratismné čili výlačnost koěžstva dobrovolně
a soustavně pěstovanou potíra „Obnova“ jiš
po kolik Jet, zejména v pražských dopisech a
proto masila zakusiti mnohé příkoří od těch,
kteří cítili se tímto úsodkem dotčení. A apo
zorňujeme opětně s důrazem na svou princi
pielní zásadu, dle níž hájíme zájmy dacho
venstva jen do té míry, pokud na existenci

2]
vání se nazývalo se spuškováním«. Původ této krá
lovéhradecké zvláštnosti kladl jsem, uvažuje jako
student o ní, do dávné minulosti města Hradce
Králové, až do husitských dob. Královéhradečtí
měšťané čili krátce „Hradečané« bývali tehdy
obávanými a smělými válečníky, kteří na četných
svých výpravách vojenských byli ozbrojení nej
modernějším způsobem. Mívali 6 sebou »děla«,
jimž se tehdy říkalo s»pušky« a střelbě z nich
»puškovánie a z toho asi v Hradci potrval až na
naše doby název, že zde koule na nepřítele m6
tená, třebas byla namačknuta jenom ze sgěhu,
slove »puška« a kulování »puškováníme.

Ačkoliv v Hradci panovala v letech sedm
desátých celkem velice ryzí a výrazně. bobatá
čeština, užíváno zde obecně ye vzájemném oslovo
vání se onikáni a neříci u krámku sedící babce:
=Kolik pak hrašek dávaj' za novýfe bylo uráž
kou. Vykalo se zde jenom sedlákům, jimž sou
strastač přezdíváno »břbetů«. Krejcar nazýval se
enový«. Blumy jmenovány skarlátka« a bram
borům říkalo se obecně » le«. »Bandory« slulo
černé, solí a kmínem posypané podbělní pečivo.

Toto jinde neobvyklé pojmenování bramborů
a podbělního pečiva zjednalo dvěma mým kolle
gům, plnokrevným Hradečenům, jedenkráte koncem
let sedmdesátých velice nepříjemnou situaci. Vy
razili si o prázdninách pěšky do zámrsských a
teplických skal a kdesi mezi Náchodem a Policí
dali se do řeči s pracujícími na poli lidmi. Ho
spodář se jich vlídně po tamním mravu ptal
sodkud a kame. Když mu to pověděli, ihned se
tázal: »AÁpo čem pak jsou v Hradci bendory?«
»Po dvou nových jedene, zněla ochotná odpověď.
»To snad ne,« nemítal udivený nad tím horák.
Žádný pekař je levněji nepeče,« jal se mu jeden
z kollegů vykládat, To bylo pro horáka mnoho,
»Cák v Hradci pečou bandpry ppkaři?e osápl se
v domoění, že si mladí pánové chtějí dějati z něbo

u Arineřa Sí še4 0,prědývaší sám v hraci jako švasko ly če ge



tohoto stavu má sájem též národní a společenský celek. Že nikdy jšma netapili záslaby
katolického klero a nemeřili práci jeho kon
savými kritikami, to je odůvodněno jenom tím,
že dáváme positivní vzdělávací práci přednost

řed oslňojícími reformními nápady. Známe
Historii vývinu nynějších poměrů trocho snad
delší, nežli jak ji vykládá dopisovatel „B. P“

Pamatojemý se ne heslo, které bylo vydánoDrem Englem na schůzi v Kolíně r. 1893:
„Vyčistit všecko, co znečistila klerikalní vloa“.
Pamatujeme ještě velm! dobře to vyhazování
duchovenstva z výboru různých besed, korpo
rací, spolků a zastupitelstev, které nastalo po
vydaném hesle Englově. Kněžstvo bylo nási
lím aneb hrabým insultem donuceno vystonpiti
ze řad, kde od dob probuzení získalo si nej
přednější zásluhu na kulturním a hmotném
rosvoji národním. Jestliže dopisovatel „B. P.“
před 10 lety ještě v životě veřejném nepůsobil,

řehlédl důležitou přechodnou periodu mezi
idovou prací kněze před lety OOtými a meri

sefaratismem nynějším, jenž de Inu jeví jako
něco „nemravného“. Je to stav „nepřirozený
a nemravný“, ale výtka ta spadá na jeho pů
vodce.

Klerus byl vybnán z národního pole, ale
proto přece nemohl a nesměl hráti roli vyvě
tralé soli, proto organisoval se vnitřně, sesi
loval se stavovaky a věda, že tuto odlaku po

- cítí nejvíce ti, z jichž středa byl klerus vy
půzen, připravoval se v zátiší ka konkarrenci
o přízeň lidu s různými pokrokářskými refor
matory, kteří nabízejí se právě po celé aply
nulé desítiletí lidu za spasitele.

Nedávno jednobo z nich neobtěžoval si
na Hradecko odporučovati docela moderní
katecheta p. Svozil.
© Z této snahy pracovati kultarně a národně
i v době vnaceného separatismu zrodila se
myšlenka „Adalbertina“, které by se mohlo
zdáti p. dopisovateli „B. P.“ jenom tehdá

uhou bospodou, jestliže při své návštěvě
jeho nikde jinde nepobyl nežli právě v dolejší

restauraci, kde se ovšem mobl zase přesvěd
čiti, te na tuto místnost se zrovna sbírati ne
muosí, ježto se vydržuje 8ama.

Spolkový dům „Adalbertinam“ je vystavěn
gice stavovskou koěžskouorganisací,ale slouží
v přední řadě kulturníma povznesení lidu,
jenž za dosti krátkou dobu mohl již ožitečnost
domu tohoto poznati. Jenom liberalní listy a
pak nejnověji katolický „B. P.“ prospěšnost
„Adalbertina“ neuznávají. Jaký to však kon
trast mezi jednotlivými myšlenkami „B. P."l
Na začátku brojí se proti separatismu, V pro
středku brojí se zase proti sbírkám, které
jsou na prospěch hlavně lidových zájmů.

Tvrzení, že kleras nedává.nic na Matici,
je zlomyslnon pomluvou. V Hradci samém

Let pothnčduchovenstva na tento národní podnikpředstihojí obětí všech drobých stavů. Neuvádí-li
se každá pětka zvláště, je příčina ta, že místní
odbor matiční kvitoje vždy celkový obnos. Ne
obápeme ostatně, proč by nemohl někdo dáti
1 z. na Adalbertinum a současně tóž 1 zl. na
ye

popadnu, tak ublídáte« — rozbouřil se horal,
který si s Hradečany neporozuměl, Oni nevěděli,
že se ptá na cenu serteplí« a on zase netušil, že
mu udávají cenu náchodské nebo polické spod.

bělky«. , ,
"Vedle »bandorů« bývaly královéhradeckou

pekařskou specialitou »loupáčky«, z máslového
těsta vyrobené placaté rohlíky, jež se v ústech jen
rozplývaly a jichž pekař pan Škebrada denně za
kolik zlatých odbyl. Znám šedivé již pány, bý
vslé královéhradecké studenty, kteří na »loupáčky«
tyto dosud rádi vzpomínají. Do modra mákem
posypané žemličky slouly skaráskye a pak se
v Hradci prodávaly živné černé rohlíky po »no
véme, jakých jsem nikde jinde na pekařských
krámech nikdy neviděl.

O žádný nápoj v Hradci nebývala taková
nouze, jako o sklenici dobré, zdravé studniční
vody. Za mých časů v Hradci nacházely se zde
snad jen tří studně, z nichž byla jediná a sice
pod starou fortnou proti Vodičkovým kasárnám
se nacházející veřejně přístupné. Druhá nacházela
se v biskupském semináři a třetí na dvoře ve vo
jenské pekárně. Lidé pili ponejvícelabskou vodu
měkkou,již simusilidátidonášetiz kašeňv putnách
a proto v každé domácn sti chována byle za
tou příčinou také | královéhradecké| specialita
uštoudev«, v níž se obyčejně nejméně védro vody
v zásobě nacházelo a zde třeba leta kysalol
Hradečané této nouzi o pitnou vodutak zvykli,
že poměrně jenom málo domácností ke studním
pro ni posýlslo a jest to skutečně div, že v Hradci
byl tyfus nemocí na tamní zdravotní poměry
skutečné dosti řídkou.

Vedle vody byla také naprosto nedostatečnou
kanalisace, čehož důsledky šíře líčiti zde nebudu,
jak totiž času nočního dostavovali se do jednot
livých domů tajemní mužové, kteří potom ze
dvorků ze-žump vybrané výkaly ve škopcích nosili
chodbami domů ven na ulici, kde je vylejvali do
zvláštních vozů, v nichž je ž děste vyváželi. Noci
takové byly pro domy, do nichá tito tajemní mu

Matici. Tak špatné přece ty poměry kněžskénejsou, aby nemobl kočs oželeti 2 zl. ročně
na národní aneb koltorní podník. Někteří snad
nedají ani na Matici ani na Adalbertinum, ale

napíší raději postní úvaha o potřebě „obětavého“ působení klera. Pánové, kdopracoje, ten
také obětavě bez reptání platí!

ý Naší židovětí přátelé. Pokud dlelbývalý arcibiskop dr. Kobn v Římě, staral se
sidoveký tisk pečlivě o to, aby bolestné oné
aféry co nejvíce na pohanu církve využitkoval.
Vymýšlel si nejrůznější bájky ; židovské žaruály
se tvářily, jako by měly nejčerstvější a nej
spolehlivější zprávy. Toť se rozumí! Pochod
úplně tajného processu prozradí Vatikán nej
dřív — židovským listům!| Což na tom, že
častěji musila židovská žurnalistika své bá
chory poopravovati? Aspoň afóra neleželav za
pomenatí, a semitská tiskovina se starala, aby
aférou onou bylo poháněno kněžstvo veškeré.
Ovšem že v tomto řemesle vynikla nejvíce
„Nene Freie Presse“. To byla také studnice
mondrosti „Práva lida“, „Času“, atd. Posledně
židovský tisk prorokoval, že se Kohnovi pra
pic nestane. Prý- „vrána vráně oči nevyklove“.
Odkud ten drzý lhář věděl, že je papež jako
Kohn? Posud ani židovský tisk nemohl přes
všecko slídění vyzkoamati podstatnou skvrnu
na bílé říze Pia X, mohl se poučiti i ze zpráv
listů liberálních, že papež jest vzorným Lida
milem, retormátorem opříímným. Ale přes to
se musí po něm hodit kalem; lid se musí
oblupovat lží, že Piovi X. těžká obvinění budou
lhostejnu. „Realistický“ Masaryk musil k ra
dosti Ioraele také přijíti se svou troškou do
mlýna. Napsal v Naší Době o dra Kohnovi:
„Rozumí se, žo se z Říma vrátí bez pohromy,
a stejně (l) se rozumí, že katolická moderna,
kněžská i laická své protikohnovské tažení
zastaví.“ Takhle píše aniversitní professor,
který se až před odstoupením Kohnovým musil
přesvědčiti ze všech okolností o pravém opaku.
Realistická dražino, jakého to divného proroka
máš! My zas víme, že ge rozumí 68m0osebou
něco jiného; kdyby semitský tisk i k hrdlu
našeho národa sahal, bude Masaryk hodně
opatrný, nechá meč v pochvě, jen aby si proti
sobě svá klienty nepopudil. On ví dobře, že
národ za ním nestojí; proto dovede býti sho
vívavý k semitským spojencům. Realistický tisk,
který z nedostatku látky nazývá Pia X „pan
Josef Sarto“, majitel římského papežství“, který
velice elegantně psal o „přenesení koncese
živnosti papežské na p. Sarto — Krejčího“,
ovšem nebude chváliti katolíka žádného. „Neue
Freie Presse“ po resigaaci dra Kohna mělasvé
útoky velice stíženy. Spravedlivé stanovisko
Sv. Otce pochválit nesmí, a odkad nabrati
látku k tupení? Ala pomohla si přece. Už ví
napřed, jak velikou pensi odstoaplý arcibiskup
obdrží; dr. Kohn bude také odměněn kardinál
ským kloboukem. Řím se bál odpadův od víry
a k tomu nechtěl dáti popud. —Že se Řím zacho
val charakterně z důvodů spravedlnosti, z příčin
vyšších, o tom „N. F. Presse, ani slova. „Čas“
docela prolbaně dodává: „Jisto je, že boj klero.——————,———
žové zavítali i pro celé jejich okolí nocmi hroz
ného utrpení,

Tské se sněbem mívali v Hradci operu.
Střechy úzkých, starých zdejších domů měly krovy
přes hloubku stavení upravené, tak že vodaa sníh
se střešních ploch sbíhaly jako do údolído žlabů,
nacházejících se na společné zdi mezi dvěma domy.
Když pak se žlaby ty, nebo trouby od nich ve
doucí ucpaly, měly domy za dešťových. přívalů
nebo v době tání sněbu mezi sebou na střechách
ihned rybníčky a na půdách povojně, z nichž voda
stropy do pokojů pronikala. Proto jskmile sev Hradci
cbumelilo, býval sníh se střech shazován lopa
temi na náměstí a ulice, aby se oněm možným
rybníčkům předešlo.

Zvláštním hradeckým sportem bývalo také
pokoušení novobradeckých občanů, kteří do Hradce
v pytlích borové šišky, štěpiny nebo suchou klesť
na trakeřích na prodej přiváželi. Pro Hradečáka
bylo jako mlsem, když mohl pod kšandou těžkého
trakaře prohýbajícímu se Novohradečanu nebo
Novobradečance říci: »Nožičky mu koukajíle
Upozornění takovému| následovala | pravidelně
blučná výtržnost. Novohradečtí pravidelně posta
vili trakař a spustili výmluvný sermon, který
Hradečany velice bavil. K vůli tomuto upozornění
zlobívali se Novohradečtí proto, že se jim před
bazovalo, že když jeden tamní občan kdesi vozil
na trakaři hrace, že prý se mu mezi ně »připletla«
cizí soška sv. Jana. Občan však nebyl při tom
prý dost opatrný a nechal ji skoukat nožičky«,
což bo prozradilo. To všecko zajisté že byl jenom
nezbedný výmysl, pro jehož veřejné opakování se
Novobradečtí tím více hněvali, čím méně bylo
na něm pravdy. A čím více se hněvali, tím více
je v Hradci připomínáním jeho zlobívali.

To jsvu celkem asi drobné zvláštností, které
byly počátkem let sedmdesátých minulého století
v Hradci přišlému sem cizímu chlapci nápadnými
dotud, dokud sám také nezhradečtěl a neuvykl jim.8 Be

Kohnovi poddaného neměl žádného zvláštního
vlivu na rozhodnatí papežské stolice ;“ papež
ská stolice však prý „nemohla přejíti mičením
trv..lý odpor rakoaské vlády k arcibiskopovi“,
Táák! Snad proto rakouská vládaeamaa sama
v té záležitosti takhle rozhodla, že hájil dr.
Kohn „právo jejího veta“ při volbě papežské.
Inu, lhář si vědycky nějak pomůže. Tahle má
tedy laskavý náš čtenář na talíři čistou duši
idovsko-realistického ©tisko. © Spravedlnost

ma, která po skoncování Olomoucké aféry
badí zvláštní úctu u každého nestranného člo
věka, musí býti židovským tiskem znovu vy
ožitkována au — potupu církve.

Politický přehled,
Vídeňský parlament zasedá vice už od 8.

t. m., ale dosud nemůže se ani v oejmenším
vykázati plodnou činností zákonodárnou. Ně
meckými výtržnosti místo uklidnění mrelí
a splnění spravedlivých požadavků českých
nastalo v zemích českých a tím na straně čes.
poslanců ve Vídni nové roztrpčaní, jež stupňo
váno surovými Všeněmci, kteří veřejně již vy
zvali v parlamentě galerie přeplněné Víde
ňáky, aby vrazili do sálu a pobili zástapce
českého národa. „Strychninem otrávit tu rasa“,
„zabte je lumpy, zloděje“, volání, aby se Čechům
přirazily na hlavu pruské šišáky, pak že 8e
budou učit německy, toť „ušlechtilá“ výzva
všeněmeckých pruských žoldáků ku „osvětové
kultarní práci“. K tonu čtení došlých dopisů,
u zas obstrakční hlasování dle jmen o návr
zích českých poslanců vyplňuje denní program
parlamentu. S obstrukcí českou musí se nyní
počítati. Poláci ovšem ji nepodporují, ale také
nevystapojí proti ní, ostatní pak slovanští a
neněmečtí poslancové postavili se do řad české
obstrukce, která takto čítá 170 hlav. Tím
ovšem postavení dra Kůrbra stalo se vejistým.
Ale tu zase věrní jeho nohsledové Němci, bo
jíce se osvého příznivce, a aby snad sámi roz
poštěním říšské rady nepřišli o své mandáty,
předložili svá usnesení v příčině zjednání pra
videloých poměrů ve sněmovně. Ale aklaplo
jimise strany polské. Obstrukce gezlomit nedá,
sic by si páni Němci sami šlápli na krk, proto
v jiném sméru nastati musí vážné rozhodnutí.

Na popud jednoty čes. katol. duchoven
stva pro královatví České vyslána do Vídně
deputace, která 15. t. m. na říšské radě a
s vládou jednala o úpravě platu duchovenstva
v Cislajtanii.

Všecka vlašská města v Rakoasku prote
stují proti vládní předloze stran zřízení vlašské
právnické fakulty v Roveredu. Proti tomuto
projektu protestují také vlaští profesoři na
universitě v Innomostí. Žádný z nich by 8e
nedal pohnouti k tomu, aby oa této fakultě
vyučoval.

Minulou neděli sešli se v Praze zástup
cové strany národní, aby strana staročeská
v nové organisaci účastnila se dále práce pro
vlast a národ. Z té příčiny schválen společný
postup se stranou mladočeskou Aa agrární.
Sjezd rozhodl se též pro nntnou revisi svého
programu. Hlavním řečníkem byl dr. Al. Bráť,
který mluvil o politické eitnaci a vyslovil s
pro obstrukci. ,

V Ubrách minulý týden došlo ku neočg
kávanéma obratu. Oposice prostřednictvím
sv:ch vůdců prohlásila, že upustí od obstrukee
proti předloze o nováčcích, vezme Ji br. Tisze
zpět zuámý svůj návrh na ziněnu jednacího
řádo. Na to Tisza prohlásil, že béře svůj návrh
zpět. Projevy jak vůdců oposice, tak hr. Tisz
vyvolaly v celé sněmovně radostné vzrašení.
"Předloha o rekratech byla také už schválena;
nyní se jedná o rozpočtu.

Konečné dovoleno Jesuitům jako soukros
mým osobám v Německu 80 zdržovati, ale ne
smějí si zakládat své kolleje. “

Sněmovnou francouzskou přijat $ 1. zá
kona proti kongregacím, dle něhož se kongre
gacím zakazoje všecko vyučovánl ve Franc
Tím zničeno bude asi 400.000 kat. škol a kon
gregace budou nuceny 8e rozejíti.

Japonci obnovili opět útoky na Port Artur
a nešetřili tentokrát střelivem, jen aby pev
nost aspoň řádně poškodili. První srážka u
dála ge 10. t. m., drahá 11. Oba útoky odra
ženy. V Port Arturu několik osob zabito a
ranéno a na moři jedna ruská torpédovka po
topena. Ovšem Japonci neodtáhli bez ztrát.
Zatím ať si Japonci lámou zuby o Port Artur.
dokod Rusové nesoustředí v Asii na 300.000
možů, do té doby neodváží se účinnější akce.
Nyní se ukazuje, že mezi Japonskem a Čínou
jest skutečně uzavřen tajný spolek. Japonským
vlivem posílá Čína na mandžurskou hranici
90.000 vojáků po evropska vycvičených a 0
zbrojených, jejichž instruktory jsou důstojníci
japouští. Tím ovšem by i pro ostatní mocnosti



Z činnosti katol spolků.
Z Kostelce m. ©. KatolickéJednotapořádá

divadelní představení 20. března t. r. v 7 hod. večer
„Pro lásku a aláva“, obraz ze života o 8 jednáních
od J. V.z Finberka a „Vzorný vlastenec,“ šert o 1 je
dnání od X. Meuharda (Litoměřického). Ceny míst
obyčejné. V sále na Rabštejně,

Ze Svornosti Přeloněské. Dne+7.bře
sna na květnou neděli 4. hodině koná v místno
stech epolka p. Ant. Salfického v Přelouči křesť. ka
tolický soc. vzdělávací apolek „Svornost“ pro okres

přeloučský svou měufční schůsi, při níš slíbil přednáŘeti vldp. dr. Frant. Reyl, ředitel Borromea v Hradci
Králové, „o avé poati do Lurd“. — Dne 20. března
t. r. večer pořádá „Svornost“ v místnostech spolko

vých Svatojosefskou zábavu pro evé členy a Jj
Bppné p. t. hosty s vybraným programem. ZdařBůh!

Zprávy místnía z kraje,
Zprávy dlecénní. Vyznamenáníjsoa:p. J.

Kašpar, farář v Rosicích n. L, jmenován vikariátním
sekretářem; p. Stanislav Hlíus, zámecký kaplan v Ná
chodě, obdržel farní synodalie. Ustanovení jsoa: p.
Fihp Konečný, far. v Bělé, za faráře ve Lhotě Zálesní;
p. Josef Kotyk, dochovní správce v nemocnici Parda
bické, za kaplana do Hrochova Týace; p. Arn. Štern
berský, koop., za administr. v Bělé u Přelouče; p.
Jan Adamec, koop. ve Žiánicích, za kaplana do Ločan;

„ Dr. Joa. Palička, kapl. Mladkovaký, za pomocného
Katechstu na gymnasiu ve Vys. Mýtě; p. Karel Ko
lářský, koop. v C Bělé, za kooperatora do Oasobí;
p. Jos. Stanislav, admin. ve Lhotě Zálesní, za koop.
do Janova. V Pánu zesnali: p. Jan Matouš, konaist.
rada, děkan a farář Hronovský na odpočinku, + 26.
února (naroz. 1824, vysv. 1849): p. Jos. Tvrdý, farář
ve Velké Řetové iV. Valn.),$ 13. března (naroz. 1886,
vysv. 1870). Uprázdněná místa: Bělá u Pardubis, fara
patron. nábož. matice, do 13.dnbna; Bělé, fara patron.
nábož. matice, též do 13. dubna.

Zkoušky farmího konkursu a ka
techetské. Všeobecnézkoušky k dosažení obročí
duchovních ustanoveny jsou v roce 1904 na den 6.,
7., 8. dubna a 19., zu., 21. července, vždy v 8 hod.
ráno v biskupském domě v Hradci Králové. Žádosti
za připuštění ke zkouškám podávají se nejdéle 3 neděle
před početím zkoušky, avšak cestou b. vikar. úřadu.
Zkoušky katechetské pro školy měšťanské a střední
konají se pouze 6., 7. dubna u 19., 20. Července. Ža
datel má tu zvlášť udati, pro který druh škol míní
zkoušky skládati, pro měšť., gymnauia, realky či ústavy
učitelské. Kandidátu třeba ještě poznamenati, obdržej-li
vysvědčení mataritní čili nic. Ďpp. konkurenti v ob
dobí dubnovém nechť 8e v příčině ubytování a stra
vování ohlásí u vedp. ředitele bisk. semináře, oni
v období červencovém u vdp. ředitele b. Borromaea,

Koncertní akademii pořádajíbohoslovci
za laskavého epolnúčinkování vldpp. Ant. Boháče,
faráře ve Chvalči, Dobroslava Orla, katech. na zdejší
roalce a Václava Gyarkowicze, docenta zpěvu v bisk.
kněžském semináři, na oslavu jmenin nejdůstojnějšího
p. biskupa Josefa does v bisk, kněž. seminářiv Hradci
Králové. Program: 1. K. Knittl: Slávozpěv. (Sbor na
slova K. Polenského.) 2. Proslov. 8. G. Rossini:
„Cuius animam“. Arie zo „Stabat Mater“. (Smyčcový
orchestr hudebního odboru zdejší bohosloveckéJe noty.)
4. Fr. Picek: „Smrt Kristova“. (Sbor.) 6. Koncertní
solo na flétnu veledůat. p. Ant. Boháťe,farářez Chvalče.
6. R. Mayer: Melodram „Věčnost“ e průvodem klavíru
(Zd. Fibich). Přednese Lad. Kaube z I. r. a na klavír

provází vldp. D. Orel. 7. Jan Malát: Furiant. ee:cový orchestr.) 8. Fr. Vránek: „Chudej pacholíček“,
Z českých písní zazpívá gaartteto pěv. odbora bohosl.)
Jednoty.) 9. Koncertní solo na flétnu veledůst. p. Ant.
Boháče, faráře z Chvalče. 10. Fr. Hegenbart: „Ave
Maria“. Basové aolo a průvodem orchestru. (Zazpívá
Bob. Kobza z II r.) 11. Ed. Grieg: „Nová vlast“.
(Sbor s průvodem klavíru na slova, jež dle Bjórnsona
přeložil Václav Frůhbaner, c. k. prof.náboženství na
zdejším gymnasiu.) 12, Jos. Nešvera: Slavnostní
pochod. (Smyčcovýorchestr.) Začátek přesnév 6 hodin
odpoledne.

Jmenování. C. k. krajský sogd v Hradci
KrálovéjmenovalpányJ. Jihlavcea R. Smidtasta
vitele v Hradci Králově stálými snaléí pro obor sta
vitelský v civilním i trestním řízení v obrodu tohoto
sborového soudu.

Uzavření škel. 3 ohledemna spalničkya
spálu mezi dětmi se vyskytující uzavřeny byly v Hradoi

rálové 1.—4. třída obec. školy chlapecké a 1. tř.
dívčí i opatrovna.

Ve schůzi městského zastupitelstva
v Hradci Králové 16. břesna t. r. uaneseno
následující: Zpráva revieního odbora o revisi účtů
obecních za r. 1902 schválena. — Pan zvěrolékař J.
J. Řehák na svou žádost byl pensionován. — Do
místní školní rady navržení tito pp.: V. Ctibor, Fr.
Fišer, Jos. Novák, dr. Al. Frýdek, A. Halounek, Dr.
M. Kakla. Za náhradníky pp.: Al. Pinkava, A. Hanuš.
—Sohválen návrh na vyloučení pozemkovéparcely č.
kat. 183-3 v Hradci Král. (v ul. Tomkově)z veřejného
statku za účelem zavedení knih. pořádku dle vyzvání
c. k. kraj. soadu v Hradci Kr. — Uděleno definitiram
akateč. učiteli p. Vlad. Rackovi a vpočten jemu a
skuteč. ačiteli p. Jos. Lašťovičkovi jeden rok do vý
slušného. — Sobválena změna pravidel o vybírání po
platků za maso a masné výrobky odjinud do Hradce

řivesené. Schváleno zřízení nového tršiště pro do
ytek, jakož i změna ve výši poplatkůsa přivedený

na trh dobytek. ——Nadace Collinova udělena utráš
níku Fr. Žaloudkovi. — Článek o udělení porce Bpi
tálské vzat byl s programu. — Udělena byla dle ná
vrhu velitelství c. a k. pěšíhopluku č. 18, nadace pro
patentální invalidy. — Žádostp.Jiřího Malého zapo
volení prodeje vín španělských a medicinálních doporučí
se k příznivému vyřízení. — Schválen byl návrh ne

vyhoštění několika osob s města. — Sobváleny návrhy
pevnostního odboru, :nesi nimi prodej stavebních po
semků pp. Draslarovi, J. Pafantovi a pí. Vamberové.
— Vzata na vědomí zprára o verifikaci protokolů o
schůsích měst. zastapitelstva. — Ve středa dne 38.
t. m. je rozpočtová schůze obec. zastupitelstva.

Obecní rozpočet. Rozpočetdůchodůobeo
ních za r. 1904 činí v Hradci Králové K 380.250-60
potřeb řádných, úbrada K 243.350-80, schodek K
186.940, mimořádný schodek K 8.600, úhrnný acho
dek K 140.500, jenž se má uhraditi 800/4 obecní při
rážkou k daním přímým, 3%, dávkou s nájemného,
darem spořitelny a dávkou za dodávání vody s měst.

vodovodu. — Příště vrátíme se k podrobnějšíma rospočtu.

Matiční komeprt. Nedělníkoncert ve proepěch Ústřední Matice Školské při vyprodaném domě
měl nejlepší úspěch. Dámský sbor osvědčil se býti vyško
leným. Jaroslav Hájek, mladistvý a nadějuý to virÉg08,
mistrněovládánástrojavůj,housle,zvláštěvjemných
partiích. Techaoické obtíže přemábá a lehkostí. Paní
Anna Jančová, choť městského inženýra, ačkoliv od
programu uchýlila se pro indisposici hlasovou, přece
klidila bouři potlesku. SL. Emma Scheinerová před
etavila se jsko routinovaná klaviristka. Básně s pro
cíténím a oduševněním recitovala sl. F. Vocásková,

Též doprovod klavíru bylv osvědčenýchrakou. Dámský
sbor pod dirigentetvím L. Knepra doprovázel bratr
dirigentův J. Knepr. Jaroslava Hájka doprovázel bratr
jeho Emil, virtuos na varbany, a pí. Annu Jančovou
pí. M. Bartbeldyová, choť rady c. k, zemského soudu.
Koncert matiční dlužno faditi mezi stkvělé večery
v divadle Klicperově,

Nápisy ua mádraší královéhradee
kéma. Tento týden se staré nápisy na zdejším ná
draší ztratily a místo nich objevily se nové, německé
vysývavě napřed, české pak přikrčené pod nimi. Snad
i ty buršácké výtržnosti působily na správu dráhy,
že také s něčím přišla do mlýna. Jinak by apráva
dráhy měla míti aspoň trochu úcty k jazyka českému
a nesnižovati ho za podnož němectví, zvláště kdyš
dráha prochásí a tyje z kraje ryze českého.

Neštěstí ma dráze. Na trati z Hradce
Král. na Slezeké Předměstí přejet byl snad vlastní
neopatrností v pondělí po 3. hodině ranní svobodný
nádražní dělník V. Burian ze Slatiny, který se asi
po trati vracel z Hradce Král. domů. Mrtvola nešťast
níkova nalezena byla hlídačem teprv o 6. hod. ranní,
V té příčině nařízeno soudní vyšetřování,

Ze Slez. Předměstí n Hradce Král.
Sv.-Jos. Jednota katol. mužů a jinocbů proSlez. Před
městí a okolí pořádá v hostinci „U nádraší“ v neděli
20. března 1904za spolaúčinkování „Mládenců“ Slezsko
Předměstských a „Sbora tamburašů“ v Hradci Král.
slavnostní večírek na uctění památky spisovatele če
ského Václava. Beneše Třebízského. Program: 1. M.
pl. Farkač: „Vienac brv. narodních pjesama“. Přede
nese ebor tamburašů. 2. Životopis Václava Beneše
Třebízského. Pao Řshák. 3. M. pl. Farkač: „Tři elo
vanské bymny“. Přednese sbor tamburašů. 4. „Sedlák
Krákora“. Přednese sl. M. Hrněířova. 5. „Směs s čes.
píení“. Přednese sbor tamborašů. 6. Pasf na dědice.
Komedie o jednom akta od Jana Čermáka, 7. „Sreten
imendan“. Mazurka. Přednese sbor tamburašů. 8. Stu
denteký trojlístek. Žert o jednom jednání. Napeal K.
Šimůnek. 9. „Složmo podbrv. zastavom“. Pochod.
Přednese sbor tambarašů. Začátek o půl 8. hodině.
Vatapné 80 hal Hrabý výnos věnován bude ve pro
spěch zbudování pomníku Václ. Beneše Třebízského.

Oheň. (Z Nového Hradce Králové.) Není jed
noho týdne, aby u nás nehořelo. — Před třemi týdny
v neděli o půl 6. hodině ranní vybořel domek V. He
melíka, za týden na to v sobotu dne 12, t. m. o půl
11. bodině dopol. v témš pořadí domek Joe. Syřiště
a ve čtvrtek dne17. t. m. o půl 3. hod. ranní domek
Svobodův, sousedící s vyhořelým jiš domkem V. He
melíka. Všecky tři domky byby dřevěné a ve stava
velmi chatrném. Na vznik ohně všelijak se hádá.

Ze Skoremie. Křesťansko-lidovýa ná
rodní spolek pro Skorenice a okolí uspořádal v ne
děli dne 6. t. m. divadelní předatarení „Píemákovy
dcery“ od Fr. Rutha, obdršev ku hře té svolení od
spolku českých apisovatelů „Máj“ v Prase, Hra tato-jak
počtemnesnadných úloh, tak výpravou itěžkými scénami
působí veunickému jevišti hojně obtíží, jakéš i tady
bylo překonati. Přes všechny tyto obtíže, nehladíc ani
ku krátkosti přípravy ke hře tak složité, byl výsledek
její dobrý, uepokojivý. Při výkonech všech hrajících
bylo dobře znamenati nejlepší vůli, aby úlohy své
sdárně sehráli, což se jim také utěšenou měrou po
vedlo. Vynikli i začátečníci i začátečnice, kteří poprvé
na divadelních prknech se objevili, Písmáka sdoved
ností jemu jen zvláštní, « výborným porozaměním
představil nám p. Fr. Chejnovský z Bošína. Neméně
obtížnou úlohu Kriety, Píamákovy dcery, měla slč.
Mařenka Marešova, avšak i ona v úkonu hry projevila
své nadání hojnou měrou. V Zítkové vynikla a jako
začátečnice obdiv vzbudila elč. Roskova. Jako slepá
stařena Tupá osvědčila se v této úloze přednesem i
pobyby slč. Mařenka Chejnovských. Dále souhrou

pogornost vděčnou vzbuzovaly Stechová (sl. Annaudýnová), Menča (el. Růšena Bartoňová), Anns (sl.
Marie Kadýnové). V úlohách mužských správným, pří
padným pojetím osvědčili se: Ondřej, Venca (pp. k
reš a Bartoň), Blašej (p. Laňák), a Tomeš (p.Štarý),
jenž odolal všem těžkým požadavkům. Jako starý
snámý ukasoval se nám svou bodrou letorou p. Pra
dič Karel v Pokorném, osvědčiv svou dobrou snahu.
Hojný potlesk četně abromášděného obecenstva byl

Zakazem pocbvalného přijetí hry. Další práci voláme:aĎ

Spiritistům de památníku vPoslednídobě rozmohlo se duchařské, vlastně duchamorné
učení v obcích Dobříkově a Rzfch u Zámreka v okresu
Vysoko-Mýtském. Jistý truhlář, jenš jindy hobloval
prkna, hoblaje a politiraje nyní lidí pro spiritiemus.

Bosamí re, če i jiní vyznavači té noční víryverbují
nové učedníky a ačednice. V jedné s těchto obcí šije
hostinská vdova, kterou též vyrolení do shromášdéní
svého lákali. Nedávno zemřela jí dceruška. A tu sa
krátko po pohřbu přišla jedna epiritistka k matce
semřelé a pravila: „Ale, kmotřičko, včera jeto měla býti
v neší echůzi.Přišla k nám vaše Mařenka (zemřelé
dcerka) apovídala nám, jaké to jev nebi.“ „I řekněte
jí“, vskočila hostinské rásně do řeči, „aš k vám zas

přijde, že je n.. d, kdyžjde dřívdo vaší schůze, než-lisvé mámě.“

Občanská zálešna v Úplel dle účetní
rosvahy koncem r. 1908 měla pokladní hotovost K
18 606 70, rozpůjčeno K 1,441.878-26, uložené pře
bytky K 206.468:49 atd., celkem pohledávek koran
1,728 0981-74. Vklady činily K 1,568.075-59, závodní

fly členů K 42.200. Pokladniční obrat K 2,693.916-46.
enů bylo 611 s 2110 podíly. Záložna podléhá re

visi Jednoty záložen v Praze.
Zimní hospodářská škola v Opočně

končí letošní svůj běh veřejnou skouškou, která se
bude konati v neděli, dne 27. břeena 1904 v jnter
nátních místnostech školy o 9. hodině dopoledne.

Hospodářský spolek pre okres epe
čemský koná v pátek dne 25. března t. r. o půl 2.
hod. odpoledne výroční valnou hromada v sále ho
stince p. Jana Holance v Čínce. Na programu nalézá
se: Přednáška p. Bedřicha Budínského, asvistenta
hospodářské školy v Opočné: „Oosnově zákona v pří
čině závazných vpolečenstvov hospodářekých.“ Volba
nového výbora, rovisorů účtů a zástupců spolku do
bospod. župní jednoty Severovýchodních Čech. Přijí
mání členů a vybírání příspěvků. Volné návrhy.

Z Bartošovie. (Nootvírejvečerneznámému.)
Dne 9. března ve */, na 9. hod. sazvoněno ufary Bar
tošovické a na otásku p. faráře, který myslel, že bude
volán k nemocnámu, odpověděno hlasem neznámým,
še nese poselství z celního úřadu. P. farář maje za
to, že tam je někdo nemocen, šel s bospodyní otevřít,
Na to vs onpil do dvora, nechav si dvířka otevřené,
neznámý vysoký muž, opatřen maskou zvířečí, a ne
romlaviv ani slova, držel si pravou rukou masku a
evou mířil na p. faráře — který v prvním okamšiku

nevěděl, není li to žert — nějakým předmětem, snad za
resavělou pistolí. P. farář mu uhodil přes ruku, načež
onen vyrazil hospodyni, která se před p. faráře po
stavila, světlo, tloukl ji do obličeje a leknuv se snad
křiku, který domácí spůsobili, utekl. Z masky sůstaly
zde dva rostržené kuvy. Drahý muž, který stál venku
a snad mu kryl záda, při útěku zahodil masku.
Hůl, kterou ztratili, povede snad k vypátrání zločinců,

nichž rokytnické a pohraniční četnictvo pátrá,
Jeou to známí zlosynovéz pohraniční praské vesničky.

Z Bomova. Při valné hromadě čtenářaké
„Besedy“ v Bonově n. Doubr., konané v minulém
týdnu, vybráno bylo na postavení pomníku V. Beneňe

ebízkého a účelu ovému odevzdáno 22 koruu mimo
dary, ješ jednotliví šlechetní příznivcioblíbeného spi
sovatele kněze již dfíve seslali. Kéž čin ten najde
ještě hodně následovníků! ©— Katolický spolek
„Rovnost“ odvedl ve prospěch místní opatrovny ja
košto výtěžek z divadelního předetavení 41 K 8 b.
Zaplat Pán Bůh!

Z Velké Řetevé. V neděliráno rozznělse
veliký zvon sv. Marie Mag. a truchlivým svým sva
kem ohlašova) po celé rozsáhlé farnosti, še Věemo
houcí Pán života i smrti povolal k sobě svého sluhu,
pastýře nad jiné horlivějšího veledůstojného Pána a
p. faráře Jana Ev. Tvrdého. Po dlouhé těšké nemoci
nadešel den kýženého odlebčení. A celý jeho život byl
utrpením a strádáním, ale při tom všem neunavným
v práci, plným dobroty k svým farníkům. Pobřeb jeho
konal se v úterý o 11. hodině ve Velké Řetové. Ve

liké účastenství při pohřbu bylo jasným dokladem,jaké lásce se těšil v Pánu zesnulý p. farář. Průvod i
spívané „regaiem“ odbýval vidp. František Kribl, vikář
obvodu Lanškrounského, za aesistence vidpp.: V. Biora,
b. vikáře“ děkana v Litomyšli, P. Čápa, c. k. prof.
s Litomyšle, Ant. Nývite, děkana v Ústí nad Orlicí,
J. Matějky, far. v České Třebové, J. Klapálka, faráře
v Sloupnici. J. Lšičaře, faráře z Dol. Libcbav, Frant.
Sychry, far. ve Techenkovicích, Ot. Fialy, far. v Hežř
manicích, J. Neškudly, far. ve Výprachticícb, Sychry,
katech. v Č. Třebové, a dpp. kaplanů Em. Šavrdy « Li
tomyšle, V. Sokola a J. Celara s Ústí, A. Nováka ze
Sloupnice, K. Keppla z Č. Třebové. — Za rakví kráčel
místní zástupce farního úřada vlp. ThC. Ant. Mikan
s bratrem zevnulého p. Frant. Tvrdým, kupcem s Prahy
a sestrou pí. Frant. Štokrovou a jinými příbuznými.
Nad rakví v kostele promlavil slova dojemná vldp.
vikář sám. U hrobu, jménem osiřelého farního úřadu
a příbuzných, poděkoval vip. Mikan vldp. duchovním,
vlot. eprávém škol, sastupitelstvím obcí a vůbec všem
farníkám, jež soanalý tak miloval, a o něž tak pe
čoval. Po té rakev vpaštěna v chladné lůno země.
V zesnalém vldp. far. ztrácí katolické farnost Velko
Řetovaká vzorného kněze, občané ochotného rádos a
chadina štědrébo podporovatele adárce. KéžPán Bůh
odmění mustonásobné každý jeho dobrý skutek a dá
jemu patřiti na Svou milou tvář. R. i. p.

Z Lověle m Chlumce m. C. fs misaie.)Od 7. do 14. března b. r. konali sde vldpp. P.Alois Je
tmelka a P. Frant. Vídeňský S. J. av. miseii, kterou
sami při svém odchodu za jednu a nejzdařilojších pro:
blásili. A nelze se toma diviti. Kde takoví věhlasní
kazatelé s takovým nadšením a logikou sv. pravdy
nadeho katol. náboženství hlásají, tam jest marný
všechen odpor — neboť to by musel míti člověk ká
men místo srdce — jak jeden účastník vhodně po
dotkoul — aby nebyl dojat. Hned první den při
příchoda vldpp. missionářů bylo účastenství as strany
osadníků snačné; ale účastenství toto rostlo každým
dnem, neboť i se sousedních farností mnoho lidí do
Lovčic spěchalo, tak de brzy dosti prostranný kostel
Lovčický nemohl ty zástupy v sebe pojmouti a tlače
nice byle při každém kázání veliká. Nejdojemnější
byla kázání o Nejev. Svátosti oltářní a a blahoslav.
Panně Marii; ta věra ku konci těchto kázání ani
jedno oko suché nesůetalo. K ov,přijímání přistoapilo
v 6 dnech 1146 účastníků, ač celá farnost Lovčická
má jen 1600 duší. Mnoho však kajícuíků s jiných



farností sousedních vykomalo v Lověicích pouze av.
zpověď, ke av. přijímání šli doma druhý den. Zvláště
mocně dojalo koddého, de téměř všíckní mládenci a
Senatí mušové zbožně k stolu Páně přistoupili. Budiž

„jim za to vzdána čest, Zo se za svou víra nestyděli
— šlechtí je to všecky nemálo. Korunou pak všeho
bylo slavné zakončení sv. missie v nedělí dne 13.
března odpoledne, kdy posvěcen a ven byl mis
sionářeký kříš u sdi hřbitovní Toliklidstva snad
Lovčice ještě pohromadě neviděly — mohlo býti všech
účastníků,domácíchi cisích kolem3000.Poněvaděby
se jich (ani polovice do kostela nevešla, kázal vidp.
P. Jemelka s povýšeného místa venku před hřbitovem

-o sv. kříží a to tak nadšeně a dojemně, že se ku
konci básání nemohli účastníci slzí zdržeti. Pak bylo
v kostele „Te Deum“ a zavěrečné požehnání. V pon
dělí pak ráno byla pobošnost za zemřelé, aby tét na
duše v očistci se nesapomnělo. Při odjezdu vldpp.
missionářů přišlo se celé obecní zastapitelatvo obce
Lovčic do fnry e vldpp. miesionáři rozloučit a p. sta
rosta obce a jeden p. radní vádali vidpp. missionářům
'ardečné díky za jejich borlivosta námsbu, kterou pro
spéen duší u nás na jevo dali. Ostatní pak lid loučil
se s vidpp. missionáři dojemné, tak že touto vděčnos
'tí lidu zbošného velice dojati byli. Ku konci pak
ještě jedoou nejvřelejší díky vldpp. missionářům za
prokázaná nám duchorní dobrodiní vzdává z hloubi
srdce svého a přeje jim zdraví duóe i těla, aby ještě
dlouho v krásné naší vlasti pro spásu duší lidských

přeobilí mohli, vděčný duchovní uprávce farnostiovčičké.

Stavba mového chrámu v Náchodě.
Na účel téže v době od 4. do 29. února 1904 kromě
ubírek kostelních odredli: 49 K6 h: oratorium Čís,
2; 20 K p. J. Špaček v Náchodě; po 10 K: p. Dr.
M. Dvořák, c. k. adjankt soudní v Kadani, nejmeno
vený z Hronova, vdp. P. M. Nývit, převor v Želivě,

. Fr. Pospíšil, bostioský v Čes. Třebové, J. E. dr.
m. Schěbel, biskup v Litoměřicích, Dr. J. Slavík

v Náchodě, firma Wildman a Preis v Praze, dp. P.
Wintera v Broumově; po 4 K: p. Jaromír brabě
Černín v Petrohradě, dítky školní na Kramolně,

P. Hejzlar, barvíř v Náchodě, dp. St. Hlína, zámaplan v Náchodě, p. A. Mazáč v Č Čermé a p. J.
Steinbrenner, koihkapec ve Vimperka: po 3 K: p. K.
Dostrašil, c. k. okr. hejtman v Náchodě, dp. Ant.
Kollert, katech. v Náchodě a p. F. Šubert, spisovatel
v Praze; po 2 K: p. X Dvořák, professor v Praze,
Maršíkovi snoubenci v Dobrošově, p. O. Kudelka ml.
v Náchodě, nejmenovaná z Kramolny, oratorium čís,

2, v A. Ryšavý z Brašce, sousedská zábavau Faltůvv Náchodě a dp. P. Frant. Stadler, farář ve Vel.
Wetzdorfé; po 1 K: dp. Fr. Langhans, farář ve St.
Ebrenberku, p. Jan Tichý v Náchodě a nejmenovaný.
— Pan J. Kabias, výrobce kančukových -razítek
v Praze, věnoval spolka vkusné razítko — Bezplatné
znalecké dobrozdání ohledně příštího stavebního místa
podali pp. Josef Hackanf st., J. Martinek, J. Svoboda
a A Šribálek, vesměs stavitelé v Náchodě.“ Stavební
fond dosáhl výše 08141 K 60 bh.Veškerým šlechetným
přízaivcům a dárcům projevují se nejvřelejší díky se
snažoou prosbou za další dobrotivé příspěvky, jež ue
přijímají na děkanství, aneb zasýlati mohou téš poštou
přímo na spolek provystavění nového chrámu Páně

-sv. Vavřince v Náchodě.

Z Kostelce n. 0. do Kostelce m.0.
V č.'130, choceňských Lidových Listů ze dne 12. března
1694 bylo „zasláno z Kostelce n. O. do Kostelce n.
0.“ podepsané p. Josefem Čermákem, který je kapel
níkem v továrné P. T. pp. Seykorů. Doslovné jeho
znění uvádíme na počátku. ,Velecténému a také důstoj
nému dopisovateli „Obnovy“ a „Meče“. — Špatně
mne znáte. Jistě ne tak jako já vás. Nedivte se tedy,
de zdá se mi to málo, co o mně píšete. Jen namočte
své péro hlouběji. Od vás čekám všechno, — všechno.
Řekněte, že jsem lotr, vrah a zloděj, jenom neříkejte,
že jsem — klerikál. Jen to nel To bych se atyděl
„potkávat své známé, to bych se styděl chudých i bo
batých, malých i velkých, dětí i dospělých —to bych
nechtěl být ani na světě. Klerikálem nejsem a nebodu

nikdy. A i doufám pevně, že nespokojíte se pouhýmpsaním. Čekámvaše skutky. Badoo strašné, — to
vím, — tak strašné, jako jste vy všichni. — Kdo
napsal ty věci, jeá vás pohoršily, to jest tajemetví —
tejemetví redakční. Zde hodí se na vás to, co řekl
Viktor Hugo. „Mlsání z tajemství podobá se prvnímu

-účastenství v pohoršenía pobožné dudejím nepovrhají.
V tajných přihrádkách pobožnůstkářetví skrývá se
vědy jskáci touha po veřejném pohoršení“ Opakaji
však ještě jednou, že to feklViktor Hago — já ne
— já mazikant. Kostelec n. O., 8. března 1904. Josef

"Čermák.“ — Tak zní doslovný dopis pana Čermáka.
K tomu poznamenávámeve vší úctě a pokoře toto.
Že špatně moosí v Kostelci n. O. znají a snali p.Č,
dle jeho vysvětlení připouštímevelice rádi, pondvadě
by se jinak ani v Kostelciusaditi nemohl. „Dopiso

nateje jemu protivné sná on lépe než oni jeho,“ tvrdíp. Č.„Než oni jeho“, rádi věříme, poněvadš, co
-0 měm psali, nebylo ani stý díl toho, 00 o sobě napsal
sám. „Zná lépe je“ jest smysl ulov jeho a přece

"s mnoha, co o nich napsal, nic špatného jim dokázati
memob!, ač je zná tak velice dobře. Dle vyznání p.

+Č. nikdo ee nediví, že panu Č zdálo se málo, co o

něm P napsáno, ač to bylo dosti peprné. Péro senamáčí hlouběji, kdyš je málo inkoustu. A poněvadě
těch různých věcí o panu Č. je dosti, nabylo potřebí
namáčetí hlouběji,na dno, kde to bývá hustší. „0 by
se tak přece jednou stalo, kdyby pan Č. nebyl dopi
sovatele sám předešel, mohl se vší jistotou p. Č. če
kati. Nebo nuč šetřiti člověka, který dle svého vy

„snání takto vyhlíší? Nač neřící naň všechno — všechno,
"když si to přeje? Praví sám dále: „Řekněte,de jsem
lotr, . . . . jenom neříkejte, že jsem klerikál, Jen to
me!“ Vsácná to slova, pro Kostelec nad slato dradší.

Kdo pak za nynější doby takové vyznání o sobě udělá?„Nikdo si nymí nenechá říkati prostěji, neš jakým jest,
nikdo si nedovolí aižšího titulu, neš jaký mu patří,

-ba rád vidí, kdyš se mu dávají tituly vyšší. Pan Č
-dovoloje, by se mu říkalo lotr, vrah, zloděj. To te
musí v jeho nitra a svědomí vypadati, kdyš za ny

: dob každý tital skutky perněsi člověk musí
-sasloušití. Brer! Za toble přisnání měl by dostati p.

Č. záslažný metál nebo čestné měšťanství e podmín
kou ovšem, „žemosí v okamžiku opustiti [Kostelec a
více se do něho nevracet.“ „Neříkejte, še jsem kle
rikál,“ df p. Č. I totol1! Nikdy nell! Na věky ne!!!
Jen to nebudeme říkati! Všeho ostatního se spíše na

dějem, než aby p. Č. byl klerikálem,t. j. věřil v Trojjediného Bóhe, modlil se, na mši sv. chodil, jv. ová
tosti přijímal, miloval Boha nade všecko a bližního
jako sebe! V tomto případě nemusí míti žádný strach,
žádný papír by to nesnesl, tiskací stroj by zůstal před
těmito slovy státi, svět by se musel obrátiti, aby se
mohlo napsati: „Pan Ú. je klerikál.“ A dle toho nyní
pan Č může s ploým klidem donfati, že se spokojíme
všdy poubým zaznamenáním skatků, které p. Č. sám
o sobě vyznal. Strašnějších jmen, titulů a skatků proti
němu ani nikdo si vybájiti nemobl. Nežádáme znáti
dádných tajemství, vždyť p Č. mluví v zaslánu zřejmě
a celou duši i nitro své odkrývá. Abychom podobně
zakončili citátem. jehož místo podrobněji označíme,
aš pan Č. označí přesněji citát V. Hoga, opakajeme
slova starého vlasteneckého spisovatele Ebrenbergra:
„Za největšího zloděje na světě pokládám toho, kdo
okrádá lidstvo o víru v Krista Pána.“ Opakuji ještě
jednou, že to řekl Ebrenberger — já ne — já laik,
na nějšp. Č.adrossoval zasláno. X.

Různé zprávy.
Příspěvek k podoblzné Macharově.

(Dokoně). Jak jiš řečeno: Machar chce býti za kašdou
cenu orginální; jsko „aristokrata kas“, jako ctitel

Neronův a Alkibiadůr nenávidí vyšlapané povůbec, třeba že některá jest dílem lidí nejmoudřejšíc
a nejpoctivějších. Připojiti se k zástapu po cestě jiš
hotové kráčejícímu — to by jeho osoba upadala v za

pomenutí ; řeklo by se, že na to stačí i duc průměrný.roto jen hodně průvodnosti jakékoli, pak ee bude
o panu Macharovi aspoň mluvit, velmi mnoho mlavit.
Asi hezky dlouho přemýšlel, jak má otázku vlaste
nectví luštit originálně. Proti planémo, fangličkář
skému vlastenectví už napsali mužové rozvážní velmi
mnoho pěkného. Látka zde byla skoro úplně vyčerpána.
Milý Machar jistě byl mrzutý, že ae nenarodil o ně
jakých čtyřicet let dříve, še ho jiní předhonili. Jak
to tedy navléci, aby národ byl přesvědčen, že má ve
Vídní proroka proroků a že všecka dosavadní slova
o vlastenectví jsou poubým břídiletvím? Zahřmělted
nepoň silným blasem, že by bylo potřebí půl milion
šibeniček na hrdla řvoucích vlastenců, přirovnal vlast
ku zlé maceše, zažertoval, Ze jí nemiluje — a už se
dostavil účinek. „To tu ještě nebylo“, pochvalovali si
brdě stoupenci Macbarovi; „to tu ještě nebylo“,
volali ještě hřmotněji bodří a prostomyslní vlastenci,
kteří ve své upřímnosti napostřebli pravého cíle Ma
oharova manévru. S hněvem počali výroky Macharovy
cuchati, napsalo se o komedii Macharově stokrát víc
neš bylo třeba. A to právě Macbar chtěl. Realisté
„vysvětlovali“, jsk še to vlastně Machar myslel; on
prý brojí jen proti falešnému vlastenectví atd. A
Machar byl hrdinou dne. Kdyby taková barlekýnská
slova nepsal některý katolík, strhl by ee proti ním
právě se strany realistů rámus. — Vjednom epigramu
chudinka Machar sděluje publika, že sic píše o zlo
řádech čertovně, ale — že je v jeho duši jináč. Prý
se někdy při té prácichytne sa hlavu. O farizejetví!
Jak by tento vídeňský sokolík byl rád, kdyby bylo
jen hodně zlořádů na světě, proti kterým nikdo dů
razně nevystoupil! Měl by přece aspoň nějakou látku
k spravedlivějším útokům, vzbudil by svými polemi
kami větší pozornost k avé osobě. Chytá-li se za hlava

jeho nájezdů jiš vysýchá. Kdyby měl sám tolik spra
vedlivých příčin k polemikám, že by se musil chytati
za bleva, neuchyloval by se k rafinovaným lžem; ne

vymýšel by si pracně zlořády, které nikde neexistují,aby měl do čeho střílet. Vymyslil si celou řada do
očí bijících lší o katolictvu, vystavěl ze všeho po
větrný hrad a statečně do něho atřílel jako do nejne
bezpečnější příšery. Asdemoralisovaný tisk mu tleskal,
še odklízí skutečné nešvary, Tleskal mu tím více,
když Machar k tomu ke všemu dělal ještě zarmou
cenou tvář, jskoby jen nerad klerikálním bahnem se
zabýval. Šelmička — a zatím si to bahno ve savé
fantesii vykouzlil sám; s byl by velice tento „reali
stický“ fantasta potěšen, kdyby jeho vzdušný kal by!
kalem skutečným. Pak by aspoň jeho polemiky do
padly reálněji. Ačkoliv jest také „aristokrata kns“,
musí se ovšem k vůli popularitě tvářiti, jako by tím
aristokratem byl jen v zájmn lidu, k vůli povznošení
s podpoření demokracie. Jemu prý není sákonem to,
co chce ten onen panovník, ale vůle lidu. Jest to už
trocha oduntělé a — hlavní věc — hodně laciné a
pohodlné vtírání se do přízně širokých mass. Kdyby
mu však český lid řekli, Re jest jeho rozhodnou vůlí
setrvati při katolické víře, tu by pan Machar hesky
obrátil; ukázal by se tento „ovobodomyslný“ pán
srovna takovým tyránkem jako vůči katolickému kněš
stva. Ten, který má asvrobu na koranované hlavy,
čísí se samosvaným a hodně kratým panovníkem sám.
Hned by svému odpůrci s chatí dal utnout ruku,
hned by ho rád bičem vypráskal z české literatory.
Vědyť tyto své svobodomyslné myšlenky dokonce tisku
ověřil. Kdybynapsal tak aávilnické myšlenky katolík,
všecky šidovské šurnály by apínaly race. Sámse při
spal, že mu imponovala metivost jeho profesora,
hrozil jednomu „vráněti“ (tak nasval katolického kněze,
kteréhorafinovanýmilčemipotupil),še semus rakou
nevymkne. Nechceme „Obnova“ snešvařovat silnějšími
ukáskami z Macharovy krasomluvy. A |to prosím
psel ten muž, který jest miláčkem českobratrských
„pohrobků“; to peal člověk, jehož „Čes“, ochránce eran
gelíkův, do nebe vynáší. „Čas“byl přece aspoň posději
nad tím silným výrokem uzsražen; koktal cosi, že
Machar nebojuje ze mety, atd. Inu, vědycky taky
Machar nebojoval ze msty. Na př. v čase veliké
finanční tleně dal se častovati od spátečnických mla
dočeských poslenců pětkovými podary a pak je ztýral
neúprosné v „Božích bojovnících“. Je tedy vidět, še
je psn Machar nepřekonatelný diplomat — jedná-li
te o peníze, V tom ohledu dovede na čas stlamíti i

nevoli nejepravedinější. — „Lid je dobrý, ale brom
aby vzal jeho vůdce!“ Tak vzdychá „zkormoucená a
vlastenecky ustarané srdce Macharovo. A tenhle bodně
Hzný, přitom však neprávěnový výrok stal sea cti
telů Macharových okřídleným slovem. Toť se roz
umí, že musí statný borec lida připochlebiti, neboť
bez lidu se popularita dělati nedá. Jenže Machac za
pomněl, co by řekl na takovou frázi jeho miláček
Havlíček; ten napsal, že má národ takové předáky,
takovou vrchnost, jakou si zaslouží. — Kadidlo, které
svému příteli pálí židé a socialní demokrati, Macharovi
nestačilo. Napsal ne sebe chvalozpěv taky sám, Usta
novil si sa svó soudce po amrti Havlíčka, Neradu a
Huss. A ta prý jeden ze soudcův s pochvaloa o něm
řekne: „Moloděc,pánové,moloděc“; a dodá, če Machar
„rozšlápl několik nafonklých nul, potloakl pitomé
mezky .. .“ Oršem že by takovouble elegantní báneň
dovedl sesumírovat leckterý sekáč Ale aprostoty Macha

rovy imponnjí židům a socislistům víc než nejkrásnějšíbásnické obrazy Svatoplaka Čecha Žsse ně Macbarovi
nedostává látky nejen k satyře ale i k báenění, to
tak trošku pozorojeme. Už ve sbírce básní Golgatha
(r. 1901) nijak se nerozpakoval příliš průzračně kopí
rovati jednoho genialního Rusa. Neobratné epigramy,
uveřejňované v Čase r. 1908 ani svým jménem nepo
depsal — 2 pochopitelné opatrnosti. Vždyť se ty
ubohé fráze ani realistickému „Přebledn“ nelíbily. —
Když ma bylo k čtyřicítce gratulováno, pronesl, že
nemá národ oslavovatí muže, kteří konali svou po
vinnost. Chytrák oslavenec! Předně povinností českého
muže rozhodně není drze lbát; Machar tedy zámyslně
zapomíná, že pracoval hodně nad povinnost. Dále
tento chytrý muž věděl, že tahle napohled skromná
fráze bade horlivě šířena listy jema přátelskými
k větši cti a olárě jeho. Vzpomínáme, de římský
vojevůdce, když rozbil obrovské Carthago, najednou
si zahrál na něžného a vyoutil nad místem spusto
šeným několik krobkodilích slziček. A podobně Machar,
když už má v hrsti ten hold, o nějž tolik usiloval,
nejednou se tváří, jako by ototo nerealistické klanění
vlastně nestál. Pálil ei kadidlo sám, a teď najednou
odmítá. Iou, zná výtečně skromnost císaře Tiberia.
Hnasilo se zrovna, jaké nerealistické řády připínaly
Macharovine pres listy — realistické, jak realista
Masaryk, Herben a jiní pokorně klečeli s lyrickými
chvalozpěvy před tímto mužem, o němš dobře vědí,
že pro pravda nebojuje. Toble všecko nemoblo býti
upřímné, poněvadž pokorně sklonění pánové přece
dobře povaha a práci Macharovu znají. Nestrannému
člověku, který si dobře protimluvy a nepravdy Ma
charovy pročetl, jest zcela jasno i bez naších po
známek; ten pozná, že se Machar odsuzuje svými
kotrmelci, svou nesnášelivostí a jízlivými pošklebky
bázenými i na bibli, nejyíce sám. Ta se pozná zře
telně, že Macharovi o pravdu ee nijak nejedná. Psali
jsme toto pouze k poučení těch, kteří jsou sice svědky
bengálu, ale nevědí, proč se slavozář pálí. Iau, po
slušní poddaní Macharovi kloní se před svým harcov
níkem hlavněk vůli sobě, ze strachu o vlastní kůži.

to by ae to panu Macharovisekalo, kdybyses ním
rozkmotřilil A v tom případě by mohl básník pepr
nými nájezdy pověditi mnoho, velmi mnoho pravdy.

Žaponské zemědělství. Přesvšechonne
tušený rozvoj průmysla jest Zaponsko posud velikou
převahou zemí zemědělskou. Za původkyni orby po
kládána jest bohyně slunce Amaterasu. Zemědělství
žaponské má ponejvíce ráz zahradnictví. Velikých

utatků vůbec není,pozemkový majetek zřídka obnáší
více než I—1:/, hektaru. Ale"kousku své půdy věnuje
faponský rolník péči znamenitou a výborným vdělá
ním dociloje bohatých úrod i v chudších půdách.
Hospodářských strojů nezné, pokusy Američanů za
vésti je tam se nezdařily. Při práci své pomáhá si
jen rýčem a motykou, dobytka k obdělávání pole ne
ušívá téměř nikdy. Hospodaří tak, jako hospodařili
jeho předci před 1000 lety. Hlavní plodinou, důležitou
potravinou a zbožím vývozním jest rýže, jejíš pěsto
vání vyžaduje zvláštní péče a přičinlivosti. Zavodňo
vání pozemků rýžových jest velmi dokonalé. Po rýši
nejvíce pěstován jest ječmen, pšenice, proso a některé
laštěniny. Ovsa a šita v -Zaponsku nesijí. Bramborů
sází se málo, za to bojně batatů (povijnice), a hojně
we pěstuje také aron jedlý, na jehož chutných hlizách
pochutnávají si Žaponci velmi rádi. Čajovník pěstuje
se v Žaponsku od dob nepamětných nejvíce ve střed
ním Hondu, ale vyváží se jen čaj zelený a jen do
severní Ameriky. Chov skotu má v Žaponska výroam
nepatrný, užívá se ho skoro jen jsko sonmarů a zvířat
tažných. Zvířecí mléko si Žaponec oškliví, rovněš ne
zná másla, tvarohu, sýra. Hovězí maso jí se zřídka jen.
Koz a bravu není, zavésti je tam se nepodařilo, také
vepřový dobytek nezískal ai valné náklonnosti; v míře
poněkud větší chová se jen v okolí velkých měst pro
cizince. Oblíben jest mongolský kůň, malý, ale vy
trvalý; slooží jako soumar, do těžkých vozů se ne
sapřábá. Větší péče věnuje se jen koni jízdeckému.
Z drůbeže chovají se téměř jen kury a kachny, chov
bus jest úplně zanedbán. Velkolepý a veledůležitý
jest chov bourců, nejdůležitější zboží vývozní. vůbec.
Obmezuje se však toliko na ostrov Hondo. Nejhojvěji
jest chován obyčejný bourec morošový, ale redle něho
také žeponskýbourecdubový,jenš živísolistímdubu
a dává vlákno mnohem jemnější a krásnější.

Z právní praxe. Již po 55 let jezdí sou
sedé po farním (sousedově a j.) pozemku na ová pole.
Nyní chce sádušní úřad (soaeed, hrabě) onu cesta
vysázeti lesem; co mají sousedé činiti? Sousedé mo
bou jezditi tudy dále, ale p.faráři (nebo sousedu
vůbec) to musi oznámitipřed svědky, nebo dopora
čeným (rekomandovaným) dopisem, že jim dle zákona
příslaší právo jízdy, a mohou jezditi i po vysásení
stromků jako dříve. Kdyby jim v tom kdo bránil,
nebo je šaloval, musejí se obrátiti na právního pří
tele. — Masí obec zs pozemky, které ke stavbě oil
nice od sousedů odebéře, zaplatiti tolik, jak vi je ma
jitel cenf, nebo jest porimna zaplatiti jen dle hodnoty?
Jak si počínati, vanikne-li někomu následkem stavby
eilnice škoda? Pozemky, kterých obec ko zřízení nil
nice potřebuje, masí sobě vykoapiti od občanů, kterým
pozemky patří. Cena pozemků těch ustanoví se dobro
volnou úmlavou. Nepodaří-li se dobrovolná úmluva, mé
obec právo potřebný pozemek vyrlastniti: v tomto



případě odhadne ae cena mku soudním odhadem
na základě výroků snalců. Vznikne-li někomu ná
sledkem stavby silnice škoda, má právo dádati ná
hradu škody té pořadem soudním. — Obecní zasta
piteletvo v řádné schůzi usneslo se většinou hlasů
sříditi novou cestu, která přes pozemek (louku, pole)
jistého souseda má býti vedena; není však jisto, zdali
soused tento pozemok odprodá, nebo nebude-li žádati
velmi vysokou cenu. Má obec právo souseda toho vy
vlastniti? ©Nechce-li majitel pozemku potřebného ku
zřízení obecní cesty dobrovolně postoupiti, můšebýti
pozemek vyvlastněn čili expropriován dle $ 19. zák.
€e dne 12. srpna 1864 z. z. č. 46. a dle88 15. a 26.
ták. ze dne 21. května 1986 č. 41. z. s. Žaexpropri
aci musí obec žádati u politického úfadu.

Slované na rakouských universitách.
Průměrná návštěva všech 8 rakouských universit z r.
1896—1901 čítá na 18.040-6 posluchačů, z nichž sta
duje ve Vídni 5816-83, v Praze ma české universitě
28790, ve Lvově 18059, ve Št. Hradci 16015, v Kra
kově 1291-9, v Praze na něm. universitě 1356-9, v lano
mostí 992 a v Černovicích 396-5. Něm. posluchačů

vůbec“ 7467'1, slovanských 76858, tedy více nešněm. Navídeňské univorvitě studuje průměrně 1007-7
slovan. posluchačů, z nichž 6065 Jihoslovanů, 377.7
Čechosloranů atd. Italové, jichž staduje průměrně na
rak. universitách pouze 48A8, mají vládou užnajisto
přislíbenou universitu, kdežto Čechoslované, kteří
mají univ. stud. 3273, epokojiti se musí 6 jednou
universitou; Jihoslované pak a 903-7 posluchači a
Busínové s 6188 nemají nyní pražádné Daděje na
vlastní universitu. Němci a Italové mají vždy před
nost. Židůstuduje na černovické universitě 45-14,
na něm. pražské 83.30, nu vídeňské 26:7, ve Lvově
20'8 v Krakově 175, na praž. české pouze 839/,. Bez
židů by se ovšem to němectví hezky ecerklo.

Za 290 milionů marek biblí rozšířil
anglický a zabraničný spolek biblický od svého zalo
dení dne 7. března 1804; jen v posledním roce roz
šířeno 5,407.792 biblí, Spolek vydával bible nejen
v jazyku anglickém, ale opatřil též překlady do 850
různých řečí. Také pro slepce vydány zvláštní bible
s vypouklým písmem. Sto tisíc biblí rozdá se ročně
zdarma. | leckterému Čechu dostala se již do rukou
podobná bible, formátu kapesního, velmi uhledná, o
níž se domníval, že pravá, ač směru protikatolického.

smgličané uznávají velikoa důležitost tisku náboženského, ale n nás katolíků se o to příliš nestarají.
Židé a rebach. V pokročilejšíchzemíchev

ropských jistě je málo osad, kde by nepůsobil nějaký
žid. V požidovštělých Uhrách mezi 12.377 obcemi jest
přece 2019 obcí bez židů. K tomu židovský list ma
ďarský „Egyenlóség“ poznamenává, že jsou to nej
chudší osady, kde by i nejchudší žid nemohl bledati re
bachu. Mezi uvědomělými občany nemůže žid ovšem roz
vinouti svou „zvlášť vynikající činnost obchodní“, chu
dáci pak nenvědomělí poznají svou bídu, až je žid
opustí.

Obětavost raská. Od vypuknutí války
rasko-japonské sešlo se v Ruska na dareeh již mnoho
milionů rablů, jež se věnují ve prospěch bojujících,
raněných nebo pozůstalých i na zřízení nových lodí
válečných. V provádění sbírek peněžních dějí še pravé
závody. Kromě peněz dovážejí do zímního paláce car
ského v Petrohradě množství kávy, cukru, čokolády,
čaje, plátna, bot, kožichů a pokrývek, které petrobrad
ští kopci věnují vojákům na dalekém východě. K šití
prádla pro vojáky přihlásilo se na 6000 petrohradských
dam, které dílem plátoo domů si berou, dílem pracají
ve třech velikých sálech zimního paláce; v jednom
sále se plátno stříhá, ve druhém na brabo se kusy
sešívají, ve třetím sále elyšeti jest rachot několika set
šicích strojů. Občas přijde meri dámy, které se týdně
dvakrát střídají, carevna a vlídně e některými pro
mluví. Vojsku, které se ubírá na Koreu, pořádají ve
všech stanicích nadšené ovace, chudí vesničané sbírají
měděné kopejky, čaj, máslo, vejce, punčochy, ušité ko
šile, račníky a rukavice a podělojí jimi vojáky. Po
pové a ataří lidé vojákům žehnají.

Ulomenc v úpadku. Prrnímoravskáspo
řitelna v Brně vydala finančním závodům upozornění,
ve kterém varaje, sby peněžní podniky nedávaly do
Olomouce úvěru na novostavby, poněvadé město stojí
před hospodářským krachem. První moravská spoři
telna musila zakonpiti jiš v Olomouci šest domů a
nemůše se jediného zbýti! Ještě hůře koupila Hypo
teční banka: ta skoupila v Olomouci již 16 domůa
22 jiných sekvestroje, ale kupců není.

O vlivu tabáka na organism lidský
Uuvořejňujepozorování evá francouzký lékaf dr. Petit,
Šedovátost stojí děkaje tabák několika látkám, z nichů
nikotin jest nejznámější Nikotin, jehoš množství v ta
báku kolísá dle různého pěstování mezi 2 a 8 pro
centy, jest jedním z nejpradších jedů, jehož již dvě
kapky, přivodeny byvěs na jazyk, stačí, aby usmrtily
svíře. Smrtící množství na kilogram obnáší u zvířat
20 až 21 miligramů. U člověka již jedoa kapka spů
sobuje těšká onemocnění; 8 kapek stačí k usmrcení
koně. Část nikotinu přechází v kouř, kdežto ostatní
rozkládá ss spalováním. Kouř tabákový proto nenemr
cuje, že nikotin přichází do úst destilovaný ve formě
páry. Vlahým, vdechovaným vzduchem byv rozředěn,
přichází jen v nepatrných částečkách ve styk steplou
sliznicí ústní, jež právě proto, še je teplá, jej nezhu
šťoje. Kdyby bylo v ústech chladno, nikotin by ae
zhušťoval, kondeneoval a působil by na člověka právě
tak smrtelně jako na zvířata stadenokrevná, jako ha
dy, žáby, ještěrky, jež lze uamrtiti, vpustí-li se jim
tabákový Kouř do úst. Doktor Petit označuje tabák
ga jed, jeně ůsobí ne organism prostřednictvím son
stávy nervově, podobně jako opium s alkohol, sane
chávaje ua místě, kde tělem byl přijat, patrných stop.
Při tom je dle dra. Petita jednostejno, ušívá li se
tabáku ve způsobu doutníku nebo cigaret. Kuřák ci
gáret není dle jeho mínění na tom bůře, než kařák
cigar, an papír cigaretový obsahůje jen nepatrné a
neškodné mnošství celnlosy.

. .. Nový útok uherský ma naše mly
mářství. Přes asvornýpostop našich krabů země
dělských, mlynářszých a pekařakých dovoz uherské
mouky u nás se nozmenšil, ba spíšev poslední době

zvětšil. Maďaři hotoví ae ještě více nás sásobiti mou
kou srou a nřisojí paroplsvební společnost, která by
lacino po Dunaji dopravovala peštskou mouku do
Vídně a odtad po všech zemích naší poloviny říše.
Proti tomuto útoku na rakouské mlynářetví i obilni
otví volalo mlynářetvo rakouské ojezd delegátů
spolků mlynářekýchze všech koranních zemí do Vídně.
Sjezd zasedal minulý týden a byl hojně navštíven.
V jednéz resolací vyzývá sbromáždění vládu, zvláště
ministerstvo financí, aby zaujala stanovisko vůči
sasbám dopravním uberských mlývů, kterými trpí
nejen rakouské cnlýny, ale i tuzemské dráhy a aby
uherskou mouku, která ve Rjece opustila celní území,
aby ale zase do něho ae vrátila, bylo dovoleno spět
přivážeti proti zaplacení cla stanoveného na mooku
z cizozemska. Usneseno též požádati, aby pro vojsko
v Rakousku odebrána byla jen v Rakousku vyrobená
mouka a výrobky z ní. V podobném smyslu dádost
podána bude i drahám, zemím i korporacím.

Kubelík Němel přepaden. V úterýve
čer měl se konati v budově obchodnického domu
v Uinci Kubelíkův koncert, jenž věnk zuřivci němec

kými překažen. Návštěvníci koncertu vítánípřed domem řvaním, na dámy plivánoa vám náměstek místo
držitelův hrabě Wickenburg zařícím lidem ohrožer,
rovněž i důstojníci do koncertu spěchající Když Ku
belíz zatím započal hráti, prorazili zuřivci stráží, vy
tloukli okna dvorany a vnikli po schodech do vnitř,
kde za ohlušajícího řevu kamením s klacky roztlou
kali veliká zrcadla, třískajíce všě+ na padrf Jenom
s namaháním podařilo se účastníkům koncerta dostati
se ze sálu. Na to se běsnící demonstranti hnali k ho
telu „Krebe“, domnírajíce se, že se tam Kubelík ode
bral a okna hotela vytloukli | Kubelík zatím pod
ochranou policie dostal ee skryté vozmo z Lince na
nejbličší stanici. Tof ovoce „vyvýšené německé kul
tury“, za něž se každý poctivý Němec masí stydět.
Snad nevezme p. Kórber linecké Němce v ochranu?

Německé výtržnosti. Buršáckávyzýva
vost v Praze, vzata byvši v ochranu vládní, vyvo
lala na všech stranách surové německé demonstrace
proti Čechům. Nehledíc ku Praze, způsobena krvacá
řež mezi něm. a slovanskými universit. etadenty ve
Vídni, pro něž universita tamní mosela býti zavřena,
V noci na 16. březen vytlačen byl beztrestně zpitými
německými znřivci český spolkový dům v 15. okresu
vídeňském a jeho hosté nebezpečně zbiti. Na Moravě
v Brně, v Čechách pak způsobili Němci protičeské do
mopnstrace v Chebu, Chomutově, Karl. Varech, v Ústí
nad L., v Žatci, v Teplicích, v Liberci, Tratnově a
zvláště v Litoměřicích a Duchcově, kdo byla okna vy
tloukána a pokojní občané čeští zbiti. Tak jednají
„mírumilovní“ Němci ve fanatickém zášti proti všemu
Českému.

Hatičních pohlednic velikomočních
bylo prodáno do dne 9. březua přes 16.000 lístků.
Někteří obchodníci kapují zásoby až i třikráte za den,
nejlepší to důkaz, jak pohlednice jdou všude na odbyt.
Také tyto dopienice matiční jsou svědectvím, že ne
třeba nám pro umělecké výrobky chodití do ciziny,
že máme doma jak vyškolené nmělce, tak umělecké
ústavy reprodakční, které mohou vyhověti i nejpří
snějším požadavkům.

První čes. hudební festival v Praze.
Vzhledem ku rozsáhlým přípravám, které se činí po
celých Čechách, očekává s'avnostní výbor, 70 účasten
ství obecenstva mimopražského bude tentokráte takové,
jaké Praha neviděla. Z některých krajin došly při
hlášky tak četné, že opravňují k naději, že badou i
s míst poměrně nevelkých uspořádány zvláštní vlaky
za ceny velmi anfžené. Na některých místech zůstávají
však pozadu. Vznášíme tedy prosbu na elavné městské
rady, okresní zastupitelstva a obecní úřady, aby osob
ním vlivem ve směru jakémkoliv přispěly ku rozsáhlé
návštěvě Praby. Žádná česká víska i ta nejzazší no
budiž nezastoupena na sjezdu našem, aby zjevno bylo,
še Český lid lpí posad na své drahé Praze, na té
Praze, která českou je a českou zůstane. Administra
tivní vedení prací do oboru cestovního a nbytovacího
spadajících převzala na se cestovní kancelář Čeněk
Šulc « Spol. v Praze paproti státnímu nádraží a žá.
dají se tadíž účastníci, aby se obrátili za účelem
uspořádání hromadných vlaků jakož i k vůli patřič
nému ubytování výhradně jen na firmu jmenovanou
a to co nejdříve. Ku každému dotasu budiž přiložena
známka.

Druhé čísle „Práce“, časopieuvěnova
ného křesť. dělnictva, vyšlo dne 16. t.m. Hlavní člá
nek jedná o obraně křesť. odbor. organisace, drubý o
dělníku a zaměstnavateli, ostatní pak článečky jsou
rovněš zajímavé. Socialní demokraté mají avé listy
odborné a náš že by byl zbytečný, jak se leckdos vy
jádřil? Takoví mají prazvláštní ponětí o povznesení
řeat. dělnictva! Raději ee starat jen o sebe, tof dle

nich nejlepší, oběti nějaké netřeba. Jak pak se málid
uchránit před socialní demokracií, když ta nejúčinnější
zbraň, tisk, se nepodporuje ani příspěvky literárními
ani předplatným? Roč. předplatné na „Práci“ 2 K,

př odebírání 10 ex. sa 1K. Administrace v Hradcirálové v Adalbertina.

Obrazový azpravodaj u bojiště
bude vydáván Českou grafickou akciovou společností
„Unií“ v Praze. List vycházeti bude dvakráte týdně,
a bude přinášeti hojně obrazů válečných, map i plánů,
obrazů krajin i národopisných, podobisen vynikajících
osobností i obrazů válečných vynálezů, zkrátka všeho,
co čtenáře může zajímati a poačiti. Předplatné čtvrt
letně 3 K. — První číslo zašle se zdarma na ukásku
všem, kdož o ně požádají. Adresa: „Obrazový zpra
vodaj“ v Praze, Spálená ulice.j

Z rukopisu r. 1750. Způsob hledání
vody. Kde +otřebí jest při nějakém dvoře neb pří.
bytku, neb kdekoli jinde studnice dělati, aby voda
k ažitku nalézti mohl a nadarmo studnice nekopal
v místě takovém, kde by pramenu žádného nebylo,
užívej následajícího způsobu: Vezmi mísu hlíněnou
a -na místě, kde studnici důlati chceš, poklop ji
vzhůru dnem večer, prre nežli by roaa padla,

a jestliže pod mísou rosa
bude, tehdy zajisté na tom místě pramenu se dokopáš,
pakli nebude žádná rosa pod mísoo, nadarmo bys

kopal, žádná sde voda mení. Jak silný ale pramen
jest, to se rovně pozorovati může podle přílišnosti
neb málo se nacházející rosy, nebo Vapores od vody
skrzesemproráčejícítooznamuje.—Abynástroje
šelezné od reza porošeny nebyly, jakojsoa
pilníky hodinářské, neb jakékoli inženýrské, které se
často nepotfebují, teké řetísky do hodinek nebo péra
atd. o všech se srozamívá. Vesmi pilovaného olova
a vlož do čisté uklenice, nalej na ně oleje dřevěného
a nech na slonci neb na teplém místě destilfrovat
dvakrát 24 bodin | Napotom tím olejem potři ty ná
stroje a neuškodí jim rez, byť dost dlouho ležely, a
kdyby již od reza nakaženy byly,všecka rezavost se
s nich ztratí. :

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod oshranou sv. Jana Nep. v Hradol Králové
bude .

vestředudno23.března1904,o2.hod.odpol.
v dieoásním spolkovém domě „Adalbertino“, Jiříkova tří

da č. 300—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

"UVržnízprávy.
V Hradci Krélove, dne 12, března 1904 1 nl

obenice K 1800-1420, šita K 960—1040, ječnse
neK 970—1040, ona K 5 80—830, prosa K 00:00
—0'00, vikve K 10 40—12 60, hrachn K 1800—20-00,
čočky K 2200—2400, jabel K 1900—00 00, krup
K 18:00—28 00, bramborů K 8-90 -4-10, jetelového
semene červ. K 68:00 —83:40, jetelového semene bí
lého K 100*00—1200), jetelového semene švéd. 00-00
—00:00, jetelového semene ras. 00:00—01-00, máku
K 2400—2600, lněného semene K 19:00—21'50,
100 kg. žitných otrab K 10:60—11-00, pšenič. otrdb
K 10:00—10'60,: kg. másla K 2'10—2:40, 1 bg. sádla
vepřového K 1'80—1'96, 1 kg. tvarobu K 0-28—)-80,
1 vejce K 0*05—0000, 1 kopa petržele K 0:00—
000, 1 kopa kapasty K 200 —6-00, 1 hl cibule K 7-20
—9"20, 1 kopa drob. zeleniny K 0-50—3-60, 1 pytel
mrkve K 300—2:60, 1 kopa zelí 6-00—8-00. 1 hl
hrašekK 00'00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 12. března 1904 odbývaný přiveseno bylo:
1) obilí: pšenice bl 1026, žita 692, ječmene 51, ovsa
354, prosa O0,vikve 81'/,, hracha 8, jahel 0, krap 16,
jetelovéhosemene 40*/,,Iněného 59, máku 0. 2) Zeleniny:
zelí 4 kopy, kapusty 11 kop, cibule 16 hl, drob.
zeleniny 34 kop, mrkve 14 pytlů, brambor 234'/, hl,
cerele 00 kop. 3) Ovoce: jablek 0 hl., brašek 0 hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 16 kusů, podavinčat 61:
kusů, kůzlat 69 kasů,

(Zasláno.)

Pan JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

v PRAZE-I, ulice Karoliny Světlé číslo 19.
Dílna kostelníchnádob aumělýchprací s kovu.

Velectěný Pane!
Byl jsem spinomocněn, bych Vám vyslovil dík a

spokojenost nad výrobky z Vaší dílny. Nevím, jak bychúm dal to nejlepší vysvědčení. Veškeré předměty, ješ
jsem od Vaši rmy objednal, všeobecně se líbí. Obavl
věčná lampa, lastr, kaditelnice, svícny 1 kalich a znovu
pozlacená a pečlivé opravená monstraace svojí důklade
ností, přesností slohu a co zvláštní, velice mírnou cenou

Vás co nejlépe doporučují. Zaslahujet Vaše firma naje datnějáí podpory a doporučení, což při nejbližší p
osti učiniti neopomenu.

S přátelským poadravem zůstávám
Jan Ademee, kooperator:

Ždánice, p. Bohdaneč, 15 prosince 1904.

P, T. páni

s devotionaliemi a pod.

žádejte od firmy Karel Šimel
v Č. Budějovicích

vzorek obrázku, vydanéhoza pří-.
činou oslavy sw. Řehoře I. Weli
kého. I při menším odběru poskytuji

značné výhody.
Odbyt©

We“záručen.



Veledůstojnému

duchovenstvu!
Praha-!ul.

danDlanék,ss,
vislnáma kosiclnímáčlní.dovofůje

si doporačitiavái bojně sásobenýve vlastní á ručně praco
vaných kostelních nádeb a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,ampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádobky a td., vše

v„dekerý slohu církevním.ač: ovu oprkruje v půvo

intencia jemv ohníBlatí adon Ne zašaně hhvové

| De ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré vý a slacení ručím. Největší výroba 4
aklad v Pruze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudiím kostelům úle
va v placení. Yíteužnání po race. presované vý

robky 6. Vše posílám již posvěcené.

dej
á ejte závodsesvatýmiobrázv Česk.Budějovicíc

upomínek pro sv. přijímání,
jež se franko a

mínek, tak i malých sv.zdarma :*

odfirmyEEA REI,
SIMEK,, specielní

zasílají. Tamtéž k dostání
na ukázkuvzorek jak uj. 

Nábytek na splátky===-7
bez jakéhokoliv zvýšení (oen na každou
stanici dodává velkozávod truhlářský
s

K. V. Skuherský, Hradec Král,
proti hoteln „Merkur“ čís. 808.

První český katolický zárod ve Yldni,

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, křížeatd.

0deň,
VII. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

Jen krásná provedení a mírné ceny.

Právovarní dům
v Hradci Králové v Dlouhé třidě

(č. 211, proti vězniní)

jest na prodej za 16.000zl.
Bližší sdělí

Alels Soukup, majitel domu v č. 59.

Jan Horák,
soukoník v Rychnově z. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

1 BPOjarní a letní dobu.
ORP* 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.

Též na splátky bez zvýšení cen!

——

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

a bob soustav:Pyndlovéhodiay
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.

Ň (08 požádání zádle

Důvěryhodnýmedsilky mavýběrčéš i nasplátky
* beď zvýšení cen. — Založeno r. 1843

JDE OTTMAR,
parostrojní velkovýroba kopyt

| a desek pro obuvníky

v Novém Hradci Král.
Dovoluji ai velect P. T. obecenstvu uctivě

osnámiti, že započal jsem dne 1. března t. r. vy
ráběti veškeré potřeby pro obuvníky na nejnovějších
strojích obráběcích. — Zařízením tímto bubu moci
vyhověti všem ct. zakázkém a to v době nejkratší.

Zhotovují veškeré druhy kopyt a
desek, jak pérových, tak holeňo
vých, jakož 1 veškeré potřeby pre

obuvmíky.
Práci zhotovuji x dobrého materialu a přesně

dle vzorků. — Na požádání zasílám též vzorky |
| proti dobírce.

Prodá se

za velice nízkou cenu.
Hodí se nejlépe pro hostince. — Dotazy zodpoví

redakce t. I.
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voskovéf polovoskovéBG
doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu

za podmínek nejvýhodnějších

továrna na svíčky voskové a j.,
parní bělidlo vosku

Josef Pilnářek v Hradci Král,
G a k, dvorní dodavatel.

Starý solidní českýzávod, založenýr.bi
a doporučený Ordinar. listem nejdůst. bisk.
konsistoře v Hradci Králové z roku 1

o poručnje veškeré výrobky voskářské:Svíčkyoltářní z čistého vosku včelíhoi

druby levnější,dále paschaly,triangle,draj
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnější
kadidla, svičky stearínové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky smámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Továgna 2800
va spraceyání ayoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek
bh ve Vysokém Mýtě,

A" dříve závod na sušitkování ovoce, salošený *
E84
c)

rumy a punše, Hkéry, sladké ovocné $víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nální),vína sladkája víno Šumivé (šampaňské).

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

M©Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

koněna plodemvla je astříbrnoukýmějis a di em slatéme a mnohýmiji
nými diplomy s prárem ražení, slaté Imedaslle.

Vzorky zdarma a franko.

Bursa práce v Hradci Králová,
Práci obdrží krejčí v Úpici a Sušici, dve

učňové da obuvnictví v Rychnově a jeden na ma
lířství v Úpici. Práci blédá mladší truhlář a chla
pec, jenž by se rád vyučil pěkářetví spojenému
s cukrářetvím. — Přihlášky přijímá „Všeodbo
rové sdružení křesť. dělnictva“ v Hradci

Králové. 3
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východočeské nakladatelství
se- a knihkupectví. "wa

Prvý závod na českém severovýchodě.

B. E. TOLMAD,
Hradec Králové.

ř Pošt. spořit. č. 802.161. jl Založeno roku (803. XTelefon č. (7. Paací stroj.

V těchtodnechvydalafirmaKarel Šimek, závod
s relig. obrázky v Čes. Budějovicích, vlastním
nákladem obrázky

Řehoře Velikého
za příčinou rooleté oslavy památky tohoto velkého světce. Obrázky
jsou zdařile reprodukovány 1 barvami dle originálku známého Čes
kého malíře, ve formátu obrázků pro modlitební knihy.

v PB“ 100 kusů stojí EK3-60. <ji :

I ÁDEJTE vzorekobrázkůtěchto“Wzdarma, franko a objednejte,

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolované firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) k
(bratr P, J. Noškudly, faráře vo Yýpraehticich)

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

výrobní závod
všecn kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E

Umělecky
1literárně

cenná

ÚTĚCHA ORDO
od Xav. Drořáka

právě vyšla.
S ilustracemi a uměleckou ozdobou akad.
malíře E, Běttiagra. Překrásný titulní
obraz Panny Marie Orodovnice v barvách.
Každá strana illustrována a oroameutována.
Tisk dvojí barvou. ORP Stran 515.
Obsahuje i písně mešní.

Hodí ze jako vzácný,památečnídar
paním adívkámko každépříležitosti.

Cena eleg. vázan. výtisku v kůži K 10—
Velejemná a vkusná vazba kožená K 13:—
Imitovaná slonová kost . K 16—

Lze koupiti v každém koibkupectví, obchodě
s modlitebními knihami a v nakladatelství

české grafické akc. společnosti

„UNIE* v Praze ma Vyšehradě.

modlitební kniha česká
s titulem

Velectěnémun
panu vrchnímu správel poštovnímu

Josefu Nermufovté
ku dni 19. března.

Vaše ctěné jmeniny jsou námvzácnou

S covskou příseš Vaši. Upřímně a svorně čx M

e| voláme: „Nebe dopřej našemu milovanému ©

o představenému,aby tentoi kašdý následu K
pro kostel —se na požádání franko zašlou.

NOVINKY
opisyK. Klostermana, seš.1. 30 hObrázky z Japanu (Daleko

hled VD.. . . „48h

P. Ant. Denis: Měsíc (Panny h80Marie
Weinberger:SM“ Z výletů do

Tu h

Dopisnice velikonoční
matiční, české graf. spol. „Unie“, jakož

i jiné umělecky provedené.

WE- HAPY -WR
bojiště rusko-juponského

Objednávky přijímá a vyřizuje
obratem pošty

První královéhradecké knihku
poctví a antikvariát

Bohdan am
va Melichar

v Hradci Králové.
„Býv. závod Pospišilův, založ. r. 1808.)

l av pevném sdraví!“ Ku konci prosíme, č
>abyste iv budoucnosti neztenčenou přízeň ©

VARHAN starší,úplně
zachovalé, 6 rejatř.: Principál 8, Viola 8',
Kryt 8',Flauta 4, Octáva4, vped: "Subbas16',

prodá za 700 K
závod Jeseta Hubičky stav. varhan, Praha VII,

Třebízského ulice, číslo 183. za vodárnou.

až doposud

A. Bařtipán, hotelier.

-BA -i tu= 1 coizozemské pro jaro a leto jišdošly;dálečerné látky pro

V INY veledůstojnéduchovenstvoa sukna ku chrámovým účelům doporučujev ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny
Obchodnídům se suknyV.J. Špalek,HradecKrálové."zast
Majitel: Politieké družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor Antonín Poehmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král
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Víra a kultura.
(14) Pod tímto záblavím přináší „8v.

Vojtěch“ polemický článek proti protestant
ským listům, jež se zalíbením poukazují na
úpadek států katolických, na rozkvěta pokrok
národů protestantských. Zmíněný list má na
sřetesj především poměry náboženské a kul
torní, poněvadž ale protestantským listům tane
na mysli, jak jsem se přesvědčil, úpadek po=
litického významu, je třeba i 8 tohoto stano
viska věc objasniti, nebo kultarní historik
musí na to, co se jmenoje „pokrok“, pohlížeti
s hlediska mravního, koltarního a politického.

Co do mravnosti je ovšem Francie, stát
tedy katolický, na stopni nejhlabším a to již
od Ludvíka XIV., tedy od 17 st. Toho nikdo
nepopírá a nemá také proč. Jisté, v přepychu
žijící třídy uároda a velká města vůbec byla
vždy a jsou všude stejná, o čemž se s námi
nebude příti ani ten nejsebovědomější Němec
protestant, bodeme li ma jmenovati jména, jež
nám v poslední době v paměti ovázla, jako
„malá garnisona“, Segnitz, Škandál štattgart
ský, berlínský atd.

Mlaoví-li se o mravnosti národa, padá tu
na vábu mravnost hlavně tříd nejširších, tedy
lidu a ta krom lidu francouzského nevypadá
to věru v semích katolických hůře než v pro
testaotských, naopak počet nemanželských dětí,
rozvodů atd. má Amerika poměrně více oež celá
Francie, protestantské Meklenbursko poměrně
více než Porýnsko, Berlin více než Kolín n. R.
atd. Rovočž v kulturním ohledu nemobou mlu
viti protestanté o nějaké vyvýšenosti, ač-li ji
neměří počtem parních strojů a tkalcovských
vřeten, nýbrž celým nábožeasko-mravním, hospo
dářským, politickým, vědeckým životem. hospo
dářskou nezávislostí, politickými svobodami
jednotlivce, bohatostí umělecké a literární
produkce.

Pohlédněme do minulosti či bistorie, jež
je prý učitelkon šivota! Porovnejme ku př.
stav protestantských zemí ve st. I14.a 15.,tedy
před reformací, s kultarními poměry zaLutra,
jak se vytvořily nejen v Německu,alei všade
tam, kam ideje Lotrovy vnikly, Čtěme Lotra,
jak si naříká na nábožensku mravní zdivočení
v zemích, v nichž „čisté evangelium“ zvítězilo,
na pokleslost německých universit, smutný
stav obecného Školství, vandalské ničení
děl uměleckých, hlavně v klášteřích a
pak obratme se k současným poměrům vt zv.
zemích románských, tedy katolických! V Špa
nělsku kvete právě klassická věda a uma
a jména: Calderon de la Barca, Lope de
Vega, Velasgnes, Mnrillo jsou toho důkazem.
Italie má svého Torguata Tassa, Palšstriou,
staví nádherné chrámy i budovy veřejné a
ukládá v nich poklady umění ceny nebynoocí.
Ovšem vyvíjí se to vše z pokladů omění sta
rověkého, ale vyrůstá to přec z půdyčistě
katolické a církvi patří právězásluha, že du
vedla to proniknouti a aaplniti svým duchem,
v nové formě křesťanským ideám výraz dáti.
A které json příčiny tohoto úpadku křesťan
ského klassicismo, jenž brzy na to nastal? —
Jsou mnohé, ale neposlední třeba hledati ve
hnutí, jež vzalo svůj počátek ve Vittenberko,
neboť absolutismus moci knížecí, který vyrostl
na půdě reformace, zničil autoritu církevní, onu
nejstědřejší podporovatelku všeho uměníazá
sady rationalistické vytvořily moderní zednář
ství, jež štve národy do revolace a zvlášť byl
to stav rolnický, jenž trpěl nesnesitelně; staré
svobody byly zničeny a slibné počátky, vytvo
řivší se v 16. st., nevedly již k pokojnému
přerodu sociálních poměrů, jak se očekávalo,
nýbrž k válkám a rovolucím.

A jak to stojí v koltorním ohleda dnes?
— I dnes je přes všechny smotné vnitřní své
sjevy Francie v popředí a kdyby Němci dělali,
co chtěli, toho, čemu se říká francouzky „esprit
a noblesse oblige“, nikdy nenabudou; též vě
decká a umělecká tvorba Francouzů je daleko
větší a cennější, než všech Němců na celém
světě. Ani katolické Rakousko a Italie není

===
V Hradci Králové, dne 24. března 1904.

za Anglií neb Německem; malý národ český
vykazuje v mnohém obledu zjevy umělecké
daleko posoruhodnější, než 60 milionový národ
aěmecký, jenž nemá dnes vlastně ani žádného
básníka a umělce prvního řádu. V čem vyni
kají státy protestantské, je průmysl technický
a obchod; k tomu všuk byly téměř donuceny
podmínkatni životními, neboť jak Anglie, tak
Německo,Dánskoa Švédskonejsoua nemohou
býti státy zemědělskými Jsou ovšetmna světě
lidé, kteří si o sobě myslí víc, než opravda
jsou a jsou tak sebevědomými i národové.
Není-li však ten, jenž se uěčím chlubí, čeho
nemá, směšně hloupým? Mluviti o vůdčí kul
taře a povýšenosti, při tom pak vytloukati okna
a vylamovati dvéře do koncertních síní, jož od
jakživa a všude platily za internacionální (mezi
národní), odpovídati na slušnou a nutnou de.
monetraci drancovéním besedních místností, to
však není již srněšně hloupým, to je vanda
lismem, sprostou sarovostí. A tuto kultoro oba
zojí čeští Němci právě nyní, a kdeji vzali? —
Od svých bratří z rajchu, kteří pod heslem
„los v. Rom“ spolunárodovce v Rakousku štvon
k násilnostem na ostatních národech. Roztabovati
8e v cizině, při tom nestrpěti mezi Beboužádného
volného života jivým, obsaditi v českém městě
hlavní třídy, v městech německých zabáněti
české školy veřejné za humna a české besedy
do postranních uliček a ještě tam nedati nikomu
pokoje — to je ta německá a můžeme dodati
— protestantská — kultora. „My všude, co
chceme, vy — až co vám dovolíme!“ — to je
ten protestantský mravní cit.

Avšak zbývá nám ještě třetí moment —
politický. V tom ohledu nedá se opravdu
upříti, že protestantské státy hrají v koncertu
národů prim. Avšak proč ? — Poněvadž jsou
to státy mladé, státy ve svém vývinu, na nej
vyšším bodu své životní síly, kdežto románští
katoličtí národové svou úlohu dohrávají. Jef
to 8 národy, jako s obyčejným organismem.
Italie papežská, stará Venetie, říše španělská,
v víž slunce nezapadalo, bývalé císařství ně
mecké — nynější Rakoasko, měly svou historii,
kdežto dnešní Němci a Američané ji teprv
počínají. To však není jich záslabou, protože
i pro ně přijde čas, jaký jim v dějinácn lidstva
Prozřetelností vykázán. Národové nehynou tak
lehko, ale hynou a mění se rychle jich vládní
formy a státní útvary. Pod Bourbonci a Na
poleonovci byla Francie první, ač zrovna v té
době vštípen byl říši bacil dnešní zednářské
vlády a národní rozháranosti. Katolická církev

prá tam za hříchy katolických králů a zaříchy své, zrovna jako koloniální politika a
auri fames (hlad po penězích) přivedla Španělsko
tam,kde dnesje, podjho zednářů; činiti však
katolickou církev přímo zodpovědnou za poli
tický úpadek v obou říších, to může jen záští.
Katolické vlády mnoho sice tam zavinily, avšak
zednářské, pod vlivem židů a protestantů sto
jící vlády dnešní ničebo nenapravily, nýbrž to,
jak se říká, dorazily. Tedy k čemu to chva
stonuství s protestantskou kulturou a pokro
kem? Ostatně i Švédsko bylo kdysi mocnou
říší, i Holandsko hrálo kdysi důležitější roli
a Anglie? — Ve válce burské se ukázalo, co
je ta slabin ve fysickém imravním ohledu,
co tu zhnilého, drží se pohromadě jen penězi.
A tak nezbývá než Německo a Spolkové státy
severoumerické, jež by nikdy nebyly zde, kdyby
nebylo Bismarka a Washingtona. Ostatně žádné
stromy nerostou do nebe a třeba vyčkati času.
Největší útvary rozpadly se tak rychle, jak
povstaly. ui vivra, verra.

Že ten strohý dogmatisinus není vinen
oa úpadku národů, dokazuje nejlépe Rusko,
jež jen jím, t. j. svou ortodoxností se pohromadě
přes všecky bouře udrželo. V Rasku není —
až na interoacionálu —atheismu (nevěry); kdo
chce viděti ruskoa intelligenci v kostele, aťj de
do K. Varů! Kuropatkin dostává od starého
jenerála Egerstróma sv. obrázek se slovy:
Av tom znamení zvítězíš |“

Není to dojemné a poučné? — Tak věří
cími jsou ti Rasi a za 500 let nepřivedli svou

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

Ročník X.

sv. Rus k úpadko. Jen německý „Prahlbans“
může uluviti o úpadku katolicismua rozkvětu
protestantství...

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 23. března.

(Dosvuky pražských nepokojů. — O kněmí Janu
Hrabětoví a o tom, kdo první Husovu podobisnu
v XIX. století dal shotoviti.-- Několikposnámeko
Nseparatismu“ v katolické společností české a wpo
sornění na modlitby pro české paní a dívky „Útě

cha srdce“ od Xavera Dvořáka.)

Roach, který se ve pražských ulicích
v týčnu po ueděli kýchavné rozvířil, dávno
zde utochl a jedinými důsledky jeho jsou nyní
ve studentstva vedené spory ve příčiněnosení
b.retů, které se dosti čČetuěna promenádách
objevují a stadentstvo je zajisté také o veli

Lonačních prázdninách rozveze po českém venkově.
Jako zajímavá afórka jeví se býti poví

dání, že se někteří policajti s ryze českými
jmény dali v německém domě na Příkopě od
buršů napájeti a že připostili, aby byla ve
prospěch jejich dokonce uspořádána peněžitá
sbírka, o jejíž výnos se potom rozdělili. Po
drobnosti tohoto případu jsou ovšem že velice
choulostivé, ale bylo by soad bývalo lepší,
kdyby representace král. hl. města se přísluš
ným důrazem odevzdala je k vyřízení policej
níma řiditeli p. dvoraímu radovi Křikavovi a
kd-by se o nich v českých novinách bylo ra
ději pomlčelo. Celek za jednotlivce nemůže,
poněvadž se na drahé strauě zase u většiny
jevilo jednání všemožně přesné, tak že i sám
policejní řiditel poslancům Anýžovi a Rybovi
na Příkopě aopřítmněprohlásil, že bylo nošení
kulerových odznaků německým | studentům
v Praze dovoleno (přes jeho hlavu) z míst,
kde se ovšem že také již uznalo, pokud to bylo
opatřením šťastným.

Připouštíme, že to byly zjevy velice
smutné, když se dali strážníci v německém
domě častovati, když bývalý radikální český
stadent jako policejní úředník masil býti pro
svou bezohlednost k českému obecenstvu po
slán z ulice ke slažbě jiné, ale nejsme přitom
jisti, že celá ta společnost, dostane-li následkem
zakročení a stesků českého tisku pokyn hledati
si službu jinde, nenalezne v české společnosti
celou kapa strýčků, kteří ji dobře zaopatří ve
službách českých samosprávných nebo vlaste
neckých institucí. Během dvaceti let jsme
v Praze a v Čechách viděli často díti se věci
na pohled neuvěřitelné!

Odbyté pražské nepokoje zaneprázdňují
nyní nejvíce trestní soud, kde se odbývají
přelíčení proti zatčeným demonstrantům, kteří
větším dílem odcházejí odtud bez valné po
hromy. Ale musíme se v této záležitosti do
tknouti ošklivého zjevu. Pražské české noviny
přinesly celou řada jmen českých advokátů,
kteří se při demonstracích zatčené nabízeli há
jiti na požádání o to darmo. Byli to advokáti
hledaní a proto překvapilo, když minulý týden
objevil se před senátem trestního sooda jeďen
ze zatčených se svým obhájcem: 8 německo
židovským advokátem p. drem. Kohnerem
v zastoupení advokáta p. dra. Austerlitze. Jak
to přišlo, že tento pán k hájení českého de
monstranta byl povolán, zůstalo neobjasněno,
když se -tolik Šikovných českých advokátů
k fankci té darmo nabízelo. Způsob, jak se p.
dr. Kohner svého úkolu obhájce zhostil, pře
kvapil všeobecně a působil sensačně i na soudní
senát, tak že předseda jeho, sám president
trestního soudu dvorní rada p. dr. Vokoun,
byl nucen p. dra. Kohnera opozornit, že pře
kročil meze svého advokátského důvtipu.

Pan dr. Kohner hájil totiž svého českého
klienta tvrzením, že prý nešel na Příkop de
monstrovat, jelikoš prý tam šel nejspíše —
krást — —.

Tato skvělá obhajovací řeč zdá se býti



promlavena pro libost a vděk německo-židov
ské žurnalistiky, kteráš vůbec bájemi o prřaž
ských výtržnostech bavila své čtenářstvo více,
než-li svým potěšením nad japonskými kousky,
kterými jsou Rasové na dálném východě pře:
kvapováníi a nváděni do pochopitelných ros

ků. :
P Připad tento, kdyby micjiného neprozra
zoval, svědčí o tom, jek naše české obscenstvo

. jest pořád ještě ve výběru svých právních zá
stapců netečné a jako slepé, omožňujíc vlastně
samo statistiku, jíž prof. dr. Wieser převabu
německého živlu v Čechách dovozuje.

Zajímavou roli v posledních demonstracích
brála také rektorská wagnificence německé
aniversity p. prof. dr. Rabl. Jeho chování bylo
samotným vážným německým krahům poněkud
silné, když německé studenty rozněcoval k há.
jení německé državy v Praze. Bylo proto z ně
meckých krahů poukazováno k tomu, že jest
ve vědě daleko slabším, než-li v prošáctví, tak
že ho ani Prušáci do Berlína na oniversitu
nechtěli, třebas že byl zetěm samotného pro
fesora Virchova. Podle toho, že se prof. Rabl
touží osaditi na universitě v Berlíně, jest jeho
protirakouské stanovisko, jež při posledních
demonstracích v Praze projevil, úplně jasué a
pochopitelné. Snad by neškodilo, kdyby bylo
u nás uzákoněno, že pa našich universitách
ukademické úřady mohou zastávati pouze do
morodci.

Když jsou rektory německých universit
u nás a když jsou následkem toho také členy
sněmu království Českého smýšlením svým
Prušáci, potom není divu, když u prostřed
Praby zavzní píseň „Wacht am Rbein,“ a když
německá mládež inklinuje tam, tam inklinuje
magaificence rakouské university. Dalších po
známek zde netřeba.* A

V nedávno vydaném prvním díle korres
pondence Karla Al. Vinařického otištěny jsou
také některé listy kněze Jana N. Hraběty.
Kněz Jan N. Hraběta náleží mezi vysoce zají
mavé postavy z českého dachovenstva XIX.
století a proto jest časovo, když zde o něm
uvedeme některá data z jeho života a půso
bení, poněvadž se jeho jméno bez obsáhlejšího
vysvětlení jebo významu v české literatuře a
veřejnosti objevilo.

Jan Hraběta narodil se koncem XVIII.
století ve Velvarech a po vysvěcení na kněze
věnoval se vychovatelství mládeže šlechtické.
Brzy dostal místo v rodině jenerála barona
Kollera, s níž se odobral do Italie, při čemž
pokračoval i ve vlastním vzdělávání se. Po
smrti Kallerově vrátil se do vlasti, kde se
chtěl věnovati učitelství gymnaeijnímu. Za tou
příčinou byl auskoltantem na staroměstském
gymnasiu v Praze a celou řadu konkursů na
vypsaná místa odbyl vždy 8 nejlepším prospě
chem, ale pokaždé nadarmo. Proto tázal se
přímo tebdejšíbov řiditele českých gymnasií
kanovníka Pollnera, proč jest odstrkován. Tá
zaný, více .arytý Němecnež li blahovolný kněz,
jak jest «okumentárně obecnělíčen, Hrabětovií
rovně řekl, že nemá na obdržení nějaké pro
fesury žádné naděje proto,že se mu jeho jméno
velíbí. Po takovémto ukratném sdělení opustil

FEUILLETON..
Královéhradocké vzpomínky.

Píše Dr. Vácalav Řezníček.
VII.

(in memoriam Joannis Vomdráček.)

Ve druhé gymnasijní třídě, do níž jsem na
podzim roku 1874 v Hradci Králové vstoupil,
měli jsme třídním profesorem p. Jana Vondráčka,
který měl u nás latinu, češtinu a němčinu a do
vedl nás až do oktávy,

Dnes jsme všichni, kdo jsme byli vedení jeho
věřeni, již v odpoledni svého života, proto, pak
že po čas gymnasijních naších studií na někoboi
z nás padl chladný nebo temný stín jeho lidské
křebkosti, zajisté že jsme na to zapomněli a že
naň rádi vzpomínáme, že to byl venkoncem dobrý
pán. Těžké, nevyléčitelná choroba, která bo sužo
vela, bránila mu často, že se nepřenesl přes to
ci ono, čeho by ei zdravý člověk nevšiml, Ostatně
druzí naši péní profesoři s panem řiditelem Klum
psarem v čele nejplnéjší měrou nám nahbražovali
shovívavostí a liberálností, k nimž se v některých
případech on ve své úzkostlivosti vyšinouti ne
odvážil.

To jsem musil předeslati proto, aby se mně
zcela právem nemohlo vyčítati, že píši všpomínky,
maje při tom krátkou a děravou pamět.

2/58 žáků, jet pan profesor Vondráček|
v sekurdě převzal, dovedl nás do oktávy
Ostatní pak, jimž pan profesor Vondráček nemohl
přijíti na chuť, na jiných ústavech a u jiných
učitelů většinou čínili velice dohré pokroky. Já
se 4 ním také nemohl shodrouti a když se asi

Hraběta své auskultantské místo a odebral 8e
ke své stařičké matce do Velvar, u níž šil se
skrovničkého výnosu čtení nadačních mší, obí
raje se horlivě svými studiemi.©

Z Velvarpodnikl Hraběta jedenkráte ně
kolikadenní vycházku do tak zvaného českého
Švýcarska v době, kdy toto bývá od cisinců
pojvíce navštěvováno. Kdyžfam stálna jednom
z:míst, s něhož otvírá ce překrásná vyhlídka
do Čech, přidrožil se k němu neznámý. mu

p a dal se 8 ním do řeči.. Na první pohled
yls to osoba náležející k vyšším třídám a

jevící velice jemné způsoby. Brzyhovor jejich
se rozvinul a když neznámý začal mlnviti
o Italii, oalezl v Hrabětovi důkladného jejího
znatele, čímž řeč jejich stávala se důvěrnější,
tak že cizí pán hlubokou očeností a vzác

8 ním na další procházku českým Švýcarskem.
Při tom se ho konečně tázal, jaké postavení
kde zaujímá. Kněz Hraběta mo upřímně po
věděl, že jest pouhým chudým knězem, a že
má ve své vlasti cestu k učitelství zavřenou.
Neznámý pán s adivem ho poslouchal a po
zval hossebou na občerstvení. Hraběta vlídné
toto pozvání přijal a byl nanejvýš překvapen,
když došii na místo k občerstvení tomu orčené
a když tam jeho průvodce titulovali „králov
ská výsosti“. [hned jal se omlovati svoa adíl
nost a důvěrné chování se, ale koranní princ
saský Jan upozornil Hrabětu, že jednou dané
ma slovo muosí dodržeti a 8 ním posvačití. Při
stole pak se ho tázal, jeut-li že by přes své
české vlastenectví nepřijaí slušné místo vcizině,
kdyby mu bylo ka př. v Sasku nabídnuto,
Hraběta, který tolik let pobyl v Italii, za stá
vajících poměrů přisvědčil a 60saským korun
ním princem Janem rozešli se jako přátelé.
Krátce potom byl povolán za učitele na kato
lické gymnasium v Drážďanech, kde svým
jemným a taktním chováním se velice brzy
zjednal si u královského dvora tukové vážnosti
a přízně, že byl k důležitým duchovním důstoj
nostem při dvoře povýšena konečnějmenován
řiditelem gymnasia, na němž působil. Korunní
princ Jan vstoupil s ním v tak důvěrné přá=
telství, že se 8 ním nejea velicerád o učených
otázkách bavil, ale že ve 8 ním ve mnobých
svých pracech radíval.. K Hrabětovu podnětu
začal se princ se Svou rodinou také českému
jazyku učiti a dospěl v tom tak daleko, že i
česky psáti dovedl.

Hraběta udržoval a pěstoval stálé přátel
ské styky s českou společností pražskou a ve
mnobém byl jí všelijak nápomocen. Tak když
počátkem let čtyřicátých pojali napotomní
vyšehradský probošt Vácslav Štalca Dr. Boji
slav Pichl myšlénku, že vydají podobiznu M.
Jana Husa, což 80 za tehdejší doby unás státi
nesmělo, obrátili se za toa příčinoudo Drážďan
k řiditeli Hrabětovi, aby tam vytištění podo
bizen Hosových objednal a zaslání jejich do
Prahy obstaral. Hraběta žádosti té ochotně
vyhověl a když do Prahy zaslané výtisky Hu
sovy podobizny byly v krátkosti rozebrány,
obstaral Hraběta v Drážďanech drahé její vy
dání, které však bylo na celním úřadě zabaveno.

Tyto drobnosti ze života českého ducho

abychom ukásali na to, jaká míra snášelivosti
k památce Hasově dá se v XIX. století ve
om
třikrate pokusil činiti mné bolestné výtky, po
čtvrté jsem se j.ko cblapec ozval a hájil a měl
jsem potom pokoj, ovšem že jsem mohl míti i
pisemní praci školní bez nejmenší chyby, nedostal
jsem od něho nikdy lepší známky, nežli >cel.
chbval.« a na vysvědčení »dobře«. To mně však
nevadilo.

Profesor Vondráček žil jenom škole a před
mětům, jimí v ní vyučovel. Metboda jeho byla
moderní, vedl si důkladně, pracoval národně, do
školy přicházel připraven, požadavky jeho byly
překonatelné, ale když vůči někomu pojal jisté
upjaté stanovisko, bylo všechno marné, aby uznal,
že žák za prokázané vědomosti zaslubuje z jeho
strany povzbuzení. Tím maoho z kollegů trpělo,
že je vědomé podceňoval, kdežto jiným opět
příliš přel. Proto jsem měl tské jednou v septimé
s ním výstup. Měl jsem latinskou komposici bez
chyby a on se mne tázel: +Od koho pak jste to
opsal ča

»Polovičku od souseda v pravo a polovičku
od souseda v levo,« odpověděl jsem mu. +Oba
mají dvojkyl«

Českých úkolů jsem mu některý čas vůbec
nenosil.

Když jsem úkol napsal tek, jak on ho na
diktoval, vytkl mně, že jsem si mohl na něm dáti
více záležet. A když jsem ho rozvedl na pět stran,
četl pouze první a poslední jeho stránku, ostatní
ignoroval a napsal »cel, chval.«, což mne svedlo
k tomu, že jsem mu pak nenosil vůbec nic. Ale
On proto ani nemutl,

Celkem však žili jsme spolu v jakémsi pří
měří. Já ho měl od malička rád. S některými
kollegy měl však ostré srážky, Tak jednou se
kohosi při latině v oktávě tázal, jakého rodu je
vfagus«.

krusích českého duchovenstva, které voledů
ležitá postavení v církevní orgagiseci soujímalo,
konstatovati.

Řiditel Hraběta na stará kolena zatoužil
vlasti, do níž vrátil se kosti úv-složiti.

|jmřelkoncem, let padesátých =nárnčí svých
příbasných v Pluoi a leží na tamním břbitově
pohovka 14 :

"4 6
. 0, 1 + „o

-V posledních letech ozývá se častěji ze
kruhů katolického dachovedstva přání, aby
byli pro katolickou věc ziskávání laikové,
Y obledu tom musíme říci, že vina stávající
rozlaky spočívá méněna straně laiků, neboť
z vlastní své zkušenosti víme, jakým způsobem
jest laik od jistých katolických listů vítán a
traktován, pak-li ma nelze státi na stanoviska,
které již před padesáti lety bylo přežitkam.
Jak si jistý tisk proti Jaikům vede, musí tyto
přímo varovati, aby 80 novvdávali v nebezpečí,
jaké hrozí podezříváními a útoky každému, kdo
katolické orgauisaci nějaké vědomosti, ochotu
8 osobní neodvislost. v obět přináší. Nechceme
zde odkr.vati neblahé poměry, jež samy sebou
co nejdříve ge zřítí a ve zříceninách svých pů
vodce své k dalšíma mlčení zasypou.

Dnes a před desíti i dvacíti lety měla
v.c katolická mezi českými laiky tolik půdy,
že bylo jenom na povolaných činitelích, aby
půdu to ladem Jožeti nenechávali. Separatismag,
o němž se mluví, jest pouze báchorkou, neboť
přes noc mohou nastati u nás poměry nejlepší
katolické shody tím, že několik pánů přestané
jí přexážeti. Jak perfidně se ve příčiněté jedná,
posouditi možno z toho, že se dokoace „Ob
nově“ vyčítá, jakoby prý separatismus pěsto
vala, ač list tento od r. 1895 t. j. od svého
vzbiku systematicky a neunavně pracuje, aby
zbytečné hradby separatisma toho odstranil.
Když se mu (to 04 všech stranách daří, když
8 tímto svým programem vítězí a když najednou
viněna jest „Obnova“ ze separatistických chou
tek, vypadá to, jakoby akuteční jejich pěsto
vateló vlastní své viny chtěli na ni avaliti.
Proti tomu polemisovati pokládáme za sby
tečnostl

Česká laická společnost jest ku kněžím
vlídnější, než-li někteří kněží více méně li
teráti k Jaikům. Dokladem toho jest, že spolek
českých belletristů „Máj“ ochotně vřadu svou
přijal kněze spisovatele, kteří o to požádalí a
že kněz všude mezi inteligencí, která s ním na
stejná výši stojí, jest skutečné vítán aza spolu
pracovníka přijímán,

Toho nejvýmlavnější doklad právě ve
přítomné době podala česká grafická společ
nost „Unie“ v Praze, která neváhalav doposud
u nás neexistojící nádherné úpravě vydati mo
dlitební knihu pro vzdělané paní a dívky če
ské, již pod názvem „Utěcha srdce“ sepsal
katechetavyššídívčíškolyv Prazea oblíbený
básník Xaver Dvořák. Poněvadž modlitby tyto
byly schváleny kníž. arcibiskapským ordinari
útem v Praze, odpadá každé jejich odporačo
vání jako knihy skutečně katolické.

Nezbývá nám proto než-li na vydání „Ú
těchy ardce“ nejširší českou veřejnost upozor
niti jako na skntečnou údálost v životě české
katolické společnosti. Jak společnost tato
známe, jsme bezpeční, že krásné tyto modlitby——i————————————o

»To jste od nás předce již v primě, pane
profesore, slyšel[< odsekl mu tézaný.

Já si profesora Vondráčka oblíbil pro násle
dující příhodu. Když na podzim r. 1874 zemřel
básník Vítězslav Hálek, měl náš třídní Vondráček
češtinu v septimě. Po dojití zprávy o předčasné
smrti tohoto pěvce mladosti a lásky dostavil se
profesor Vondráček před vyučováním do septimy,
kde mlčky vzal křídu a na tabuli lepidárním svým
písmem napsal oHélek zemřela a dal se do tichého
pláče, nemoha promluviti.

Jaký dojem teto jeho zpráva o smrti Hál
kově na septimány učinila; netřeba vykládati a
když já se o této jeho žalosti dověděl, byl jsem
jeho. Já Hálka v Praze rok před tím vídal, 'uka
zovali mně ho sterší přátelé na ulici, jeho po
vídky jsem četl a velice se mné líbily, proto také
když jsem slyšel, jak náš Vondráček nad smrtí
jeho truchlí, něco jako tajemného mae k očmu
přímo upoutalo.

Hálek byl tenkráte miláčkem Českého stu
dentstva, kteréž Hálkovy »Epištoly« jemu adreso
vané hitslo, jeho básně tehdy mládež dychtivě a
s nadšením Četla, slyšel jsem o tom v Prase a
proto stal se mné naš Vondráček nanejvýš sym
patickým, když teké Hálka tak vysoko cenil a nad
úmrtim jeho ve škole plakal.

Brzy jsem u kobosi v »Naučném Slovníku«
vyšukal, že je náš Vondráček také spisovatelem,
což ho u mne povýšilo tak, že jsem si to pos
kládal za zvláštní Čest, že máme takového učitele
a jeho některých bezobledností jsem celkem ne
dbal, uspořádav s své chování k němu tek, še
jsme konečné jeden s druhým vycházeli do té
míry, že jsem bo dokonce v kvintě prosil, aby
mně byl při biřmování kmotrem a del jsem se
dle jeho jména biřmovati Jen.



00 vejříve ve statisicích výtiecich rozběhnou Be
-Seských domácnostech, tak že vydáví jejich

brsy tmamenati pro povznešení katoli
okóéhosmýšlení u nás nepoměrně daleko větší

než-li jaký ma přineslo zlobné podce
ování čistoty katolického ducha u nás.

— Skvostné modlitby Dvořákovy provázeny
jsou illestracemi Bottingrovými, v nichž obsa
žena jest celá církevní historie Šeská, pokud
Jest katolická. Proto sluší knihu ta radostně
vítsti jako fakticky platný kos práce ve smyslu
katolickém, který se stane průvodcem a utě
Šením statisloů českých žena dívek a prostřed:
nictvím jejich bude působiti na celé mladé
generace.- —

„ Máme za to, še majetnictví a modlení 60
z „Útěchy erdce“ stane 6e brzy článkem v ře
tězu dobrého. tonu našich žen a dívek a roz
šíření koihy tó bude zajisté jenom záviseti od

laiků, kteří všade po upozorněníduchovenstva
kuize té ochotně domácnosti své otevrou.

"Mluvíme zde o modlitbách těch proto,
popěvadž vydání jejich bylo podniknato laickoa
epolečností u vypráveno tek, že každé pode
zření laiků z nějakého nepřátelství ku katoli
cké věci jest vyloučeno. „Utěcha srdce“ jest
výmluvným dokumentem, že smýšlení českých
laiků jest daleko jinakým, než-li jak se líčí

"z jisté strany, která pracuje na základě ne
správném, neznajíc totiž nebo nechtíc znáti

poměry. a- M
Nemohli jeme za stávajících okolností

popeohati „weáonoamodlitební knibu Dvořákovaz příslašného povšimnutí a oeponkázati při
tom, že předpoklad separatismu U nás jest
jenom chimerou myšlení některých osob, jež

od ostatních sodvěrců, Leparujíce se při tom
také od vlastního rosamů a faktického stavu
poměrů. Modlitby Dvořákovy byly vydány
zrovnav čas,kdybadonzevšechstranochotně
vítány. Vydáním jejich nákladem „Unie“ ači
něn také obrovský krok k odstranění opobo
dusného napjetí, jež českou katolickou společ
nost v poslední době tisní a sužaje.

Obrana.
- (8) Kolínská „Ceská Stráš“, která

jako věrná filiálka „Času“ Šmejdy židovské a
evangolicko klerikálaí soustavné pomíjí, snaží
ge mermomocí dle Pražského vzoru najíti na
těle katolictva ty skvrny, jimiž jsou židovští a
evangolicko-klerikální stoupenci „České Stráže“

římo obsypáni. Ale že se jí k tupení kato
iotva látky nedostává, jest viděti již z toho,

še s nouse Je, še. V čísle z 19. březnu
nerozpakoje se tvrditi, že „Ubnova“ se otírá
opět (I) o čistotu a opravdovost Husova života.
Zároveň píše: „Vyzýváme Obnovu, aby jme
novala nám případy, v nichž Has by byl ně
jaký sločin proti mravopočestnosti schvaloval ;
jeme jisti, že případ takový nám „Obnova“
jmenovati nemůže, ale to jí neškodí, poněvadž
ona ví, že její čtenáři nemyslí anebo vůbec
myslit neumí a proto že může je častovat, čím
se jí líbí. Jinak aspoň sí nedovedeme její vý

ad oa Hasa vysvětlit“. —Tohle lhaní "České
tráže“ jiného 8e sotva týkati můžo než člá

Dnes jest profesor Jan Vondráček již dávno
v širší České veřejnosti i v Hradci v každém směru
osobností zapomenutou, proto pokládám za akt
šetrnosti s i vděku k jeho památce, že jako do.
spélý muž, odděliv chorobný stín jeho lidské
postavy od jeho vzácné zářící vlastenecké vrou
cnosti a klessicky poetické mysli, vzpomínám naň
s úctou a vážností, sbych ho z nezaslouženého
zapomenutí na příslušné mu místo v českých pa
měétech postavil.

Jan Ev, Vondráček naradil se dne 25. pro
since 1830 ve Lhotě u Vysokého Mýta. Gymna
sium studovel v Litomyšli, filosofii poslouchal
v. Praze, oddav se při tom jazykozpytu, klasické
filologii a filosofii. Jak bylo patrno, byl v oboru
tom vynikajícím vědátorem, při čemž mu vadila
jeho choroba, že svých vědomostí remobl napo
tom zužitkovati tek, jak by si byl zajisté přál.

" Stráviv některý čas v Praze jako amanuensis
cís. universitní veřejné knihovny, odebral se r.
1859 do Těšína jako učitel českého jazyka na
tamní první státní gymnasium, kde osvojil si
výborně řeč polskou, tak že roku 1864 podal do
programu těšínského gymnasia článek: »Der syn
taktische Gebrauch des Instrumentals im Pol
nischene.

Na gymnasiu téšínském působil společně 'se
školním radou a známým spisovatelem Františkem
Bartdšem a s aapotomním znamenitým jednatelem
»Uměle:ké Besedy« a profesorem gymnasia ve
Spálené ulici v Praze drem Antonínem Balcarem.
Do Hradce se dostal počátkem školního roku
1873—1874.

Hlevním oborem a koníčkem Vondráčkovým
byle filologie klasická, latina a řečtina, z níž do
češtiny ve klasicky pečlivé formě dovedl překlé
dati, nacházeje v tom jako starý mládenec jediné
své utěšení.

nečku v č. 11 Obnovy. Vyzýváme tedy „Českou
Stráš“, aby nám dokázala, .že jeme se tam
otřeli o čistotu a opravdovost Husa, a že
jsme učinili va Hosa výpad. Tam jsme
mluvili o něčem zcela jiném. Bránili jsema se
proti paušálnímu kopanci časopisu „Husa“,
který tvrdil o připravovaných katolických

Ko „Budeten Hosv nich vypadat!“ekli jsme acela právem, že v nich bude vy
padat rozbodně líp, než v pamíletu Lžipogiově,
kterým podráděli „opravdoví“ evangelíci český
lid přestřicet let. Povědělijeme zcela pravdivě,
že to byli vlastně šířitelé onoho pamfletu, kteří
historického Housaoevědomky soižovali. Nena
psali jsme v onom článka proti Husovi nic,
ale proti ovangelicko-klerikálním modlářům,
kteří již předem ucpávají si slach, chce-li
někdo do pravého světla postaviti jejich bisto
rická, ztraujá zpátečnická dogmata.

Česká Stráž vyzývánás tedy, abychom
dokázali, že Hus nějaký zločin proti mravo
počestnosti sehvaloval. Tato úskočná výzva
ovšem má za účel ba'amotiti čtenáře Ueské
Stráže, jako by Obnova něco o Hasové echva
lování zločinů proti mravopočestnosti psala.
Šikovný, ale zároveň zcela zákeřný to manévr.

j něco, čeho jsme vůbec nikdy mepsahi.
A prohlašujeme zcela ochotně před katolíky i
evangelíky, že se Hus k takovému schvalování
nikdy nesnížil; tak lhát o Hosovi nikdy ne
budeme, jako lbali o něm a o církvi k vůli
sobě ovangeličtí šířitelé pamíletu Lžipogiova.
To je naše odpověď prolbané České Stráži,
která se neostýcbá tvrditi, že si Obnova vy
nalezla sama příčinu, „aby mohla opět(!) svou
slinou hoditi po muši, k oěmůž není-ani hodoa
zvednouti oči“.

Ovšem že se výpadu České Stráže pranic
nedivíme. Posvítili jsme 11. března na švindle
evangolicko-klerikální několika peprnými prav
dami, které se nedají nijak oddeklamovati. A
Česká Stráž, co by měla po evangelicko volati
k pokání, naříká farizejsky, že jsme bili — do
Husa. A tihle prolbanci, kterým každá lež
dobrá, říkají, že chtějí národ evangelicky re
formovat! Prosíme naše čtenáře,aby onen článek
náš v rabrice „Obrana“ srovnali s výpadem
České Stráže, a pak ať soudí sami. Nebudeme
se ovšem pranic diviti, jestliže po těchto řád
cích vybachnou z Kolínské evangelicko-kleri
kální prachárny slova. „Obnova odvolává.. .“
nebo: „Klerikální Obnova špiní, slintá,“ atd.
Jsme na takové lži se strany „českobratrských
pohrobků“ až příliš zvyklí.

Politický přehled,
Tentokráte česká obstrukce ve Vídníaspoň

částečně nevyzněla na prázdno. Mladočeši ne
zastavili se uni před státními nezbytnostmi
jako dříve dělávali a pomíjejíce všech ohledů,
enaží se, aby slomili nadvláda německé men
Šiny; která za ochrany dra Kórbra znemožňuje
veškerou plodnoa práci parlamentní. Minister
stvo Kčrbrovo musí padnouti a na jeho místo
má přijíti parlamentární, jež by částečně vy
hovělo Čechům a jehož prvým úkolem by byla

2,
Ze překladů těch tiskem od něho vyšly tyto

knížky: „Jfero a Leander“, řecká pověst z Mu
saea, v Praze r. 1858; „Ovid a Katull“, výbor
z jejich básní a z anthologie řecké, v Praze roku
1858; „dor a Psyche“, bájka Lucia Apuleja
s přídavkem několika jehonovel; „Věnec s aného
logie řecké“, v Hradci Králové r. 1876.

Překlady tyto svědčí o Vondráčkové mistr
ném ovládání jazyka českého a spolu prokazují
jeho vlastní poetické nadání. Poslední dokazují
zejména jeho proslovy k výše jmenovaným kníž
kám. —

Tak roku 1858 vydal překlad pověsti »Hero
a Leandera s tímto dojemným proslovem:

»V milostném jsem Řekův sadě
růži vnadnou uviděl;
tuto růži v plné vnadě
v Čechův sad jsem přinést chtěl,
aby ona stejným leskem,
jak v zahradě původní,
skvěla též se v sadě českém
mojí péčí závodní.
Růže tato v plné vnadě

, drazí! mimo vůli mou
proměnila v mém se sadě
v chudobičku chudobnou.
Nuž přijmete chudobičku
místo růže spanilé,
vpleťte ji též v svou kytičku,
české dívky rozmilél«

Daleko umělejším jest však jeho proslov ke
»Věnci z anthologie řecké«, jenž začíná:

»Přijmete tento věnec mládenci a dívky milostné,
jejž jsem vám z kvítí rozmanitého uvil
nasbírav na luzích je květných Hellady krásné,
jež tam ve šťastných Vesny vykvetlo dobách.
Jest v něm růže, jakou se těší nejvíce milenci,

reforma jednacích řádů pro říšskou radu za
účelem odstranění obstrakce kterékoli strany.
Za tím účelem postavily gevšecky strany české
i s hr. Sternbergem do řady bojovné, přidru
žili se k nim i Jihoslované,Rasínia Vlachové,
kteřížto poslední zvláště se sblížili s Jiho
slovany a naklonili se Čechům, tak že úplná
shoda Jihoslovanů a Vlachů není daleko. A
Poláci konečně odmítli německý návrh na spolu

vládu kritickou, z nížsedr, Kórber snaží bladce
vyprostiti. Čechové jsou najednou v německých
časopisechnejsladšímizvukyvábeník dorozu
mívacím kooferencím. Za prostředníka nastrčen
tu zase rvtíř Jaworski, jemuž pak dr. Pacák
sdělil české rozhodnutí: upastíme od obstrakce
pro ten případ, že nám bude císařským slovem
slavnostně zaručeno zřízení české university
na Moravě s udáním času a když vedle toho
zavedena bude opět čeština do vnitř úřadů a
soudů ale také, aby o tom Němci věděli a ne
činili ve věci té vijakých překážek. Ovšem
tyto požadavky nejsou vůbec po chuti Němcům.
Dr. Kórber chtě] ta ješté ukázati svou moc,
ale byl hanebně i s německou lidovou stranou

poražen: Umínil si totiž, aby se ještě předveikonocemi provedly volby do delegací. Ale
oposice česká úmysl jeho zvrátila. Proti oka
mžitéma provedení voleb těchto postavili si i
hr. Goluchowski, Poláci a čes. konservativní
velkostatek. Sám mocnářpřistoupil k náhledům
hr. Golachowského a v audienci, v níž přijal
dr. Kórbra, vyslovil se proti okamžitému pro
vedení voleb delegačních. To už by mělo do
nutiti dra Koórbra,abypoměrněustoupil jinému,
zvláště když za ta léta jeho vlády národové
se nejen nesblížili, ale ještě více oddálili, a
když v parlamenté pracuje se vůbec marně.—
Dne 22. března byla sněmovna odročena.

V Uhrách zatím schváleny obě vojenské
předlohy i ve třetím čtení: o kontingentu no
váčků na rok letošní a o odvodu nováčků.
Jednáse dáleo rozpočtua zvýšenécivilnílistě
panovníkově.

Turecko ueustále se vytáčí z povinnosti
provést řádnou organisaci četnictva vMakedonii.

„V jihozápadní Atrice mají Němci tuhou
práci s povstalými Herery, od nichž dne 13.
března utrpěli citelnou porážku.

Zprávy o událostech na dálném východě
jsou velmi řídké. Jak Rasové tak Japonci se
zahalují rouškou mlčení. Vykládá se jen, že
Japonci pro špatné cesty a nedostatek doprav
ních prostředků mohou se na Korei jen zvolna
pobybovati a že směřojí k řece Jalu. Ruské
pak loďstvo a Pcrth Arthora prý vyrazilo na
širé moře, aby se tu spojilo s vladivostockým.
Na straně ruské doprava nerušeně a klidně
pokračaje. Stavba dráhy kolem jezera Bajkal
ského bude prý do polovice května hotova a
budo snad nejdražší dráhou na světě. Bylo tu
třeba zřídit 19 tanelů, 189 mostů a 10 via
daktů. Větší část dráhy byla vtesána do skály
a podezděna. Na shromáždování se čínského
vojska na hranicích mandžurských pohroženo
Číné, že jakmile by Číňané očinili nějaký vý
pad, Rusové ihned vtrhnou na Peking. Mimo
to generál Liněvič vydal armádě mandžarské
(ruské) rozkaz, vyzývaje ruské vojáky, aby
8 obyvatelstvem čínským žili v přátelství, ni———>,"-—Ú>
když blaženým krásné vykvete lasky jaro,
jak bujarým se pukem rozvijí v zehradně ladné
něžnou půvabné péstěna dívky rukou.e

Obzvláště zajímavým jest v této knížce volný
jeho překlad básně »Důvtipný milenec=, vzaté
z románu Achilles Tatia Aleksandrijského »Mi
lostní příběhové Leukippy a Kleitophonta«, již
Vondráček přeložil v této vlastní své formě:

»V vonnémz jara skvěl se květě
rozkošný domácí sad,
v bzučném vyrojily leté
včely ven se odevšad.«

Jako učitel češtiny měl Vondráček jistý
značný vliv na královéhradecké své žáky, tak že
literárně z „nich později s oblibou pracovali a
pracují Dr. Frant. Ulrich, poslanec, starosta města
a advokát v Hradci Králové, Dr. Antonín Čapek,
lékař v Upici, v Praze zemřelý spisovatel Frant.
Chalupa, Jan Malý, profesor v Plzni, František
Vykoukal, profesor v Praze, Jan Červenka, měst.
tajemník na Král, Vinohradech, Aug. Eug. Mužík,
spisovatel v Praze, Václav Šolc,profesor na Král.
Vinohradech, Frant. Polívka, řiditel české realky
v Olomouci, Otokar Kučera, Jan Jakubec, univ.
docent a profesor v Praze atd., když nemluvíme
o tom, jaký zájem pro literaturu a její pokroky
dovedl buditi vůbec.

Brzy po odchodu naší oktávy z Hradce ode
bral se Vondráček na odpočinek a žil ještě asi
deset let v Hradci jako ubohý Lazar, vždycky ra
dostně vítaje návštěvy svých žáků, zejména ze své
oktávy. Zemřel počátkem let devadesátých a po
chován jest na Pouchově,

Budiž čest jeho památce a působení!



koho oeuráželi a nontiskorali a kapovali a:
Útňanů výhradně za hotové. Tímzastelo přá:
telštější chování se k Basin.

Z činnosti katol. spolků.
Z Kostelce m. Orl. Zlejší čilá jednota

uspořádala dne 18. t. m. zdařilou schůzi na Skáleu
Kostelce. Do velikého sálu shromášdilo se na tři
sta účastníků. Přednášel zde vp. Jiří Sabula z Hradce
Král. o soámkách pravé víry. Zajímavá přednáška
vyslechnota s nálečitým zájmem. Pak předložil dp.
Novotný řečníkovi případnou otásku, jak má se cho
vati katolík k jinověrcům, Tázaný odpovídal, že
bludy — jako každou jinou nepravda — poctivý ka
tolík milovati nemůle. Zároveň však nemá nikdo svůj
odpor k bladům přenášsti na osoby; zákon Kristův
velí milovati každého bližního. Jest veliký rozdíl
mezi vlídným povčením jinověrce a mezi koussvými
výpady. Pak zodpověděl ještě řečník otásku jednoho
člena jednoty, týkající se autority bible. Odpovědí
přijsty s obecným uspokojením. — V tom se již hlásil
o slovo p, Jelínek, nečlen. sl o vysvětlení násle
dojícího: prý v bibli se čte, že Kainpo vraždě bratra
Abela odebral se k císímu národa, kde pojal man
želku. Odkud se pojednou vzal cizí národ už za Kaina,
jestliže prarodiče všebo lidstva byli pouze Adam a
Eva? Po této otázce hned povatal dp. Novotný a za
nastalého ticha problásil, že dá panu tazateli deset
zlatých, dokáže-li mo, že se praví v bibli něco opří
chodu Kaina k cizímu národu. — Po slovech těch
následoval veliký potlesk a volání „výboraě“. — Na
noron otázku p. Jelínks, aby to tedy p. kaplan nějak
vysvětlil, odvětil tázaný, če přecenemůže bourati
vsdušný hrad, jejž si fantasie vykouzlí. Opakuje znovu,
še o tom „cizím národa“ v bibli nic není. Po té
scbůze po vřelém doslovu rozpuštěna. Leč kolem dp.
Novotného skupilo se nyní mnoboúčastníků, tak že
poučná, zdravá debata ještě hezkou chvilku trvala.
Pan Jelínek prohlásil, še nemínil otázkou nijak pro
vokovati ; žádal jen nutné objasnění otázky, která se
z úst protivníků katolictva stále ozývá. I jiní nečle
nové vedli si při zajímavé debatě věcně, sluěně. Velo
zdařilá ona schůze, která byla navětívena slušným

tem příslněníků jiných stran, přispěla znamenitě
vytříbení pojmů a k dorozumění. Neškodilo by

taktnost všech účastníků následovati i jinde.

Zprávy místní a z kraje,
Akademie v semináři. Dne 18. t. m.

uspořádali bohoslovci v kněžském semináři na oslava
jmenin J. B. Milosti koncertní akademii, kterou poctil
svojí přítomností nejdůstojnější vrchní pastýř s vys.
důst. pány kanovníky a jinými kněžími. Akademie
vydařila se velmi dobře. Zvláštního lesku dodala celé
slavnosti čísla vjdp. faráře Ant. Boháče, virtuosa na
flétna. Úchvatné zvaky jeho flótny uadšením naplnily
všecky porlachače. Hudební čísla dirigoval ctp. Fr.
Stejskal, spěvné sbory řídil ctp. Kollanda a církevní
sbor „Smrt Kristova“ dirigoval ctp. Vojtěch Láska.
Po úvodním Slavnostním sboru pronesl cíp. Jos. Va
lenta avítací řeč spolu s blahbopfánim, jež vrcholilo
ve vroucí prosbě k nebes Pánu, by On splnil tažby
J. B. M.: postaviti nový seminář a vyplmti prořídlé
řady kleru nadšenými bojovníky pro pravdu Kristovu.
Doprovod sborů, orchestra a solových čísel přejali
s obzvláštní ochotou dp. Dobr. Orel a vip. V. Gyur
kowice. Po skončené akademii dojat děkoval nejdů
stojnější pastýř účinkujícím sa uspořádání milé té
zábavy. Na rozloučenou zaspívána byla papežská
hymna.
' Ke dal sv. Josefa. Právě předtímdnem,

kdy „poprvé v Hradci Králové oslavil ové jmeniny
náš nejdp. biskup Dr. Doubrava, připadala památka
sv. Eduarda, patrona mozapomenutelaého + biskapa
Bryuycha. Vřelé vzpomínky nesly se v ten den za
šlechetným sesaulým. — V ten deu, jenž byl zároveň
vigilií av, Josefa, sešlo se duchovenstvo Hradecké
vaplném počtu do residence s projevem poslušnosti a
oddanosti nynějšíma vrchnímu pastýřovi. Za shromék
děné promluvil hluboce prooftěnou řeč vys. důst. p.
Generální vikář Dr. AL. Frýdek. — Nejdp. biskup,
jse až k slzám pohnat, dékoval srdečně všem pří
tomnýmza projev lásky.—Kéž milovanývrchnípastýř
přímlovou sv. Josefa dosáhne všech šleche tných cílů,
k nimž energicky kráčí. — Chovanci biak. Borromea
podali „Vrchnímu Pastýři a příležitosti jmenin umělecky
provedený památník, v němš na 40 listech uložilo as
20 mladých autorů prvotiny svého talentu uměleckou
formou. Zdařilé kresby střídají se s báapickými ano i
budebními skladbami vedlenkázek vážné prosy, Zají
mavý almanach byl vypraven redakcí chovanců Vodáka,
Buřila,Škrora a Šolce. Ndp. biskap přijal blahosklonné
tento projev idealných chovanců a povzbudil je ku
borlivému pěstování ideálů.

Česká Filharmonie s Prahypořádávpátek dne 25. března pod ochranou městeké rady velký
symfonický koncert v městském Klicperově divadlo
v Hradci Králové. Program: 1. L. v. Beethoven: Sym
fonie č. 3. z Es-dur (Hrdinská) op. 68. Allegro com
brio. — Marcia fanebre. — Adagio assai. —Scherso.
— Allegro vivace. — Allegro molto. 2. Zděnek Fibich:
V podvečer, selanka. 3. Dr. Ant. Dvořák: Rhapsodie
G-moll. «. R. Wagner: Siegfridova idylla. 5. Bedřich
Smetana: Blaník (s cykla symfonických básní „Má
vlast“). Začátek o půl 8. hodině večer. Konec po 9.
hod. Dirigent: dr. Vilém Zemánek. Počátkem každého
čísla vchody se usarrou. Pfedprodej lístku převzal p.
Břetislav Broukal, knihkupec na náměstí,

Místní edber Národní Jednoty Se
verečeské pro Hradec Královéa okolí konal dne
36. února svou výroční valnou achůsi. Činnost odboru
nesla se hlavně aměrem vzdělávacím. Knihy i časo
pisy odboru darované byly po celý rok jednou týdně
zasílány na různá místa zašim českým menšinám.

Kniby darovalí v r. 1905: p. o. k, vyšetřující soudce
A. Dardík, + pí. Karolina Mabrlorá -a p. kaibk
Jiží Tolman. Nedávno obdržel .odbor pěknou kollekoi

knih odP c. k. školního rady Badecia. -Noviny da
rovali: Palackéhočítárna, klub českých velocipedistů,pp. V. Bouček, Urner a Darohánek. Nejdůležitější
událostí v šivotě spolkovém odbora v roce mioulém
bylo zřízení stálé panoramy v Hradci Králové na
návrh předsedy p. Dr.Batka. Podnik tento fioanoorán
sumým výborem, jehož členové osobním ručením po
třebný kapitál se zdejší záložny ai vypůjčili. Počátky
byly ovšem velice tradné, návštěva panoramy nad

míra slabá; od petopapa 1908 počínajícnávštáva zaenábla rostlu a dnew můžeme pokládati podnik ten ss
úplně sabezpečený, více než třetina investovaného ka
pitálu jest již aplacena. Nově svolený výbor bodlé
v letních měsících panoramu znova upraviti a sdo
konaliti a naděje se; še naše ubécenetvo svou přízeň
podniku panoramovémunadále zachová. Po eplacení
vypůjčeného kapitála nabude odbor dosti slušných
prostfedků finančních,jichš bodlá užiti na nčinnou pod

poro českých menšin na českém soverovýchoda.místnosti panoramy byly nedávno umístěny mapy
s diagramy darované výborem ústředním N. J. S. Po
celou dobu výstavy Hořické byla panorama propůjčena

výboru výstavnímu pro pavilonkrkonodeký. Ž
kladní správy vjíméme: Mimo příspěvky členské darovali pp. Ed. Erben, řiditel měšťanské školy v Tře
bechovicích, sbírkou tamních příznivcůN. J. S. K 80,
J. B. M. njdp. Dr. Jos. Doubrava K +0,dr. Fr. Ulrich
K 10, V. Formánek, poslanec K 8, právovarní měš
fanstvo K 10, záložna K 20, spořitelna K 20, sálošní
úvěrní ústav K 10. Ústřednímuvýbora v Praze sa
sláno K 300. Výbor vyslovoje všem dárcům peněšitých
podpor, časopisů a knih dík nejerdečnější a prosí
opětně o darování přečtěných časopisů a knih pro
naše menšiny. Do výbora zvolení byli pp. MUDr.

jeop. Batěk předsedou, J. Janeček místopředuedou,J. E.Durchánek jednatelem, B. Kobout pokladníkem,
K. Halounek, Z. Ježek, J. Kulíř, J. Tolman, a C.
Vlach. Nábradníky pp. Boháč a Šejnoba. Rerisory
účtů pp. JUDr. M. Kukla a JUĎr. A. Zimmer.
Správcem panoramy svolen p. J. C. Vlach.

- Nové tržiště. Místo dosavadníhotršiště na
Žižkově náměstí v Hradci Kr. zřízeno bude nové
tržiště na dobytek vedle městských ústředních jatek
nákladem 18.800 K.

Počátek jara. Die kalendářezačalo jaro
v pondělí dne 21. t. m. o 2 hou. 6 min. ráno, kdy
slunce vatonpilo do snamení skopce. Tím nastala také
jarní rovnodennost. Počátek jara ohlásil se vlastně

jiš : pre k m Do dne sářiloslunces bezmračné oblohy, ejivé jeho paprskyvylákaly odpo

ledne nesčetně obecenstva hradeckého : dusných dí
městských do Boší přírody. Všecky cesty kolem Hradce
hemšily se usměvavými tvářemi obdivovatelů jara.
V pondělí však list se obrátil: obloha zamračená a
nepříjemné chladno.

Osební. Pan Jos. Pilnáček, továrník, jmeno
ván odborným soudcem laikem se stavu obchodnického
při c. k. krajském soudu královéhradeckém.

Školství a účely vzdělavacív Hradci
Králové dlo rozpočtu na rok 1904 vyžadují: C. k.
vyšší gymnasium K 5802*40, c. k. vyšší roalka K
30.412:40, obchodní akademie K 4.370, pokračovací
škola kupecká K 260, všeobecná pokračovací škola
průmyslová K 1940, opatrovna K 100, městské mu
senm K 8492, lidová knihovna K 544, Palackého vo
řejná čítárna K 400, nadace V. Vladivoje Tomka K 3:0,
nadace Frant. Palackého 200 K, nadace císařovny a
královoy Alžběty K 100, úbrnem K 22.028-40. Městské
Klicperovodivadlo vyšaduje náklada K 1304

Divadle . Adalbertinum. Jednota kato
lických toveryšů v Hradci Králové pořádá v pátek
dne 26. března 1906 divadelní představení: Po smrti
tetině. Veselohra o třech jednáních od Baluckého.
Začátek o půl 8. hod. Konee o 10. hod. Ceny míst:
Křeslo 80 h. Sedadla předníchřad 60 b, zadních 50 bh.
Místo k stání 30 h. Dělnický,vojenský a studentský
lístek 20 h. Galerie 20 h. Lístky Ise dostati v den
představení v č. 1. v Adalbertina.

Zo Všcedbor. odrušení křesť.dělní.
etva Schůze užšího výboru 19. března. Podpo
nemoc. uděleny: J. Valnému z Třebechovic 8-32K,
A. Kroupové v N. Městě 4-70, K, F. Valentové v Ky
šperka 3 K, J. Voleskému v Parníka 3 K, R. Balca

rové v Parníku 8 K, A. Ježkové v Nov. Městě s K,
Abeolnovi v Ústí 6 K- podpora v nesaměstáanosti
Folékovi v Ústí 4 K.

Spolek spisovatelů belleteistů „Máj“
převzal do svého repertoira překlad důkínata „Děti
Veňušinovy“ od L. Najděnova (jež už dříve přeloženo
byvší pp. J. Pažoutem s Úe:veným,prorosovalo se
nedávno na Klicperově divadle + Hradci Králové),
V příčině udělení práva provozovacího nutno tadíž
obrátiti se ua jmenovaný spolek,

Úmrtí. Dne 21. března zemřel po delší nemoci
vdp. Jan V. Dvořáček, farář v Babicích, ve věku 54
roků. Pohřeb konal se dne 24. t. m. v Babicích, mr
tvola zemřelého kněze, rodáka královéhradeckého, pře
vezena a na hřbitově hradeckém v Pouchově pocho
vána. R, i. p.— V Jičíně somřela dne 20. března t.
r. pí. El. Malá,vdova po knížecím Sohwarsenberg

ukém správci v 89, roce věku svého. Tělesná scb
sesnulé byla 28. t. m. vykropena a po církevních ořadech v kostele av. Ignáce převesena dráhou doČ.
Budějovic a zde v rodinné hrobce ve čtvrtek dne 24.
března uložena.

Úprava Labe ed Pardubic k Jaro
maěří. Dle správy předsedy Středolabského komitétu
p. dr. Frt. Ulricha na schůzi Středolabského komitétu
na Mělníkadne 13.t. m.podanénavrženaje úprava Labe
od Pardubic k Jaroměři takto: U Živanicupraví 60
Lebe v délce 3:4 km pomocí pěti průkopů od Mal.
Opočínka až k choltické strouze a Valů. Nynější jes
se odstraňuje. V části Rosice-Srnojedy počíná úprava
nad obcí rosickoa přimykajíc se v Rosicích k pravému
břehu řeky; nové řečištěpřechásí tu do vymletých ramen
tam, kde nynější břeh tvoří tek skásonosnou zátočinu

8, sabírajíc délka 31 km. Ještov podobě
do sakřivenin, které při mové úpravě řeky mad výší

ústí četné avody vod, postaráno jest sončasně o
vodnění okolí čtyřmi opady celkem 1:5 km dlouhými.
V Pardubicích navržena jest úprava řeky v délce 1:6
km; pod mostem erární silnice projektován jest jediný

práko 709 m dlouhý; ústí Chradimky jest upraveno
Da délku 30) m, rovněž se upravuje ústí Vajchy a
Haldy. K účelnéma odvodnění elouží nová vdpadová
strouba 1 ko dlouhá. Pilíře mostu ce zabezpečují.
V Hrobicích—Něměicích, nejepuvtlejší to snad oblasti
celého Labe, navrhuje.se úprava třemi velikými prů
kopy v délce 2-1 km s celkovým pobybem země 886.000
kol, m s příslašným přeloženímcost a sřízením pří
vozů. V Střebší u Hradce Králové řešeno jest odstra.
nění zátočiny dvěma průkopy v délce 800 m a 20 m,
v Hradci Králové pak navrženo jest odstranění starého
pevnostního jesu, zřízení nového stavidlového jezu ce
8 m vsdatím a zabezpečení železničního mostu. — Bude
ovšem jen ne prospéch sdárného pokroku tohoto vole
díla, nebadou-li sájemníci při nastávajícím výkupa
činiti požedavky přemrštěné a spokojí-li se k zamezení
odkladu, aby anlatnost smlaveného výkupného nastala
aš po usákonění příspěvku zemského. Čelé tato kana
lisační trať jest 199 km dloubá o spádu 1991 m;
plavební kanály zaberou 44 km. Navršeno jest ©jesů
vesměs stavidinvých a 7 plavidel a sice v Josefové,
Cernožicích, Smiřicích (3 plavidla 996 m), Lochenicích,
Předměřicích a Kydlinově. Nynější pevnostníjes jo
sefovský se odstraňuje. Jako v dolejší trati navrbojí
se i tu plavidla normálních rozměrů pro 2 lodi 19 m
široké, 60 m dloubé o nosnosti 600 tan s ponorem.
Mezi Josefovem a Juroměří navržen jest obchodní pří
stav (ochranný a zároveň překladiště) a spojen vlečkou
a jaroměřským nádražím. Přístav téže povahy navržen
jest i v Cernožicích. V projektu řešeno jest vše, co
a kanalisací uouvie. zejména i přeložení ailnic a uří
zení železných mostů místo nynějších dřevěných. Jako
vůbec projekt splavnění a úpravy středního Labe,tak
i tento projekt Hradec Králové—Jaroměř řešen jest
tak, aby vbodným vedením trati, úpravou epáda, vy
rovnáním dns, volbou výše vodní hladiny ve zdržích
vyhověno bylo váem oprávněným tušbám zomědějců
po zmírnění povodní, zamezení podmáčení, účelném
zřízení odpadů odvodňovacích a pod. I sde bude sna
bou Středolabského komitétu, aby plné vyušití vodních
sil nyoějších i utvoření nových sil vodních bylo sa
bezpečeno.

Ze Lhoty pod Libčamy. Due 14.břesna
semřela tu pí. Anna Kratochvílová, výměnkářka,v 68.
roce věku svého. Zesnulá byla dobroditelkou chudých
a nusných; sama mnoho trpěla, proto 90 i a laskavo
stí k trpícím skláněla. Osada Lhotecké má také po
ní milou upomínku; zakoupila totiš pro jubilejní
kapli zdejší pěknou kříšovou cestu. Pohřeb konal se
17. t. m. po službách Božích v kapli sv. Trojice na
místní hřbitov, kdež zosnulá stařenka uložena do ro
dinné hrobky.

Český odber zemské školní rady
v sezení svém dne 16. bfesna t r. povolil sřísení
jednotřídní obecné školy v Rusku (školní okres králo
véhradecký).

Z Třebechovie. Naše Katolická Jednota
pořádala v sobotu večer dne 19. března v sále pí. Kat.
Jarkoveké sv. Josefskou zábavu s velmi bohatým pro
gramem. Na programu byla téš přednáška „o pravé
víře“, jiš s ochoty přednes! důst. pan Jíří Sahola
z Hradce Králové. V přednášce své přes */, hodiny
trvající poukázal p. řečník na to, v čem sáleží pravá
víra, kde ji bledati, že není víra jeko víra, jak dnes
pokrokáři hlásají, še jedině pravou víra lze hledati
v církvi Kristové. Přednáška byla velice poučná i sa
jímavá a vyslechnuta ode všech s pozorností napjatou.
Řečník byl odměněn potleskem dlouho trvajícím. Jed
nota vadává zde p. řečníka srdečné díky. Potom 60
hrány byly různé výstepy, kuplety, čísla spěvná a
všickni účinkující hráli své role nadšeně, sa češ po
děkovati obětavému p. rešisérovi. Na programu bylo

téš několik čísel spěvných pro smíbení sbor, jež zapěličlenové i členky naší Jednoty za laskavého spolu
účinkování zpěv. spolku „Oreb“, za což vadáti třeba
srdečný dík oněm členům epolka „Oreb“, hlavně alo
p. J. Vanickému st., jenž s nevšední pílí a a lásky
obětavé cvičil spěvy ty. Jednotlivá čísla vyplnil hu
dební kronšek p.J. Venického ml. Sál byl přeploěn
obecenstvem, ká, bylo viděti i naši městskou intelli
genci, která nestydí se za název „katolický“ a cítí
ještě s naší Jednotou, ačkoliv mnoho jest nám obzvláště
nyní sakoušeti od našich nevlastních bratří, kteří rádi
by viděli Jednota padnouti a kde mohou proti ní
brojí. Než marnost nad marnost! Všichni odcháseli
s místnosti spolkové s tím blabým přáním, aby Jed
nota naše stále a stále skvétala mejenk pokoji národa,

| brě i k blahu spolablišních. Další činnosti „Žehnej
Z Opočna. Okresním starostou opočenským

místo dosavadního pana MUDra Jana Dvořáka, který
te stal řiditelem král. čes. zem, porodnicea nalesince
v Praze, zvolen jednohlasně p. Jan Dvořák, statkář
v Pohoří, delegát čes. odboru rady semědělské.

Podezřelý člevěk. Do Kruhu a Tample
ve farnosti roztocké přišel mladý muš © brejlemi na
očích, a vousy pod nosem i na tvářích, v zelenavém
roucha ©šedým evrchníkem, vydávaje so za kandidáta
řáda františkánského. Chodil po členech třetího řádu
a sbíral příspěvky. Že prý studoval, ale pro nemoc
nemoh! dále, že byl v Praze na klinice etc., že vstu
paje do řádu, ale potřebuje 50 koron ne cesta a oděv
a podobně. Chuďesové mu dávali, co měli. Poněvaděů
dle pravděpodobnosti jest to podvodník, prosí se farní
úřady, sby své členy třetího řádu na toto tedividuum
uposornily.

Spolek emeritů katolického dncho
venstva ve Vídmí. Dle sákona o pomocnýchpo
kladnách má převsíti vrobní dozor spolku místo valné
hromady určitý počet delegátů, jakmile společnost čítá
přes 1000 členů. Ten případ nastal ve spolku rakou
ských emeritů a proto přistoupeno k volbě cestou pí
semnou a zvoleno 37 delegátů, kteří si představenstvo
svým časem se svého středu vyvolí. První schůze od



býcůna 23. t. m., v míš vyříseoy byly olísky rázu
A račelo. sa hradeckou disočsl:dreten .

farář Kousal v Mříčná,na něhož třeba se © oventnel
ními návrhy, přípedně a přáními obrátiti.

Na valné hromadě hospodářakého
Ika pro Golčův Jemíkov a okolí před

nášeldne 30 březnap. farář Vlček o úvěrní organisací
semědělské dle návrhů státní zemědělské rady, o záj
mových družstvech zemědělských a jejich osnově,
vyjádřené říšským zákonem rámcovým. Četné posla
ehačstvo, téš z Haberska a Chotěbořska, sledovslo
výklady s pozorností, s po skončené přednášcepředmět
objasňorán čiloudobatou, jež svědčila, kterak pokro
čilé rolnictvo všechny záležitosti stavu svého ze týkající
es sájmem a porozaměním sleduje.

Z Kallště u Humpelee. Na dny sv.
tniesie, která se zde konala za "vedení vid. p.00.
s Torar. JežíšovaP. Ant. Rejskaa P. ArnoštaTačke,
od 18.—31. března, nezapomeneme snad nikdy. Hned
první den v neděli byl náš dosti prostranný kostel
naplnén věřícím lidem a tek to bylo aš do konce.
Osadníci byli tsk nadšení pro ov. missii, fe na všecko
zapomínali a jinde nechtěli býti neš v kostele. Také
spovědnice byly obléhány kajícolky, jichž bylo mnobo
i 3 jiných usad. Koranoa všech radostí bylo svěcení
miesionářekého kříže dne 20 odpol. Poněradě bylo
počasí překrásné, sešlo se lidetva na 8—4000. Rosto
milý byl pobled na průvod s miesionářským křížem,
ozdobeným umělými květinami. Napřed šla školní
mládež mužové — dražičky, jichž bylo přes 100
— pak přes 100 mládenců, kteří utřídavě nesli av.
kříž — za ním dochovrenstvo a naposled dlouhá řada
den. Průrod ten byl pravým triumfem naší av. církve
a proto marný boj vedou nepřátelé proti kříši, jak
vid panu kasatel dobře v kázání pravil: Kříž eítězil,
vítěsí a bude vítěziti. V pondělí nastala hodina loučení
a vld. p. miseionáři, které jsme doprovodili v nejhoj
nějším počta kas za ves. Večertoho dne u miss, kříže
klečelo více dobrých duší a modlili se sa vldrp mi
ssionáře, k nimě we připojuji i já a volám: Předobrý
Ježíši, provátej vidpp. missionáře všade takovou mi
lostí a sachovej je ve.sdraví, aby ještě mnohým osa
dám mobli působiti takovou radost, jakou způsobili
nám!

. Středolabský komitét kona!v neděli13.
t. m. na Mělníkaschůzi, jiš sa četného účastenatví
sahájil předseda komitétu p. dr. Fr. Ulrich, starosta
a Hradce Králové, načež pojednal o nynějším stavu
otásky úpravy a kanalisace středního Labe. Pro ob
strakci německou nemohl se oršem dosnd sněm krá
lovství Českého usnésti na zsákonitém zabezpečení
příspěvkůzemskýchna stavby vodní,ačvládak tomu
účela na rok 1904 připravila 25 milionů korun. Roční
příspěvěk zemský na kanalisaci středního Labe a Vl
tavy Prahou dostoapí koncem prvého stavebního ob
dobí r. 1918 pouze snmy 379.908 K 90 h ročně. S ka
nalisací střed. Labe nebude asi počato dříve, dokud
se eném království Českého nensnese o svém sákoni
tém příspěvku. Dle stanoveného programu ministerstva
obchodu připadá na splavoění s úpravu střed. Labe
r. 1904 4 miliony koran. Z této sumy má býti pou
šito 0.1 mill. K na výkup pozemků v dol. toka,
02 mil K na výkup pozemků v hořením toku
0:6 mill. K na výkap vodních staveb a odškodnění
majitelům, 2 mill. K na úpravu s kanalisaci doloího
toku, 1 mill. K na kanalisační úpravu hoř. toku a
0:1 mill. K na dohled ke stavbě a rožii vůbec. —
Expositora pro stavbu voduích drah v Prase vypra
covala už lóni podrobnýprojekt úpravy a splavnéní
Labe od ústí Vitavy k Neratovicůma pak hofenního
toku střed. Labe od Pardubic do Hradce Králové. Po
obsažné a zajímavé feči předuedy p. dr. Fr. Ulricha
promlavil ins. p. K. Rosa o využití vodní síly kpna
lisovaného Labe, o čemě příště v tomto listu po
jednáme. © Na | konci udařilé této schůze přijata
jednomyslně resoluce, jíš ae výboru Středolabského
omitétu ukládá, by všemošněpečoval o to, sby po

litická obchůska a vyvlastňovací řízení na oněch tra
tích střed. Labe, o nichž jiš zřízeny uplavňovací a
upravovacíprojekty, 00 nejdřívebyly provedenya vše

pravemok započetístavebníchprací,a aby se z orče
ného vládou obnosu 36 mil. korun dostalo aspraved
livého potlíla na střed. Labe. Třeba všemožné půso
biti k tomu, aby návrhy zemědělské rady pro králov
ství České na ochranu zájmů zemědělských při úpravě
Labe byly i na místech vyšších schváleny aprovedeny.
V resolucí této echráleny všecky dosavádní kroky
komitétu, spolu pak vybídnut, aby působil k tomu,
by korporace anobo svláštní družstva starala se vrůz
ných střediskách na střed. Labi o organisaci odbyta
elektrické síly. Poté schůze skončene.— Dosavadníne
zištná práce Středolabského komitétu v každém
ohledu zaslahuje zajisté vší chvály, O jednom však
důležitém bodu, o vyústění kanálu labsko-morav,
oderskéhou HradaeneboPordubic,nenčiněnav tomto
shromášdění ani smínka. Snad šetřeno tu přes příliš
sobeckých sájmů obou měst. Mělo býti pamatováno,
šle se tu vlastně nejedná poaze o prospěch Hradce a
Perdubic, ale hlavné o ten širý venkov, který sejisté
byl by. velmi povděčen, kdyby © míst tak kompetent

ob, na jakých se nalézá středolabský komitét, slyšel
nestranný posudek, kde by 60 vyústění kanálu onoho
nejlépe hodilo.

Lotošní hlavní odvod konáse: Vdo
plňovacím okrese 18. (královébradeckého) pěšího plaku:
+ Kostelci nad Orlicí 6,, 6., 7., 8. dubna, v Rychnově
ned Kn. (10.) 11., 12., 13. dubma, + Jaroměři 18.,
16., (17.), 18. dubna, v Králové Dvoře nad Lab, 20.,
21., 32. dubna, v Nechanicích (%4.), 25, 326., 37.
dubas, v Králové Hradci %9., 30. dubna, (1), 2., 3.
května, v Opočně 5., 6., 7. května, v Nov. Městě n,
M. 9., 10., 11. května, v České Skalici 18,14, května.
v Náchodě (16.).17., 18., 19, května, v Polici 30., 81,
května, v Teplíci (?3.), 24., 36. května, v Broumově
27., 38., (29.) 80., 81. května. — V doplňovacím

vicích 5., 6., 7., 6. dubna, v Ledči(10.), 11., 12., 18.,
16. dabna, v Habrech 16., (17.), 18. dubna, v Čáslavi
20., 31., 22., 23., (24.), 25. dabne, v Přibyslavi 27.,
29. d v Chotěboři 30. dubna, (1.), 3., 3., 4.
května, v Hlinsku6., €., 7. května, v Nasavrkách 9.,
40., 11. května, v Chrudimi 12., 14., (18.), (16.), 17.,

18., 19. května, v Něm. Brodě 21., (8) (23.), 84.,26. května, ve Štokéch 16. květne, v Polné 27. května,
v Hampolci 28., (39.), 30., 31. května. — V doplňo
vecím okresu 36. (mladoboleslavského) pěšího plaku:
v Českém Brodě 5., 6., 7, 8. dubna, v Kostelci nad

ými levy 9., (10.), 11., 12. dubna, v Nymbarce
16., 18., 16., (17.), 18. dubna, v Králové Městci 19.,
20, 21. dabne, v Poděbradech 33, 35., (34), 25.
dabna, v Koařimi 37., 28., 30., 80. dubna, v Kolíně
2., 8., 4, 6 května, v Cblamci 7., (8.), 9., 10. května,
v Nov. Byddově (13.), 13., 14., (16), (16.), 17., 18.
května, v Kutné Hoře 20., 21., (2%.), (33.), 24., 25.,
36. květns, v Uhlířských Janovicích 47., 26, (39.),
89., 81. keětna, v Nových Benátkách 11., 12., 18.,
14. dubna, v Mladé Boleslavi 15., 16., (17.), 18., 19.,
30. dnbos. — V doplňovacím okrese 74. (jičínského,
pěšího pluku: v Libáni 5., 6., 7. dubna, v Sobotce8..
9. dabna, v Jičíně 11., 12, 18., 16. dubna, v Hoři,
cích 16., 16., (17.), 18., 19. dubna, v Noré Pace 20.,
21, 88., 38. dubna, v Lomnici n. P. +6., 36. dubna,
v Železném Brodě 27., 98, 29. dubna, v Semilech 30.
dubna (1.), 3. května, v Jilemnici 8, 4., B. května,
ve Vysokém 6., 7. května, v Boketnici V., 10., května,
ve Vrchlabí 11., (12.), 13., 14. května, v Hostinném
(16.), 17., 18. května, + Tratnově 19., 20., 81., (22.),
(39.), 24. května, v Úpici25., 26. května, v Maršové
27., 88. května, v Žacléři 40., 81. května.

Z Kleporova divadla +HradciKrálové.Jednota divadelních ochotníků „Klicpera“ pořádala
dne 20. t. m divadelní představoní „Únos Sabinek“,
žert od F. a P. se Schoatbanů. Celý kus v rakou
osvědčených herců proveden k úplné spokojenosti obe
osostva přítomného.

Různé zprávy,

V PRAZE »„OBNOVU«
lesedostatioknihkupectvíp. Františka| Hovorky
o Žitné 'ulici a vprodeji novin p. MVlčka na

Příkopech.

Papežský okružní Jíst. K jobileu.pa
peže sv. nehoře Vel. vydal uv. Otec Pius X. okražní
jist, v němž poukazuje na všeobsáhlou činnost papeže

boře praví, še roshlížeje se světem vidí sice různé
nebezpečenství kolem sebe, že však jako sv. Řeboř
stoje na pevné skále církve cítí se nopřemoši
telným. Volá pak národy k této skále a dovozoje dále
nutnost vhody moci církevní se světskou. S povností
av. Řehoře umiňaje si sv. Otec bájiti práv a výsad,
jejichž ochráncem před Bohem i lidmi jest papežství.
Dnešní doby jsou vážnější než sa sv. Řohoře; nejedná
83 dnes pouze o kacífetví, dnes uš sekera nasazují
na strom, jímě je církev. Popírá se činnost Boží,
falšuje se historická věda, čímž jedni víra strácejí,
jiní sase vědě kritické ničivost připisují. Sv Otec pak
na konci poukazuje na to, jaký vliv mají biskapové
vykonávati na volbu a vedení dachovenstva zvláště
na poli vyačování a sociální činnosti na prospěch
slabých.

Ze života Pla X. Pius X. jako chlapec
ministroval a še ai při tom slašně a nábožně vedi,
přimlavil se kněs Don Tito Fasarini, aby se dostal
ne gymnasium v Castelifranen. Cesta konal Giusep

Když domů večer přišel, často
mu říkával otec: „Nemám co dáti oslíkoví, jdi jej na
pole popást“. A pan student vzal osla za provas a
odvedl hona pole; asedna pak na mez, četl ve svém
Herodotovi, Caesarovi, nebo luštil matematické rovnice,
Bepi byl dobrým počtářem. — R. 1884 za podsimního
jitra navětívil faráře Sarta v Sslsanu biskup Trovisský
Mogr. Appolonio, jebož generálním vikářem byl Sarto.
Biskup pravil: „Slyšel jete už o tom, že monsignore
Berengo byl jmenován biskupem v Udine?“ „Ano,“
odpovědělŠarto. „Znáte jeho nástupce v Mantově?“,
otázal se dále biskup. „Neznám“, odpověděl Sarto.
„Pojďte tudíž se mnou do svého oratoře,“ řekl biskup
a povelel: „Poklekněte“ a na to del Sartovi ballu,
kterou jmenován jest biskupem Mantovánekým. Sarto
leknatím div neomdlel ... Aby si mob! opatřit
roucho biskopské a biskapské klenoty, musil Sarto

rodati ke pole, které měl u svého rodného domkn.
ako biskup mantovánský měl Sarto pramálo příjmů,

ale proto přece dával malou podpora své rodině. Jednou
navštívil monsignora, Sarta šlechtic benátský Čaccini.

různé veselé kousky:o

dou nebyls doma —posadil se ke stolu, Čekaje na
enídání. „Snídal jete?“, septsl se biskup svého dlech
tického hosta. „Abych pravda děl, nikoliv,“ začla od
pověď, „poněvaděbned z nádraší jsem se odebral sem“
„Tek vár poslouším kávou,“ odpověděl bískap; odešel
do kachyně a se chvíli nž naléval sobě a svéma
hosti do šálků kávu. Jednou, kdyš biskup Sarto je)
s Trevisa do Paday, obklopili ho ns nádraží venkované
a přiměli ho, še s nimi jel třetí třídou až do Trovisa.
Cestou se všemí smomenitě ne bavil.

Kříž pohoršením býval jiš ode dávua
banům a dosud jest poboršením francousským po

anům a židovským zednářům. Paříšeké židy a sednáře
velice hněte, še na vrcholu Pantheonu jest vztyčen
kříš. Badova ta jest věnována slavným možům fran
oousským a bývala kdysi kostelem. V samé eněmovně

pda nyní s přijat návrh, aby kříž byl odetraněn.láda však namítá, še kříž jest shotoven celý z mědi
a že by ze příčinou jeho odstranění muselo býti zří
seno lešení, coš by vyžadovalo náklad 40.000 franků.

které dokazají, že kříš jest sbotoven jen z kovových
tyčí, pobitých plechem. Žádají, aby aspoň byla urašena
ramena kříše a kolmá tyč aby byle nějak ozdobena.
Tak daleko již odvašuje se nenávist francouzských židů
a zednářů proti všemu, co má na sobě znak křesťan
ství a lid francouzský pořád ještě nemá odvahy, aby
se vzchopil a tupitele svého náboženství v dalším
řádění protináboženském zadržel. ——*

Průmysl a obchod v Žapomsku.
vprůmyslu šaponském přední místo patří pracím la

kovým a výrobkům porcalánovým a kameninovým,
v Evropě velmi váteným. Výroba papíru jest starobylé
a velmi pokročilé; papíru užívá se nejen kpsaní, ale
dochází upotřebení 1 přerůsně jinak: na svrchní oděv
do deště, na deštuíky, svítilny, kapesníky, do oken
místo skla atd. Velkoprůmyslemstává se textilnictví,
podporované hojností ublí a dříví v semi. Vedle kve
toucího hedrábnictví rzmáhá se i bavlnictví, vznikají
řádelny i tkalcovoy. I průmyel strojnický se rozvíjí.
ovárny rostou jako houbypo dešti; rznikají sklárny,

pivovary, továroy ne hodinky, fotografické a optické
stroje, revolvery, volocipedy, harmonie, pianina std.
atd. Všecky drahy evropských sápalek dovedouŽa
ponci dokonale napodobití a vytlačili jimi jiš s celé
východní Avie zboží evropské. Majíť Žaponci vůbec
snamenitý talent napodobovací; samostatné tvůrčí síly
se jim nedostává, odkoukaná dovednost zůstává proto
stále jen povrchní. Evropskému průmyslníku snemož
ňaje žaponský vůelíkou soutěž naprosto, prodávaje
levněji, ale ovšem také zboží daleko chatrnější V Z1
ponsku není šádaého sákone patentního, může tedy
průmysl jeho beztrestně osvojovati ei ovoce cisí práce,
cisího důmyslu. Obchod počsl se rozvíjeti také teprve
v novější době sároveň s průmyslem. Žaponeko vy
váží surové hedvábí, odpadky a kokony, čaj, rýži,
ublí, měď, hedvábné výrobky, kafr, eirky, porculén
atd. Skoro celým hlavním ostrovem Ize od několika
let na dél costovati po železné drázs. Colá říše ša

anská má dnes asi tolik deleznic, jako nade Čechy.
Rychlejšíma rozvoji jich na překášku jest laciná do
prava námořská, takže drahám zbývá skoro jen do
prava osobní. Dráha mezi Kiotem a bývalým sídlem
císařským Jedem jest 526 kilometrů dlouhá a byla
dostavěna r. 1889. Před tím jedinou ceston mezi oběma
městy těmito byla starodávné silnice, Tokkaidem zvaná.

První telegrafof Apojení zařízeno r. 1870 mezi Tokiema Jokohamou; pošta zařízena po evropska o rok po
sději. Peněžní soustava žaponská rovnala se ač do let
sedmdesátých úplně čínské; za peníze sloužily tenké
kousky stříbrného plechu, navlečené na niti a v oběbu
byly také čtyřhranné mince slaté a atříbrné. Nyní
mé Žaponsko velikou mincovnu vlastní. Jednotkou
měny jest stříbrný jen, platící dle našich peněz 2
koruny 82 h.; jen dělí se na 100 sen, sen na 10 rin.

Ruští šidé v práel. Celý svět sociálně
demokratický a židovsko liberální se nedávno přená
ramně rozčilil, když z měst východoasijských, v dějišti

války ko japonské se nalésajících, s pak z většíchměst sibiřských vypovězení byli židé jako živlové ne
spolehliví. To bylo nářkuna nespravedlivost s akrntnost
vlády raské! Že vláda raská má příčinuvystapovati
proti židům, svědčí i následající: Ačv raském městě
Kyjevě valná většinauniversitních studentů jest klidná
a logální, přece hlouček asi 150 studujících většinou
židovských předminulý týden rozbásel pobuřující spisy
a zpíval revolační písně, chtěje způsobiti nepokoje.
Universitní senát povolal policii, která 60 studentům,

nichž polovice byla židů, odňale legitimace a nalezla
u nich 60 proklamací, jimiž měly býti způsobeny ne

pokoje na slavnostní schůzi právnické apolečnosti. —ské říšský kancléř německý hr. Bůllov posvítil na
ruské studenty v Berlíně se udržající, když ae jich
sastali sociálné demokratičtí poslanci proti neopráv
něnému prý jich pronásledování vládou pruskou. Hrabě
Bůllov předložil sněmovněpaličeké anarchistické spisy
a letáky, které tito ruští studenti, většinon raští židé,
šítili a do Ruska tajně dodávali. Vzhledem k četným
obětím anarchistických atentátů poslední dobou spá
chaným zcela eprávné říšský kancléř dovodil, že je
povinností všech evropských vlád, aby si v potírání
anarchistické hydry byly nápomocny. Raští židé však
měli tolik smělosti, že svolali na 56 březen + Berlíně
achůzi a tam proti prohlášení říšského kancléře pro
testovali. Vláda na tuto tronfalost odpověděla krátce
tím, že nyní předsednictvo, svolavatele a řečníky oné
protestní schůze z Pruska vypověděla. „Čas“ a „Osvěta
lidu“ ovšem mlčí jako hrob o těchto činech svých
šidovských chráněnců a leda si jenom na nás bouknou,
že: uveřejňováním podobných fakt z farizejské lásky
jenom pobuřajeme.

M češtinou vem! Na rozkazrektora vídeň
aké techniky odetraněny odevšad uvnitř techniky 60
nalézající české nápisy a vyblášky čes. spolků akade
mických. Českého prý tam už nesmí býti nic. Slovanští
a zvláště čeští studenti měli by míti na paměti, že

vědecký význam čes. škol vysokých. A a ohledem na
ústrky se strany německébylo by třeba, aby v návštěvě
vědeckých ústavů platilo více heslo „Svůj k svému“.
Hojnější návštěvou našich ústavů nastane sama sebou
i natnost jich rozšíření a snaha po důkladnějším pě
atování vědy u nás.

Ovocné stromky pří zdoch. Nedaříli
se nám při zdech víno, jistě se nám tao při dobrém
opatrování vydaří ovocné zákreky v podobě svislého
kordonu, zvlášť jabloňové a hrašňové. K tomu cíli
svolíme si pro jabloň za podložku svatojánče fran
cousské, hrašky pak očkojeme na kdooli. Z počátka
všek uděláme lépe, kdyš si zákrsek koupíme u za
hradníka. Kordon bývá jednodachý, dvouramenný nebo
trojramenný a čásejí se ve vzdálenosti as 60 cm od
tobe, tak že kolen sdi domovní neb zahradní můžeme
si vypěstovati řadu stromečků, které nejen že nikomu
nepřekážejí, nad tož pak vedle okrasy získáme v ho
upodářetví svém množství vzácného, tak zvaného ta
bulového ovoce, které na vysokokmenech vypčstovati
nelze a zs něž bychom utršili hromádka peněz. Hlavní
věcí jest ta seřezávání, jímě si vytvoříme u stromečku
buďto jeden hlarní kmen, nebo dva aš tři kmeny
v podobě vidlice, ješ se vinou pěkně rovně po zdi, a
ua nichž z postranních větviček rodí se hojnost plodů,
které majíce dostatek slunce zrovna kynou, ovšem
dostatečuč-li stromky též bnojíme buď kompostem,
v Čase zraní rosředěnou bnojůvkou nebo vodou mý
dlovon. K tomu ještě špatně vyvinaté plody můžeme
otrbati, aby tím lépe ostatní se vyvinuly, příliš velké
se mohou podepříti, vůbec všude Ise se země rakou
dosáhnouti. Pěstoráním stromků při sdech získá každý
mnohonásobně.

Řez ovocných stromů. U vysokobmenů
nutno pouze dbáti, aby koruva nebyla příliš hustá,
neboť strom, do jehož korany nem evětlo, rodí



vědycky špatné ovoce. Vyřešou seproto větve, které
rostoa do vnitř stromu, aneboty, ješ ae s jinými kři
šnjí a strom příliš zhušťojí. Řez větve pilkoa děje se
šikmo, téměř při ssmém kmenu, pahýl nemá při
tom zůstat; rána se pak ostrým nožem zbladí a stě
pařským voskem samačše. Řezstromku v prvém roce
provede se nejjistěji, když hlavní výhon, který lon
ského roku narostl, zkrátíme o */,. Druhého roku nej
hořejší vodivá větev zkrátí se save o !/,, ostatní vý
hony zkrátí se co nejvíce, na dvě aš tři očka, která
obyčejně bývají sotva znatelná, nemajíce jiného účelu,
než aby záby nesla ovoce; výhonků slebých vůbec
nezkracujeme. Větvička uřížne se všdy hladce nad
očkem a sice šikmo, aby případně voda stékala ne na
očko, ale na protivnoa stranu od očka.

"Tržní zprávy.
V Aradci Kralové, dne 19, března 1904 1 hl

přenice K 1200-1300, žita K 900—9-90, ječme=
-neK 9-20—1050, ovss K 580—630, prosa K 00-00
—0'00, vikve K 10:00—1040, hrachn K 1600—17:60,
čočky K 32:00—23'00, fjahel K 18-00—19-00, krap
K 20:00—30 00, bramborů K 3-20—3-40, jetelového
semene červ. K 80-00—8600, jetelového semene bí
lého K 104*00—110*00,jetelového semene švéd. 00:00

, —00'00, jetelového semene ras. 60:00—52-00, máku
K: 3000—-32-00, lněného semene K 20'00—31:00,
100 kg. žitných otrab K 10:00—11-50, pšenič. otrub
K'1100—11-20, 1 kg. tnásla K 203—32-20, 1 kg. sédla
vepřového K 168—1-73, 1 kg. tvarohu K 0328—0:82,
1 vejce K 0-05—00-06, 1 kopa petršele K 0:00—
00:9, 1 kopa kapusty K 400—6-00, 1 hl cibule K 8-80
—950, 1 kopadrob. zeleniny K 1-30—+80, 1 pytel
mrkve K 360—8-00, 1 kopa zelí 0*00—0:00. 1 hl
hraček K 00'00—. — Na týdenní obilní trb v Hradci
Králové dne 19. března 1904odbývaný přívezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 462:/,, žita 620, ječmene 152, ovsa
527, prosa 6, vikve 160'/,, hrachu 9'/,, jahel 5, krap 8,
jatelového semene 39lněného 80:/,, máku 4. 9) Zeleniny:
zelí O kopy, kapusty 26 kop, cibule 16 hl, drob.
zeleniny 86 kop, mrkve 18 pytlů, brambor 711 hl,
cerele 6 kop. 8) Ovoce: jablek 0 hl., brušek 0 hl.

.4) Drobného dobytka: vepřů 20 kusů, podavinčat 796
kusů, kůslat 82 kusů.

(Zasláno.)

Pan JAN STANĚK,
pasiřa ciselour

v PRAZE-I, ulice Karoliny Světlé číslo 19.
Dílno bostelních mdded a umělých prací s kovu.

Velecténý Panel
8 dodanou novou kropenkou a s příslušnou opravou

těch starých upotřebovaných předmětů a mírnou cenon
všeho, jsem úplně spokojen. Až zase něco zapotřebí bude,

mile se na Vás obrátím.
Jan Havran, farář.

Výšovice, 15. prosince 1908.

(a NI

Kazdá rodina

mělabyvevlastnímzájmujen

Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy

jakožto příměsí k dennímu

kávovému nápoji používati

)Lo

Párovarní dům
v Hradci Králové v Dlouhé třidě

(č. 211, proti věznici)

jest na prodej za 16.000zl.
Bližší sděli

Alols Sonkup, majitel domu v č. 60.

+

Pradleny!
Perte prádlo==

NAFTOLEM!
Ušetřite času, ruce
i prádlo. Vyperete
lehce, brzy a bílit
prádlo nikdy ne
budete.

Na skladě mají firmy: Fr. Chradimský,
E. Řezáč, Krestová, Ippem, Vachek a

Schejbal, vesměsobchodníci v Hradci Král

Jan Horák,
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

po Japnía letní dobu.
SRB- Též velejemné =O

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí © poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

Založeno roku 1853.

Petra Buška synové
v Sychrově, Čechy,

umělecký závod sochařský a řezbářský
pro práce kostelní, parostrojní truhlářství

doporučuje uctivě

WW>k době velikonoční
Boší hroby, křížové cesty, Těla Páně
a klečící umděly ze dřevařezanéa polychrom.
Sošky „Vskříšení“ ze dřevařezanéa polychr.

velikost 55 60 65 70 em
korun 33 384 du 43

Pro levné Boží hroby: Těla Páně ze
sádry (pevné), krásně modelované, jemně polychr.

velikost 90 100 116 180 140 om
korun 34 298. 6 4x A8

Klečící anděly ze sádry (pevné), krásně mo
delované, jemně polychromované

velikost 40 55 65 em
koron 13 46 22 kus

Provedenopřes 450 oltářů aBožích hrobů

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci obdrží krejčí v Úpici a Sušici, dva

učňové na obavnictví v Rychnově a jeden oa ma
lřství v Úpici. Práci bledá mladší truhlář a chla
pec, jenž by se rád vyučil pekařství spojenému
s cukrářstvím. Několik učňů přijme ge na různá
řemesla. — Přihlášky přijímá „Všeodberové
sdružení křesí. dělnictva“ vHradciKrálové.

iBNUCOIZDTKICNITI U

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná fůrma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)|
(bratr P, J. Roškudiy, faráře vo Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu |:
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů, |

praporů a kovového náčlní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku [JŠ

se na požádání franko zašlou. i

MiNZLmMET

KEXHXRAMÉXXXX
by omělnekýoáeugc bisk konaistořídoporučený

x Jos. Skreslicha
-o Hradci Králové —

provádí veškeré
novování

oltářů,+

+x+

X+
práce v oboru stavby a ob

+
%
%+x
M

| ě

M:
x$x$
X
X

+x

+
ye křížových cest, Boších hrobů, soch atd. s odJ+M bornon dokonalostí přesně dle alohu. Zvlášť
je trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně

X a levně při výhodných platebních podmínkách.

+ Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz
vč počty, cesty atd. ochotné a bezplatně,Výroba rámců všech moderních vzorů.

XPRXPXHXX PKEXHX

Arávě vyšlo
číslo 3. „Časových Úvah“

8 článkem

PIUSVII,A
NAPOLEON.
Napaal ryt. z Himmelů. Přvložil Štěpán Fišer.

-Cena 8h.
Již titul přítomné brožary napovídá, že její

obsah jest vysoce zujímavým. Prospěje každému
katolíku velice, seznámí li ae s povahou a skon
čením zápasu mocného despoty Napoleona s hlavou
katolictva. „V boji povalen byl lev; beránek
trpěním stal re vítězem ;* tato slova av. Augustina
osvědčila se prozřetelností Boží při zmíněném
boji co nejlépe.

Objednávky vyřídí

administrace „Čazových Úvah“ v Hradel Král.

Zalošeno r. 1860.

Na umělecko-průmyslové výstavě v Hořicích
1903 přiděkma státní cena.

Nejstarší a největší

závod sochařsko-kamenický
na Královéhradeckufirmy| *

ZDDNEO JEŽEK
v Hradei Králové,

Čelakovského ulice č. 268, ve vlastním domě,

odporučujese k provádění prací běbi
tovních a jiných z domácíchicizích
iramorů, žvl, sienytů, direktní import
švédských žnl, labradorů. — Nejlepší ná
kupní pramen pro pány trahláře, desky
na nábytek, zařízení pro řezníky, usenáře,
kavárny, koupelny, desky pro košeluhy,

cukráře atd.

s aklad hotovýchnáhrobků se všech
Z on ee euovámprovedenípři

cenáchmírných.

Cenníky na požádání zdarma a franko.

|

|

K době

velikonočn

Josefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 812-VIT.SkladKarlovo ul, č. 40.— Ilustrované cenaíky, nákresy a rozpočty franko. —

= Výhodné“platebnípodmínky."U

se slohem kostelů
souhlasnéBoží hroby

Křížovécesty2520s
šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě
umělecký závod sochařský a řez

bářský



NOVOTÍN

AMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na ČJ
městské jatky v Praze atd., odporučuje se

k vyhotovení všeho druhu věžních hodin 8o
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

K oČ á r nejnovějšíchý vorů8
-edporučuje známá, osvědčená firma

ČENEK BUBEN.
kočárník v Hradci Králové.

Vyzpameván na výstavkách: V Jaroměři atříbrnou,
v Dobrušce zlátou, v Praze státní bronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čest.
diplom 8 právem ražení zlaté medaile s korunou.

PAM
PANIKA

a HRMONA
tale; | nejnovějších
M soustav — lovně,

též na splátky a-výměnumabízítovárna
AL. HUGO LvLHOTA,
HRADEC KEÁLOVÉ.

Sklad Ellščino mábřeží proti lab- £
skému mostu
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a fraako. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

P. T. páni

8 devotionaliemi a pod.

žádejte od firmy Karel Šimek
v Č. Budějovicích

vzorek obrázku, vydanéhoza pří
vinou oslavy sw. Řehoře I. Veli
kého. I při menšímodběru poskytuji

značné výhody.
Odbyť©

we“zaručen.

NÁBYTEK

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkaleov. výrobmiho spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30mt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna. oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od koran 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

POBOOCIOATENO7P—VARHANY%
starší, úplně

zachovalé, 6 rejstř.: Principál 8, Viola 8,
Kryt 8', Flauta 4', Octáva 4, v ped: Subbas 16',

a prodá za 700 K
závod Josels Hubičky stav. varban, Praha VII,

Třebízského ulice, číslo 183. za vodárnou.

Založeno r. 1874.

Dovoluji si velect P. T. obecenstvu uctivě
oznámiti, že započal jsem dne 1. března t. r. vy
ráběti veškeré potřeby pro obuvníky na nejnovějších
strojích obráběcích. — Zařísenímtímto budu moci
vyhověti všem ct. zakázkém a to v době nejkratáí.

Zhotovaji veškeré druhy kopyt n
desek, jak pérových, tak holeňo
vých, jakož I veškeré potřeby pro

obuvnmíky.

Práci zhotovují z dobrého materialu a přesně
| dle vzorků. — Na požádání zasílám též vsorky

proti dobírce.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Velecténému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatníh apasířvChrudimi

x, svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše silněv ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. — Platiti
možno též vo lhůtách. Oprava
snovuslacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jíš svěcené se stvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může
se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků
a odporučaje se tedy k za:
konpení a opravě chů,

6 monstrancí, ciborií, relikvi
úřů, nádobek na sv. oleje,

lamp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků ns křest, svícnů,pa
chikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvice.

OD“ Fiialka v Hradci Itrálové. -UB

Prodáse

ělšÍhesla
Hodí se nejlépe pro hostince. — Dotasy zodpoví

redakce t. 1.

-—=

4

prlěky Kostelní
voskové i polovoskové "ip

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
za podminek 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. 1309
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 poschaly, triangle, zrna
kadidlová, sloupky a jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla, svičky stearinové pro lustry i pro

potřebu domáci.
Výrobky snámé, besvadné jakosti, obsluha rychlá

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.
Zvlášiní nabídkou na přání ochotně se poslouží.

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 oejmodernějším 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

od firmyIKAREI,
ŠIMEK, specielní

be svýšení cen. — Založeno r. 1843.

Žádej
| ád ejte závodsesvatýmiobrázk

v Česk. Budějovicích

We- prospekty
upomínek pro sv. přijímání,

na ukázku vzorekjak upo

jež se franko a

mínek, tak i malých sv.zdarma:
Jen krásná provedení a mírné ceny.

zasílají. Tamtéž k dostání

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan Olaněk
Konviktské ul., ý paslř spe
elelně na kostelní náčiní, dovoluje
si doporučití svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náělní,
jsko: monstrance, kalichy, ciboria,

o Svíomy, kaditelnice, kropen
ky, nky, mádobkyatd, vše
v přesnémslohu církevním. Staré

: předměty znoru opravuje v původní
intenci a jem © ohni slatí a střídří. Na požádání hotové

ráce na ukázku, rozpočty, nákresy ueb cenníky franko.
a veškarévýrobky a slacení ručím. Největší výroba a

aklad v dns k volnému nabléduutí. Provedení od nejjednoduššího do nejetkvostnějšího. Chuděím kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

au Dvořáček, sklad. nábytku

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

čís. 19 n., roh



„SLAVIA“
vzájemně pojišťovací banka

v Praze.

uzavírá pojištění na úmrtí a do
žití, věna dítkám, pense, pojištění
množné a pojištění se zaručeným

4% stoupajícím úrokováním.

Nojvýhodnější podminky. Všechen
zisk náleží členům, — pojišťěncům.

V posledních letech vyplácele se
10, pojistného.

Vyplac. dividenda K. 1,061.385-87
Reservy a fondy K 26,906.032-82
Dosavadní výplaty K 78,962.082-88

Vysvětlení a sazby ochotné zasílá

Ganerální řiditolstvo banky Slavie
v Praze, Havlíčkovo náměstí,

jakoži generální zastupitelstva: v Urně, vo

ve Všestarech u Hradce Král,

"“
S“ Božíhroby,"Ji

PRE“ křížové cesty,

OOOOO0000000

Velikonoční

ne ÚDpISOU0O
umělecky provedené,

matiční a jiné,

české výrobky
má re velkém výběru na skladě

První královéhradecké kmihkupoctvíaantikvariát
Bohdana
va Melichar

v Hradoi Králové.
(Býv. závod Pospílilův, založ. r. 1808)

Vídni, v Lublani, veLvově a v Záhřebě.Kávu
prodávám stále za staré nezvýšené ceny Prmní český katolický zárod ve Vídní

o
l kg. Santosu . K 2— 1 kg. OuatemalaK 3— i 6
1 kg. Manilly. K 220 1 kg PerličkovéK 310 ( l 6
1 kg. Jamaika. K 240 1 kg Menado . K 320
1 kg. Laguaria K 260 1 kg. Piraldi. . K 340 o Dílna ku vyšívání

a zhotovení ko1 kg. Portoriko K 280 1 kg. Cejlon. . K 350

Co zvláštnost odporučaji stelních rouch,
korouhví (baldaKrálovénradeckou směs

pro každou domácnost dobře se hodící chinů), nebes a
spolkových prapo1 kg. za 2 K 40h.

„ Veškeré druby kávy z mého obchodu pocbá rů; na požádání
zející jsou dobré, lahodné a silné chuti. Mimo to obstarám též ko
ceny tak levné, za jaké je nelze obdržeti z Altony, vové nádoby, kříže
Hambarku neb Terstu, od neznámýcha cízíchob- atd
chodníků, kteří hledí dosíci většího zisku. :

Přiodbírcemožnosi volitiaž 5 druhů. Vídeň,o

k (h © ( k VI. o, Seidenř. l li Mis 9 gnasečís.36.
kupectví od roku 1874 Na ukásku sadilá

se vše franco.v Hradci Králové.

Vtěchto dnechvydalafirmaKarel Šimek, závod
s relig. obrázky w Čes. Budějovicích, vlastním
nákladem obrázky

sy. Řehoře Velikého:
za příčinou rooleté oslavy památky tohoto velkého světce. Obrázky
jsou zdařile reprodukovány r barvami dle originálku známého Čes
kého malíře, ve formátu obrázků pro modlitební knihy. .

p- 100kusů stojí IK3-60. ji

] ÁD EJTE vzorekobrázkůtěchto “Wzdarma, franko a objednejte

dokud náklad stačí,

Prvý závod na českém severovýchodě.



v zemích českých postrádá doposud důležitosti
a významu jejímu odpovídajícího vypsání,tak še

edkem toho panují u nás stále zmatky a
nedorozumění.

Má-li tedy domáhání se zřízení vysokého
bohosloveckého učiliště pro české kandidáty
protestantského bohosloví saamenati počátek
revise českých protestantských poměrů,musí
přicházeti každému, kdo pro pořádek ve svých
náboženských záležitostech má smysl a zájem,
vhod. Se zřízením onoho učiliště musilo by
býti také spojeno upravení hmotného postavení
protestantských duchovních, jež jest dnes u
nás velice nesnadné a těžké.

A v ohledu tom zajisté že budou všichni
čeští evangelíci souhlasiti, aby při úpravě ne
udržitelného dále hmotného postavení velké
většiny duchovenstva katolického bylo urovnáno
také postavení jejich duchovních, tak že při
troše dobré vůle může celá česká naše ve
řejnost, bez ohledu na vyznání, octnouti se na
společné půdě, aby o její křesťanské ducho
venstvo bylo době přiměřeně hmotně posta
ráno. Shoda tato neznamenala by pro žádnou
stranu nějaké zadání si, nýbrž vysvědčovala
by pouze, že dosavadní některá nedorozumění
plynula jenom z neuspořádanosti poměrů, za
nichž nebyly někdy jasné hranice tak, aby ne
byly třebas bezděčně překročeny.

Nechtíce ani tím nejmenším dotýkati se
učení, mluvíme pouze o záležitostech vnějších,
o nichž lze mlaviti o nás dle příkladu božího.
Sám Pán Bůh nechává pršeti stejně na pole
katolíka i evangelíka, aby jim pod jedním
nebem z téže půdy stejně chlebíček rostl.

Abychom na žádné straně nenarazili, ome
zujeme ge pouze na konstetování rachu a hnutí
mezi českými protestanty, o nichž pokládáme
sa potřebné své čtenáře zpraviti.

Na květnou neděli konala se v Praze na
staroměstské radnici protestní schůze proti
opomíjení práv českých při obsazování míst
úřednických. Shromáždění toto, jehož se ú
častnili zástapcové nejširší české veřejnosti,
mělo průběh nanejvýš vážný a důstojný a la
pidární ukázkoa panajících poměrů při obsa
zování úřednických míst Čechy !byla statistika,
již sestavil a přednesl poslanec dr.Lad. Dvo
řák o jazykové kvalifikaci úředniotva v jed
notlivých resortech ministerstev.

Tatobilancebylananejvýščasováa třebas
že za daných okolností tu a tam dnes spíše
někoho hnévala nebo zatvrzovala, předce jenom

pro budoucnost ve mnohých případechulomilsrot umíněnosti.

Číslice, faktum, srovnání, poměr, to jsou
does nejpříslašnější zbraně, před vimiž jednak
každé nedbání spravedlnosti mosí časem ustou
piti a jednak zbraně ty burcují a poačají,oco
běží. Proto musí se s potěšením vítati, že
bývalé deklamuce a krasořečnění v tomto
ohledu zdají se u nás ustapovati věcným roz
pravám, jejichž půdou stává se také hospo
dářská podstat, která v nich spočívá a která
jest nejspolehlivější rolí pro úspěchy politické
a národní.

Jenom jest si přáti, aby se na jednou
nastoupené dráze nezůstalo státi ihned na je

FEUILLETON.
Z úsvitu života.

Napsal Josef Vána.
Doba velikonoční.

„Hody, hody do provody,
dejte červenývejce!“

Národní pomláska.

Velikonoce!
Jek zvláštním kouzlem byly vždycky tyto

svátky opředeny pro mne! Jak jsem je miloval,
jak se na ně těšil! — O vánocích bývalo mi
smutno, o velikonocích do zpěvu. Nemohl jsem
se dosti a dosti vynadívati do jasných dálek
čistých obzorů, zrovna se duše má táž chvěla
s vlnkami prohřátého vzdachu nad odkrytými
nivami a písněmi nově naučenými jásal jsem
se skřivánkem, až se to rozléhalo v blízkých
lesích a stránícn. A jak jsem vždy zrovna
hital ten čistý, čerstvý, jemně prohřátý jarní
vzdach! Nový život, nové síly, radost a veselí
vléval mi do žil. A skoky jeleními pobíhal
jsem bos jako znovuzrozený vždy po místech,
jež mi byla drahá a díval se upjatě v čisté
jarní vody, díval se v jejich hluboká zrcadla,
díval se v jejich závratnou hloubi až tam
k čistým, jasným oebesům. A bývalo mi při
tom blaze, ach tolik blaze! Dach můj letěl
vždy volně v dálky nesmírné, v prostory bez
konců a mezí, v krajiny věčné krásy, věčného
jara, věčnéradosti ....

Před svátky vždy maminka bílívala.
Všechno se že světnice vyháselo, vyvětralo.
Jiný život tekl otevřenými okny do avětnice.

jím počátku, ale aby se důsledně, všeně a ne

unavně pokračovalostále ka předu. odúrce nikdy nebyl bezpečen, nebádé pře
vapen s aby nebyl jist, že český tábor po

pohášení akutnosti otázky té klidně spí.obledu tom máme smutné zkušenosti, že
bylo v tom či onom promlaveno velice mnoho
pěkných slov, ale že jenom při tom potom
zůstalo.

Máme na mysli ku příkladu manifestační
sjezd českých měst a okresů, který se také
před několika lety na staroměstské radnici na
ochranu českých menšin konal, Sjezdu toho
účastnila se sta representantů české samo
správy, kteří vyslechli řadu nadšených, falmi
nantních vlasteneckých řečí a potom ge osnesli,
že postavení českých menšin bude a musí býti
vypsáno ve zvláštní brožaře. Když pánové ti
více pro české menšiny nedovedli učiniti, budiž!
Ale co se stalo? Nejenom že nebyla zastou
penými městy a okresy upsáua potřebná částka
peněžitých prostředků, jež by sepsání a vydání
takovéto brožurky vyžadovalo, ale on se o to
vůbec nikdo potom ani nestaral, tak že onen
manifestační sjezd se jenom sešel a rozešel a
v důsledcích svých nejenom že zůstal pro české
menšiny a jejich ochranu jalovým, ale on men
Šiny ty vlastně těžce poškodil.

Odpůrcové jejich vzali si totiž ze řečí při
nich pronešených, v nichž nikdo břitkým
slovem a sytou barvou nešetřil, příčinu a
českým menšinám 8e nápotom po onom sjezdě
vedlo hůře, než-li před ním.

Proto jest třeba z tohoto příkladu bráti
si naučení i ve příčině protestní schůze ne
dělní. Čeští řečníci ee na ní vymluvili, ale
nyní se jedná dále o to, aby slovům odpoví
dala také další bdělost. Mohloby se totiž státi,
že by letos podaná statistika mohla pro českou
stranu za rok, za dvě leta vypadati ještě hu
beněji, než-li jak vyhlíží dnes.

Při každém boji počítati jest nejenom
s tím, jakou my máme bolest a 00 jest casus
belli, ale notno také věděti, jaké má náš od
půrce proti nám zbraně, výbody ataktiku, jež
třeba předem mařiti 4 znemožňovati. Za dneš
ního dne staví každý taktik proti jedné jednotce
nepřítelově nejméně dvě jednotky své a proto
by bylo chybou, aby bylo užíváno z naší strany
dosavadní u nás užívané nešťastné taktiky, že
proti jednotce nepřítelově nestavíme obyčejně
Bvou jednotku vůbec žádnou.

* *
“

Jak neurovnané finanční poměry u nás pa
nují, toho dokladem a svědectvím jsou násle
dující fakta. Loni přede žněmi byla třetina
českého království postižena krupobitím atře
tina neúrodou. Tak dvě třetiny -českého krá
lovství docela právem naříkaly na bída a zlé
časy. Obchody proto váznou, podniky utachají,
všude ozývá se nářek na nedostatek peněz,
ale letošní masopust byl přes to v Čechách
veselejší, než-li kterýkoliv jeho předchůdce,
kdy bylo všeho bojno.

A peněz je v Praze jako želez. Spořitelna
král. hl. města Prahy a spořitelna města Král.
Vinohradů jsou zaplavovány takovým přílivem
vkladů, že následkem nepatrné spolehlivé a
bezpečné poptávky po výpůjčkách musily sní
žiti úrokovou míra při větších nových vkla—————Ú
Jako by čerstvý vzduch byl všecko svým
dechem obepjal. Tak to vonělo, tak oddycho
valo. [ husa pod lavicí sedící na hnízdě
naklonila hlavičku, pokakovala jedním okem
po otevřeném okně a rozevřela zobák, aby se
napila jarní vůně. A jak svátečně vyhlížela
pak čistě obílená světnice a nově navlečené
peřiny! Mohl jsem se v oich' večer zrovna
zalknonti vůní a silou jarního ozonu.

Před zeleným čtvrtkem otec přehlížel
včely. Cítili jsme vždy s těmi obdivohodnými
tvory, dýchali na ně, zdvihali je se země. A
jak radostnou událostí bylo pro nás, když
včelacelá jarnímvzdachemopilá vzlétlaaza
věvila se oelou tíbou těla v rozsochatou
jehnědu zlatě rozkvetlé lísky neb stříbrem se
Jeskooucí jívy. Jakou radost měli jsme z toho,
když toho zlatého pelu nachytalo se jí na
řasnaté nohy a ona jako se zlatým nákladem
vláčelase z květu na květ...— — —

Ó dobo jara, plhá poesie, plná silných

dojmů a mohutných pocitů! S tebou duše vstávás mrtvých, s tebou znovu obživoje, s tebou
odbazuje tísnící okovy zármutku a bolů, s tebou
odívá se v nadějný květ lepší budoucnosti,
láme ratolesti ze stroma nově pučícího života
a jásá a volá ber dechu: Hosanna, Hosanna...

Na neděli květnou nesli jsme do kostela
světit „kočičky“. Zrovna jsme se předstihovali,
kdo je bude míti lepší. Vytáhl se mamipčin
nejlepší povijan z truhly, dalyse mezi kočičky
kvetoucí jehnědy lísky, kas jasanu a jalovce.
A tento býval vždy kamenem pohoršení.
V kostele jsme se ním sekali a pro mnohého

s nás byla květná neděle dnem lítosti a =Doma před obědem mosili jsme tři kočičky
polknout, abychom nedostali zimnici.

dech nanaje To saamená velice chabé polů českého kapitálu vhodné
jeho vyušitkování a tyto obrovské revervy
českých peněz, jejichž zisk vlastně prehá do
vzduchu, připouštějí, že saši odpůrcové $ jejich
nehybnosti kořistí. Kdyby se český kapitál
systematicky a moudře hospodářsky veden vrhl
na určitá místa, není o tom pochybnosti, že
by v jeho zlaté záři rozplynul se „studený

ehlad“ našich odpůrců brzy v mlhy.
Provedení tohoto jtí se nádržek če

ských peněz po celé zemi pozůstaveno jest
nepochybně teprve dorůstající generaci, která
bude vlastně poměry donucena ku příslušné
obchodní a zemědělské expansivnosti, jíž se
nynější česká společnost vystříhá, sedíc na
pytlících dvacetikoruu a otročíc vlastně jen.
ové pohodlnosti, s níž si činí ctnost. —

Obrana.
(3)Kmetr rozumee v „Osvětě lidu“

poučuje. Jakýsi „Moir“ věnoval naší úvaze
o Macharovi v „Osvětě lidu“ celý fenilleton.
Se čtením našeho článku se mnoho nenamáhal;
přečetl si jen zakončení, a k tomu všemu ještě.
všelijak; jistě se obával, že by po důkladněj
ším nahlédnutí v náš *lánek trochu zmoudřel;
a pak by mohl na sebe zbytečně uvaliti po
krokovou klatbu. Ale když užchce mocí mermo
seděti v pohodlném stína nevědomosti, skoro
by měl býti aspoň tolik opatrným, aby penosiš
svou hloupost tak okázale na elance. Napsali
jsme, že si Machar vymyslil o katolicismu
celou řadu do očí bijících lží. Nad tím kroutt
kmotr rozumec hlavou s tak komickou příe
ností, až se mu cop hází. Volátotiž. „Důkast
Jediný důkaz z té „celé řady“ — Takhle se
ovšem může tázati jen člověk, který nečetl
dvě předešlá čísla „Obnovy“, kde těch důkasů
bylo podáno dost. Sám Macharův nadévací
ventil, totiž „Čas“, byl aspoň tolik chytrý, še
raději mlčel; věděl, že se průzračné lži Macha
rovy nedají obhájiti žádnou akademickou de
klamací. A bude-li potřebí, zopakujeme znova
již uveřejněnou řadu zámyslných lží Macha
rových (vis č. 11. Obnovy) a přidáme ještě
ukázky nové, jak Macharovi „běží o pravda.“

Kmotr rozumec chce rozhodně vyždímat
něco proti Obnově z toho, že psala: „Machar
chce býti za každou cenu originální. — Ne
návidí vyšlapané pěšiny vůbec, třeba že ně
která jest dílem lidí nejmoudřejších a mejpo
ctivějších.“ Počestný pravdomluvec „O. L.“
nám na to odpovídá, že boj proti „klerikalismu“
není nijakou originalitou. Děkujeme za poučení;
tohle my taky víme. Na př. židovští fariseové
pronásledovali i samého Krista. „Osvicené“
hlavy nadávaly a badou nadávat církvi vždycky.
Ale Machar i tenhle až příliš všední boj choe
vésti zcela originálně. Na př. se zastává Ne
rona, proroka Daniele vylíčil jako —emilníka,
napsal že sv. Pavel zničil křesťanství Kristovo,
atd. A tohle ta přece ještě nebylo. — Taky kmotr
rozaumecna pohled nevinně filosofaje: „Pravdy
je světu třeba, a když duch nějský pozná, še
vyšlapané pěšiny k ní nevedou, má po nich
jíti přece 3“ —Umí si to pan pisatel zažerto
vat! Jako bychom psali, že 80má každý držeti
i těch vyšlapaných cest, které vedou k blada.
=- -===

Zelený čtvrtek býval pro mne radostnou
událostí. Mohl jsem klapati neb řehtati. Strýc
kolář udělal mi obrovskou řehtačka s ohleša
jícím rachotem a byl jsem tedy mezi ostatními
kluky prvním. Jindy jsem nerad vstával, ale
na velký pátek a na bílou sobota jsem vstal,
jen abych mobl klapat klekání. Ráno měl jsem
okolo sebe soudruhů málo, za to v poledae a
večer byl jich celý regierent. A křiku a hádek
bylo při tom víc než klepání. A co jsme ae
vždy natrápili a nazlobili starého kostelníka!
Každou chvíli běžel někdo s otáskou: „Uš
můžeme jít?“

Na veliký pátek míval jsem pravidelně
s matkou nedorozumění. Budila nás před vý
chodem slance, abychom se šli ven na dvůr
do vany mýti, abychom prý neměli bolesti.

Nechtě jsem nikdy z teplých peřin do ledovévody.
„Ty neznabohu!“ pokřtila mne při tom

výstupu jednou matka a dostal jsem do sad
notnou herdu. Toť se rozumí, že mýt se musil
jsem jíti a od té doby už jsem věřil, že pátek
je nešťastný deo.

Odpoledne šel jsem buď s babičkou neb
s matkou k Božímu hrobu „líbat“. Ó jak tu
duše má vždy posvátnou úctou se chvěla; když
v záři svic a barevných lampiček díval jsem
se na Ukřržovaného.Toposvátnétichov chrámo
zrovna mue bodalo a řezalo uevyslovitelnou
hrůzou a svatou bázní. V dětinné úzkostlivosti

kořila Be duše má Ukřížovanému a elodsilou obrovité vznětlivosti dětinské mysli dý
nenáviděl jsem ve chvili té černou ohavnost

těžkého hříchu a všech lidských ne avonA kořepná vůně jedlových snětí, finiš Boží
hrob byl ozdoben, zdála se mí býti voaáou



„Známáto taktika našich odpůrců. Milý pane,
jak dovedete být úskočný! Řekli jeme přece
tolik, že Machar nenávidí vyčlapané

(vůbec, tedy netoliko pěšiny špatné. 

n jest naší zásadou, če kdo je protiklerikalismu“, jest spojencem židů. I eikoliv.
Nazýváme spojenci židovskými jen ty lidi,
kteří banebně o Kkatoliotva lhoua, kteří čení
chají se vším úsilím po každé sebe nepatrnější
příležitosti ke karabéčování katolictva, ale před
největšími machry židovskými násilně oči za
vírají. S tím protižidovským citátem Macha
rovým můžete balamatit jen lidičky mozka
ptačího. Básník zednářského Isrnele tedy napsal
o českém člověku: „Zde stojí: Žid ma v kapsu
sáhá a páter bere svědomí.“ Po tomhle epi

gramu chytří židé se uemáli a řekli: „Tenbar je chlapík k nezaplacení. On ví, še je
třebí taky trocha diplomacie. Ohlupovaný

řesťanbude myslit, že je Machar taky vůči nám
rázný a proto mu spíš uvěří, až bnde zase ne
horázně sekat do církve katolické.“ Židé dobře
tomoble žerto rozumějí; ten výrok jim stejně
„neublíží. Akolikrátasi Macbar něco podobného
napsal? Kolikrát? A že bychtěl Machar podro
biti důkladnému rozhovoru zpátečnický telmud,

-obřady dlonhého dne židovského, že by chtěl
důkladně poukázati jak v Haliči a Uhrách lid

-židy jest zotročován, toho se synové [sraele
-ani za mák nebojí. A taky to Machar nikdy
pendělá. Na to je příliš opatrný, aby si rozlil
ocet s patrony „Úasa“. To si raději vymyslí

-nové lži proti katolíkům. Nazvali jsme Ma
chara básníkem Ieraele zednářského, poněvadž
slašný věřící žid nikdy nemůže souhlasiti se
sprostými útoky básníka (1) proti bibli.

Prý jest to vztek a zloba, co z nás mlaví.
My myslíme zcela obráceně; kdyby mohl
kmotr rozumec našim vývodům čeliti věcnými

prohidárody, neutíkal by se k úskokům a( paušálním nadávkám. Pan pisatel elegantně
se vyjádřil, že by k půli milionu Šibeniček
pro řvoucí vlastenecká hrdla bylo natno při
dati ještě půl milionu pro Špinavá hrdla. Ač
s tímhle humánním nápadem křesťansouhlasiti
nemůže, vyznáváme bez obalu, že po přečtení
článka kmotra rozumce jsme měli silné, velice
silné pokušení achváliti ten návrh. Nejlépe
charakterisuje kmotr rozamec svůj útok slovy:
„Je škoda času a papíru, který jsem ta pro
marnil.“ Ba že škoda, protože ani lbáti ši
kovoě neumíte. A ještě něco, až budete po
druhé chtíti tupit, přečtete si předmět svého
nátoku celý, aby Vaše šlágry nedopadly tak
homoristicky. Co jsme po dobré rozvaze o
Macharovi napsali my, k tomu všemu máme
pádné důvody a neodvoláme ani slova.

„ (8) Nevý „historický“ krvák. Nesta
Čilo, že byla u nás církev napadána nejprolha
nějšími romány 0 jesuitech, o „tajnostech klá
štera,“ atd. Teď k vůli větší cti a slávě Hu
sově a Jeronymově napsala Ruska Věru Kry
žanovská krvák „Světoči Čechii,“ úterý jest
fabrikoa na „historické“ balamucení dobráckého
raského lidu. Ačkoli tento krsák zrovna za
ráží překrucovámím dějin, přece wnusí býti
hned vydán v českém jazyce pod názvem
„Bvětla Čech“. To se rozumí přecesamo sebou,
še raská episovatelka zná líp dějiny české XV.
století než dr. Kalousek, Tomek, Jirágekatd.
A proto honem překládat do češtiny, aby „ci
telná mezera“ české literatury byla rychle vy—————]
mastí, již drahé duše tělo Kristovo k pohřbu
pomazaly. Vůbec veliký pátek svou zvláštní
melancholil měl na mysl mou ohromojící
účinek a zdálo se mí vždy, že celá příroda
jest jaksi zaražena, zakřiknuta, zam]kla. Zdálo
se mi, že všechno tkví v jakési posvátné brůze,
v posvátné bázlivosti a že se vše bojí zne
evětiti jediným jen hnutím svatou onu chvíli
tajemství vykoupení našeho.

Bílá sobota byla mi jasným a smavým
bodem v tomto slzavém údolí. Matka pekla
chléb černýi výražkový, mazancea hlavičku.
Vždycky se mi pří tomto zaměstnání líbila,
ale o velikonocích obzvláště, Stále jsem ji
obskakoval, stále obslahoval a praskot ohně
V pecizněl mi vždy tak vesele, tak laškovně.

tom všem bedlivý dával jsem pozor, až
savzní znovu při Gloria zvony. Jako divý vy
běbnul jsem na sad a třásl tam každým stro
mem, aby měl hodně ovoce. Pálení „Jidáše“
v kostele a všech těch dlouhých obřadůnerad
Sem se účastnil. Když jsem totiž ministroval,
eden divoch přerazil mi paškál, když se sápal
ro uhlí jidášeké a já potom ubožák od pana

e strašně jsem proto dostával Za to těšil
jsem se na „Vzkříšení“. Celé odpoledne se
a nás mylo, mydlilo a každý se připravoval
k elavnému tomaookamžiku. Obecní strážník
Kulhavý chystal si za našim chlóvem hmoždíře,
rozdělával oheň, dělal španty do hmoždířů a
ta my ovšem s posvátnou úctou assistovali a
každý vyprávěl své válečné zkušenosti při
tomto vzácném a tolik slavnostním aktu. —
Ó jak slavným a nevylíčitelně vznešenýmsdál
se mi býti okamžik, když kněz s Nejsvětějším
kráčel po návsi baldachýnem! Vždyt všude

přaěna | Ať se jen dokáže, že Čecha dovedemutit každý, i ruská dáma, která má 0
dějinách českých sotva skrovné ponětí! O té
nejapné slátaniné píše ve Vičkově „Osvětě“
dr. Flajšhans: „Vidíme, že je to dílo nejen
horší, nežli všechny naše romány, i nejstarší
Herlošovy,- ale snad nejhorší z celé belletrie
Husovské. Je to krvavý román v nejhorším
slova smyslu; scházejí v něm jen Jesnité, aby
bylo vše dovršeno. Historického na něm není

c, mimo tital a učkteré výroky Husovy, jež
aotorka Bůb ví odkud sebrala a jež v díle

působí jako blasfemie (rouhání).“ Dle Flajšsova tvrzení „historické poznámky“ Věry
Kryžanovské jsou čirým Švindlem, „při němž
nevíš, máš li se diviti více drzosti, s jakou se
cituje, nebo nevědomosti, jakou autorka u pu
blika předpokládá.“ Flajšhans uvádí doklady,
že slovutná Kryžanovská slrne netoliko veli
kou nevědomostí, ale i zámyslným podváděním.
Nebudeme čtenářstvo ©unavovati | akázkami
sprostoty, jakou pokálela spisovatelka háv
katolického biskupa a řeholnice. Takovou
snůšku bahna dovede ztráviti jen žaludek příliš
otrlý. Pouze tedy varajeme před tím pam
fetem.

Ale stojí tu za povšimnutí ještě jiný zjev,
který tuto knížku provází. Pokrokové žurnály,
které stále se dušují, že jim jde o světlo, o
vnášení pravdy mezi lid, zachovávají veliké
mlčení. Hlas jejich, jindy tolik pronikavý,
umlikl, jako mlčel k šŠvindléřské knížce Lži
pogiově, k „Přirozené smrti Ježíšově“, k „řeči
jenerála Jesnitů,“ k „vatikánské řeči biskupa
Strossmayera“, atd. Nač pak volat, aby se i
proti katolíkům bojovalo jen zbraněmi po
čestnými? Proti katolictvu každá zbraň dobrá.
Kdo ví, nevrhnou-li se na konec ještě na ote
vřenou kritika Flajšhansova, Kdyby takový
pamflet vydali proti svým odpůrcům katolíci,
bonřili by pokrokoví žarnalisté celý národ,
pořádalo by se za tím účelem sta veřejných

nohůzí © není přes spravedlnost pokrokovýchav

Politický přehled,
Ku konci posledního zasedání říšské rady

se situace politická jaksi vyjasnila. K Čechům
se přimkli téměř všichni Slované i s Vlachy,
Poláci jen tak pozdálečí, ostýchavě, aby si ne
zkazili panskou vládní krmi. A toto semknutí
zarazilo jak vládu, tak Němce vůbec. Dr. Kór
ber rozmrzen v posledním dni zasedání se ani
neukázal. Proto nyní snaha Němců po dohod
nutí s Čechy. Poslanci mladočeští na snahu tu
odpověděli, že zavésti vnitřní českou řečúřední
je povinností vlády, zřízení české university že
je věcí zákonodárství, proto o tyto věci nelze
se s Němci nijak smlonvati. O jiných otázkách
jsou ochotni vyjednávat. Velkostatkáři s tímto
stanoviskem souhlasí.

Říšská rada sejde prý 8e po velikonocích
18. nebo 19. dubna, poněvadž státní nutnosti
paléhají. Zvítězí-li zase $ 14. a tím Němci, pak
jisto, že takovou další cestou dospěje naše
říše ku špatným koncům. Záleží ovšem, aby
sí všichni Slované upřímuě vedli a pevně při
sobě stáli, pak bohdá po všech zápasech zase
se usměje ua nás vládní slunéčko, —Při schůzi
Jihoslovanů prohlásil dr. Pacák, že Čechové
—= ==
ve všech oknech planula světla a Kulhavý při
tom střílel z hmoždířů.

Boží Hod byl pro mne slavnostním proto,
že jsme měli neobvykle dobrý oběd. Polívka
masovou z nožiček prasečích, aschovaných
k tomu účelo od macopustu, kousek uzeniny
s knedlíkem a se zelím a pak hlavička. Ta
už jsme pravidelně my děti nejedli. Schovali
jsme si ji k večeři. Po obědě vzal otec svě
cenou vodu a kočičky a šel kropit žita. Zdál
se mi býti v tu chvíli jakousi posvátnější oso
bou a měl jsem z toho veliké potěšení, když
bylo teplounko a slunečno a otec šel už bez
kabátu. Jako Noemova holabice zdál se mi
kmitati úbělí rakávů u košile uprostřed polí
zelení jasných.

Pomláska| — Ach pomláska! — Jaké to
čarovné slovo! — Při něm zaplanou oči dítěte
neobyčejným jasem, krev hne se v žilách
prudčeji, noha poskočía ruce zatlesknou. —
Pomláskal — všechno skrývá se ve slově
tom. — Radost, očekávání, touha, bázeň, strach.
Kdo dostane pomlásky, od koho a jakou, Srdce
dívky chvěje se, jaké a komu dá vajíčko ma
lované a hoch hoří nedočkavostí, od které así
pomlásku dostane. V ten den hoši zdají se
býti půvabnějšími, vábnějšími a vrbová „po
mláska“ s červenou pentličkou zvyšuje půvab
ten. U nás mívají nepoetické a hloupé „sladké
dřevo“ v ruce místo pomlásky a to právě.ti
lepší, aby ukázali, že si mohou něco také
koupit ovšem i tentokráte — od žida.

Na pomlásku chodila k nám babička a
přinesla nám vajíčka. Byla vařená v zeleném
žitě utrhaném z jara právě v ten den na poli

budou vždy podporovati kulturní snahy Jiho
slovanů. Tito zase požadují, aby universita
v Terstu byla dvojjazyčná, italská totiž a také
charvatsko-slovineká, a aby zároveň provedeny
byly staré požadavky dalmatských, Charvatů
o úpravě národního školství v Přímoří.

Císařským nařízením budouse v Čechách
dosavadní přirážky vybírat dál, ježto sněm pro
obstrukci německou nemohl vyřídit zemský
rozpočet. — V neděli dne 27. března konala
se v Praze na podnět Národní rady velká
schůze zástupců všech korporací a vrstev ná
rodních, oa níž protestováno proti snižování a
odstrkování čes.úřednictva se strany státu a proti
jeho pronásledování se strany německé. Na místa
vyšší a pak nejvyšší při úřadech ústředních mají
privilej pouze Němci. Tak mezi 788 úředníky
v ministerstvech jest pouze 76 Čechů, z 26
odborových přednostů jenom 3 a z 88 mini
sterských radů toliko4 Češi;v zahraničním mi
nisterstvo po Čechu ani památky. Pak že jsou
Němci utiskováni!

Poslanecká sněmovna uherská v sobota
schválila i ve třetím čtení předlohu o zatím
ním fioančním vyrovnání s Charvatském a zá
kon o zrušení úřednických kaucí. Příští schůze
12. dubna.

Německý císař podnikl cestu po Středo
zemním moři, kdež se v Neapoli setkal s krá
lem italským Viktorem Emanuelem. Císař pro
mluvil tu o trojspolku, který prý je požehná
ním národům a Evropě zárukou míru.

Mezi Stolicí papežskou a Francií nastalo“
napjetí. Svatý Otec protestoval proti pronásle
dování biskupů vládou a proti vyhánění škol
ských řeholí z Francie. Naproti tomu protestuje
ministr franc. Combes proti tomuto prý vmě
Šování se papeže do vnitřních záležitostí říše.
Zatím se však Francie dohodla 8 Anglií o
všech svých sporných otázkách, chtíce spolu
žíti v úplném míru.

Vedle Hererů povstali právě proti Němcům
v Africe i černoši v Kamerunu. Zničili posádku
a rovněž jiný oddíl vojska úplně votřen.

Japonci podnikli v noci na den 22. března
nový útok na Port Arthur, jenž byl za ranních
červánků potřetí opakován, kdy celé nepřá
telské loďstvo sestávající ze 6 pancéřníků,6 obr
něných křižáků a 6 křižáků 2. a3. třídy, jakož
i 8 torpédovek účastnilo se útoku; v 11 hodin
pak ustoupilo. Při bombardování pobřeží zabito
6 mažů, 10 raněno. V noci ze 26. na 27. březen
učinili nový pokus, aby zahradili vjezd do
přístavu, aleiten se nezdařil. Dvě ze zápalných
lodí k zatarasení přístavu určených narazily
na úskalí, dvě byly potopeny a vjezd zůstal
volný; loďstvo nepřátelské se pak vzdálilo.
K šesté hodině ranní objevilo se loďstvo ja
ponské znova, jemuž raské vyjelo vstříc, ale
po krátké palběse Japonci zase vzdálili. Japonci
užívají v boji pekelných strojů. Jedná se
jim asi o to, aby ruskému loďstva zatarasili
vyplatí z Port Artharu, by potom mohli vy
saditi na břeh větší síla vojska. Alexej prý
se dopustil velké chyby, že rozdělil raské
loďstvo ve východ. Asii na tři oddíly, portar=
tharské, vladivostocké a čemulpské; jinak by
každé chvíle mohlo vyraziti na nepřítele. —
Generál Kuropaktin ujal se již velení v Muk
deno a Liaojangu. Rusové mají na bojišti asi
200.000 mažů. Na řece Jalu připravuje se prý
k velkému boji. —U Čenču na Korei udála se

voněla všemi vůněmi jara a koření.
Z rána s dětmi běhati po vsi jsem ne

směl, což mne přenáramně mrzelo. Jak jsem
všdy záviděl těm šťastnějším, že mohou běhati
od chalupy k chalupě, nesiti uzle koláčků a
chleba a zpívati při tom až do amdlení. Byl
bych dal za to nevím co, abych byl mohl s ními.
Viděl jsem v tom tolik krásy, tolik půvabu a
posvátnosti, že bez těchto pěvců by to nebyly
ani svátky. A nevyrovnatelně velebným zdálo
se mi vždy, když v tyto vysoké dětské hlásky.
spustily svůj kdákot na dvoře slepice, kohout,
hoager ano někde i pes. Bylo to tak veselé,
tak slavnostní, tak jarní. Bylo cítit z toho ze
všeho tolik života, tolik obrozající síly, tolik
mladistvé vzkypělosti, tolik naděje v požehnání
Boží... .— —— —

Hody, hody, do provody,
dejte červený vejce,
nedáte-li červený,
dejte aspoň bílý,
však vám slepička snese
za kamny v koutku
na vrbovým proutku;

routek vohnoutek
rvený kohoutek,

slepička kdák, vajíčko cvak
máte nám ho paňmámodát...

Velikonoce! ©Dobo kouzla, dobo touhy,
dobo síly! — O vás vlévá se v duši a v pří
rodu něco nezvyklého, nevypověditelného, něco,
co jen oítiti a tušiti se dá, něco, co nikdy ve
slovo vtěliti se nedá. — Ó dobo zázraků, dobo
vzkříšení, dobo stále opakujícího se znova
zrození, jsi krásná i kdyby tě nebyl Kristus
svým zázrakem největšímposvětil !!!



30. března prudká srážka Japonců s Kozáky,
kteřížto nemobouce přesile odolati astoupili.
Místodržitel Alexejev nařídil, aby na všech
cestách, jimiž tábne vojsko, byl zakázán obchod

s líhovinami; kdož r jednal proti tomutozákazu, stižen bude velikým trestem.

Z činnosti katol. spolků.
Z Nového Bydžova. V měsícibřeznupo

řádala katolická národní jednote dva večery: „Večer
V. B, Třebízského“ a „Večer Ú. M. Školské“ s pfed
náškami a divadlem. Při večírku Třebízského přednášel
vldp. ThDr. J. Kašpar „o životě a působení V. B.
Třebízského“. Poutavěvylíčil působení B. Třebízského
jako vlasteneckého kněze s spisorstele. Dojemně líčil
ásku Benešovu k chudé matce, k lidu, mezi nímž

působil. Přednáška nejen poučovala, nýbrě i zuěle
chfovala nejněžnější city lidského ardce. Při večírku
„Ú. M, Školaké“ přednášel dp. Vladimír Hornov. Po
ukázav na nynější rozhárané poměry národnostní,
dovodil, v čem záleží láska k vlasti ze stanoviska
křesťanského. Povinností každého opravdového vla
stence jest bez pohrdání a nenávisti k cisímu národu
vážiti si svého národa a hmotně i duševně ho podpo
rovati. Na to pak promluvil o významu Ú. M. Školské
a povinnostech, jež láska vlastenecká každému Čecbu
ukládá k tomato eminentněnárodnímo a charitatirnímu
podniku. Horliví členové zábavního odboru velice
Sdařile sehráli div. kusy: „1848“, „Ženská otázka“,
„Dvě děti“, „Vzorný vlastenec“. Ústřední Matici od
vedeno 50 K. — Na podpora nemocných členů vydáno
s podpůrného fondu od ledna 52 K. —

Z Hlinska. Poslednípřednáškováschůze dne
20. března byla pěkným svědectvím, še zdejší
jednota utěšeně mohutní. K přednášce vp. J. Sahuly
z Hradce Kr. dostavilo se tolik členstva, že spolková
místnost sotva stačila. S největším zájmem vyslechnuta
řečníkova úvaba o pravém náboženství jako nejlepším
základě skutečného štěstí. Přednáškou tou byli přítomní
ve svých křesťanských ideálech znamenitě utvrzeni.
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Z Přelomče. Při členské schůzi březnové
pořádal katolický epolek „Svornost“ dne 327. t. m.

přednášku „0 Lurdech“, již převzal ochotně vdp. Dr.yl. Před zahájením schůze udělil přítomný vdp.
děkan Hajzler zprávu o vysokém vyznamenání ofsař
ském, jakého se dostalo právě tyto dny vzácnému

příznivci katolíků přelončských vadp. kapit. děkanusgr. Frýdkovi. Účastníci schůze vyslechli zprávu
tuto radostným pobnutím a provolali vyznamenanému
hodnostáři vřelé „Nechť žije!“ Projev tento byl pro
tokolován a zpráva o něm podána vadp. kapitolnímu
děkunu. Po tomto sdělení započala přednáška od vdp. dr.
Reyla, jenž dvouhodinovým líčením lurdské pouti do
vedlcele upoutati pozornost četného poslachačetva,
kteréž a patrným zájmem sledovulo poutavý výklad.
Zaručené svědectví očitých svědků zázraků Iurdských
rozptýlí snadno pošetilé jich zlehčování se strany ne

přátelské, kdež pravdu chtějí potlačiti laciným vtipem.sou tedy přednášky „O Lardech“ dobrou apologif
zázraků, úcty marianské a eucharistického učení.

Z Kostelce. Katolická Jednota v Kostelci
n. 0. pořádá měsíční schůzi v pondělí velikonoční
4. dabno 1904 v 7'/, hod. večer na Rabštejně. Při
ní přednáší p. řídící Václav Špaček o „životě a
významu pravém Jana Amoss Komenekého“, Po před
nášce rozhovor a ušlechtilá zábava.

Z Libětátm. Den Zvěstování Panny Marie
(26. března) byl pro sdejší jednotu chvílí velice utě
šenou. Do schůze se dostavilo veliké množství členatva
místního; mimo to navštívilo nás 37 členů bratrské
jednoty s Lomnice n. Pop. s dp. Kafžkem, mnoho
hostí z Roztok i odjinud. Sálbyl tak přeplněn, že se

o všecky návštěvníky ani místa nedostalo. Po vře
ém uvítání všech přítomných p. předsedouSedláčkem

přednášel vp. J. Sahula z Hradce Kr. o důležitosti
náboženství. Pak sehrána na jevišti rozmarná fraška
„Baron Nezdara“. Na to promluvil pozvaný řečník
znova o známkách pravé víry. Poučení i zábava při
jaty od četného shromáidění s nejvděčnějšímzájmem.
V skutku jest chvalitebno, že jiš první divadelní

kus měl u nás tak pěknývýsledek. Uměleckévýkony
orlivých začátečníků opravňojí k velmi alibným na

dějím do budoucna. Bůh žehnej práci další! Kóži
všecky následující schůse vyznačují se tak povsnošo

ným rázem, jako bylo za krásného dne slavnostníhopátku!

Zprávy místní a z kraje.
Vyzmamenámí. Vadp. generálnímuvikáři a

kapitolníma děkanu v Hrudci Králové megr. Dra.
Aloisn Frýdkovi udělen komtarní kříž řádu Františka
Josefa, vadp. kanovníku katbed:ální kapitoly megr.
Frant. Hamplovi řád železné kornny třetí třídy a
vadp. rektoru biskupského semináře magr. Aut. Su
cbánkovi rytířský kříž řádu Františka Josefa, Při té
příležitostí sám nejdp. biskop Dr. Jos. Doabrava
s místním duchovenstvem blahopfál vysnamenaným
hodnostářům.

Řád slašeb Boších v kathedrálnímohrá

mu Páně av. Ducha v Hradci Král, ne nekÝ pélek1. dubna: O půl 8. hod. ráno: Církevní hodinky.
V 6 hod.: Posvátné obřady se zpívanými pašijemi.
Na konec průvod do Božího hrobu. Pokud se sv. ob

jedy konají, není dovoleno, aby věřící od oltářek oltáři za příčinou líbání oltářaích kamenů chodili.
Ve 3 hod. odpol.: Trochlivé bodinky s lamentacemi.
— Kázaní. — Litanie u Božího hrobu v kapli sv.
Klimenta.—Na bílousobotu2. dubna: O půl 8. hodině
ráno: Církevní bodinky. V € hod.: Svěcení ohně, ve
likonoční svíce a křestní vody. Slavná měe av. V 5

hod. odpol.: Slavnost Vskříšení Páně s průvodem.
Kdyš se v Božím hrobě odzpívaco „Vetelť jest této
chvíle“, počne se i v kathedrále táš píseň spívati. Po
příchoda do kathedrály pošehnání 6 největější Svá
tostí; slavné spívané Matutinum a požehnáníponti
fikalní. —Píseň lidu. — V chrámu PáněMatky Boší
o půl7. hod. večer slavnost Vzkříšení.(3
maiSymftonický komeert Filharmonie
pražské v Hradci Králové. Nejzářivějšívězda z trojice imatromentálních klassiků Ludwig
van Beethoven (1770 —1827) byl velmi četně shromáš
děnému obecenstvu předveden Symfonií č. 3., zvanog
„Eroika“ (1804), ješ má na sobě patrnéstopy událostí
točících se kolem tehdejšího hrdiny světového a ješ
pochásí s drahého období tvoření mistrova, kdy vy
maniv se se snažení Mozartova počíná Beethoven svoji
velkou a vlastní cestu. Jen škoda, že nezahrála Fil
barmonie všechny díly, a že v „Marcia fanebre“ jevily
primy v rhytmisování hlavního motivu naprostý nelad.
Pak zahráli opravdu mistrně Fibichova selanku „V pod
večer“, plnou slavíčího tlukota, dýšící vůní lesa vrou
bícího vesničku tichou, klekající ku modlitbě večerní
za klekání, jímž tonomalba našeho velikého lyrika
dojemně se končí. Zcela jinak, pouze k rozumu a ne
k erdci zněla Wagnerova idylla Siegfriedova. Snad
vědomě dány tyto dvě skladby stejného rázu na pro
gram, aby tím obecenstvo mohlo doceniti vysokého
vzletu Fibichova, jehož skladbám se dosud tak málo
věnuje péče na jevišti i v koncertních síních. Dvořá
kova Rhapsodie G mol,jakoži poslední báseň „Blaník“
se Smetanova symfonického cyklu „Má vlast“ zabrány
ohnivěa plasticky.—Stálýdirigentč.Filharmonie,pan
Dr. Zemánek, původu semitského, ač lékař, přece také
se jeví na základě svých odborných studií na hudeb

ních ústavech i v cizinějako zkašsný a pevný dirigenta organisstor. U prvního dirigenta p. Čelanského
obdivoveli jeme až závratný vzlet, zvláštní,origiuelní
pojetí skladby a její propracování do nejmenších po
drobností.

Pohřeb pelicejmího komisaře p.
Tenmera. Dne 26. března zemřel v Hradci Král.

po delší chorobě místní městský komisař p. Karelenner v 66. roce svého věku. Zasnalý byl osobou
obecně oblíbenou jak pro uvědomité plnění svých po
vinností, tak pro skromnou povaba. Při pohřba, jenž
se konal v pondělí 29. března, projevilo obecenstvo
Hradecké zesnulému své sympathie účastenstvímnej
četnějším; k poslednímu odpočinku na hřbitov Pou
chovský doprovodili ho zástupcové kathedrální kapi
tuly, celá městská rada, veškeří členové obecního za
stapitelstva, zástupcové státních, městských a samo
správných úřadů, c. k. četnictvo z Hradce Králové a
okolí, četně policejníchkomisařů, vtrážníků, jmenovitě
z Chrudimě, Praže.Předměstí, Josefova, Jaroměře, České
Skalice, Kostelce n. Orl., Králové Dvora, Náchoda, Par
dubic, Plotišť, Předměřica Třebechovic, dále velice četné
obecenatvo všech stavů. — Zesnulý býval četnickým
strážmistrem, majitelem záslužného stříbrného kříže,
válečné a jubilejní medaile a alužebníbo kříše. Delší
dobu byl velitelem četnické stanice v Zbraslavicích u
Kutné Hory, ždež dosud jest v milé paměti; ba i
v Golčově Jeníkově, kdež byl jen na krátko policejním
revisorem. Jako četník byl činným zvláště ve válce
r. 1866; s úřední depeší šťastně pronikl řadami pra
ského vojska >Policejním komisařem v Hradci Králové
ustanoven r. 1888, byl bratrem p. Ignáce Tennera,
úředníka zdejší vojenské zásobárny, zakladatelepraš
ského „Hlahola“; týž býval asi před 30—40 lety zde
v Hradci a byl též velice oblíben zvláště svým ú.
častenstvím ve zdejším zpěváckém spolku „Slavjan,“

Oslava Třebízského v Borromeu.
Památka 320letého úmrtí českého povídkáře V. B.
Třebízského octil důstojně řečnicko literární kroužek
biek. Borromes elavnostní akademií dne 27. března.
Akademie tato řadila se ladně ku jindy jiš podaným
ukázkám uměleckých snab chovanců borromejakých.
Pěknou řečí ocenil význam Třebízského oktaván Daněk.
Pěvecký sbor amíšený i mužský projevil vyškolenost
ve přednesusboru Foerstrova, Rotterova a Malátova.
Hudební orkestr o 16 hudebních silách působil nej
příznivější dojem seovičeností a mohutností. Vážný
pěkný večírek tento zakončila uspokojivě rozmarná
operetta Sonkupova „Ostří hoši“ s průvodem klavíru,
jejž obstaralzdárně sextán Hajšínek. Úlohy operety
v rakou oktavánů Vodáka, Sokola, Škvora a Šoloe
potkaly se s plným uznáním. Akademii poctil návště

vou ndp. EkuP Dr. Doubrava, jeng ku konci elavnostiproslovil několik zajímavých a tklivých vzpomínek na
svého milého soudruha s dob studijních, V. B. Tie
bízského. Vedle ndp. biskapa poctili akademii svou
účastí vedp. kapitolní děkan Dr. Frýdek, vedp. kanov=
ník Barták, vletpp. státní nácl, Mattuš, prof. Miřiov
ský, prof. Wipler, prof. Fischer, prof. Frůbbanor,
kontrolor Sirůček a j. Pieta k nesapomenatelnému
povídkáři českému projevená tak ušlechtilou snahou

vytříbeným vkusem slouží chovancům Borromea
a cti.

Divadle v Adalbertimu. Jednotakatol.
tovaryšů uhájila podáním salonní veselohry „Po smrti

tetině“ dobrou pověst vyškolených ochotníků. Souhraděje byla bezvadná a jednotlivé role svědomitě byly
propracovány. Výkon p. Beránkův v úloze sňatka
chtivého starého Poctivského byl skvostný. Ne men
šího úepěchu docílila sl. Novohradská, která nálešitou
deklamací a promyšlenou brou podala roli bezvadnou.
Rovněš snaha sl. Němečkovév roztomilé naivní úloze
došla nálešitého uplatnění. Nesnadného úkolu shostil
se hladce p. Soudil a v episodkách dobře obetáli pp.
Dvořáček a Martinec. Obecenstva však mohlo býti
více. Slabší návštěvu Ise připsati na účet pokročilejší
doby a pravé záplavě zábavních podniků, jichžv Hradci
v jednom týdnu shluklo se celkem 6. Cifra tato je
ne malý Hradec přece trochu veliká. Proto přece
svláště některé krahy mohly se trochu pozorněji sa
chovati ku podniku katolického dělniotva. 1

slavy Hacharovyv Hradci Král
Stavitel pověstných„šibeniček pro české vlastence a

nemilosrdný kat katolíků českých, protinimě hlásal
nutnost výminečných zákonů, obvyklých pro škodnou,
oslevován byl u nás docela dvakráte v jednom týdnu
příčiněním protestantských živlů, kteří si vedou velmi

agilně a chytře ve své klerikájní propagandě. Jednaoslavu pořádala „Beseda“ a druhou nedospělé intelli
gence pod značkou „Dobroelara“, Kam mělí by ae

ního
kata, není těžko rozhodnouti. V Hradci se vůbec dějí
sejímavé kotrmelce v kašdém ohledu. V „Bosedě“
konalo se slosování děl Macharových; škoda, že ne
dostala se do výhry téš Holého kniba „Satir“, v níš
charakterisována je pravá příčinanynějšíchoslav 40le
tého jubilea Macharova. Nezasvěcencíbyas ůpoznali,
že protestantsko-realistická strana dělás Macharovým
talentem dobré obchody mezi „uvědomělými“ snateli
literatary. Holý vtipkuje o realistickém kšeftu Ma
charově:

„Pánové) My s vůle vyšších afer
dali jeme j poesii směr:

jako prěsda avítí velkéstať genia i cynika,

Jehož znají valnětisice
černých bratří v horké Africe,
živ buď Machar, cikán, negr černý,
8 přec vlastí českérodák věrný|“

Ze schůze obecního zastapiteletva
v Hradci Králové. Ve schůsí dne 29. břesna
svolen měst. rada p. Rass do odboru technického a
p. Dr. Kukla do odboru právnického. Na to s Depa
trnými dodatky schválen navržený rospočet na rok
1904. —Posluchači medicineké fakalty v Praze p. L.
Rejmánkori udělena nadace Bartuškova.

Obconí rozpočet král. věm. města
Hradce Králové. Vydánísprávní na'rok 1904
jsou tato: Dotace starosty 4000 K,slušné a příby
tečné úředníků 18.180 K, odměny 8.646 K, výslušné
a dary z milosti 7.378 K, právní zastupování 500 K,
kancelářské a úřední potřeby K 6619-20, poditky úřed
ního sluhy K 119150, náhrada za výpomoc při doru
čování 300 K, daně a dávky K 13.561:09. Udržování
obecních budov vyšaduje 6.868 K, uhražuje se nájem
ným z obec. budov, které činí 26.604-70 K; hospo
dářství polní potřebuje 2380 K, úhrada 17.800 K;
potřeba bospodářatví rybničního činí 1-390 K, úbrada
2.486 K. Hospodářství lesní vyžaduje 53.682-20 K,
úbrada s hospodářství lesního 99 71170 K. Na kou
padlo v řece Orlici třebas 34760 K; zásoby materiálu
1600 K ubražují se příjmem z téhož 4.160 K. Potřeba
obecních důchodků se jeví v obnosu 400 K, úhrada
9.160 K. Patronátní výlohy vyžadují 3.861-75 K.

Veselá vojma. Dne 21. března postřelil so
vojín Petrmen u 14. sotniny42, pěšíhoplakuv Hradci
Král, Nešťastník dopraven byl do vojen. nemocnice,
K sebevražednéma pokusu dobnalo prý ho týrání.

Ve prospěch krupobitím postiše
mých v jižních Čechách dále přispěly: Bonební
společenstvo v Obědovicích 30 K, o Obědorice
z vlastních důchodů 10 K. Dosud přijato na darech
úhrnem 4787 K 32 h. Šlechetným dároům „Zaplať Bůh“!

Ze Slezského Předměstí. Sr. Jorefská
jednota pořádala v neděli dne 20. března společně
s mládenci místními Třebízského večírek, jenž se
v každém obleda vydařil. Po přednášce p. Řeháka,
jenž promyšlenon řečí vylíčil životTřelísského, pobavil
obecenstvo svojí hrou kroužek temborašů s Adalbertina
řízením dirigenta dp. Gyurkovicze, Po většině hrány
jeho vlastní skladby. Též ochotnícioběmajednoaktovkami
„Past na dědice“ a „Stadenteký trojlístek“ přispěli
uemálo k zábavě obecenstva, Jest si jen přáti, aby
jednota častěji něco uspořádala na pobavení a vzdělání
svých členů.

Z Kaklem. Vo dnech 19.—27. břesna t. r.
konána byla ve farní osadě Koklenské obnova av.
miseie důst. pp. OO. Redemptoristy s Praby. Ačkoliv
příznivé počasí jarní velice lákalo do práce, přece
byla účast po všecky všední dny slošná, o nedělích
a svátku P. Marie pak byl prostranvý chrám naplněn.
Zvláštního lesku dostalo ee okončení této slávnosti
přítomností nejdůstojnějšího p. biskopa Dr. Josefa
Donbravy, jenš na ní zavítal a v krásná řeči velmi
obratně ponživ výsnemu svěcení ratolestí promluvil
k lidu a důst. pp. misionářům poděkoval. Chvíle tato
jest tím významnější pro chrám Páně zdejší, še jest
on snad první, kde nejdp. biskup po svém nastolení
vystoupil jako vrchní duchovní správce diecése. Dejž
Báb, aby Jebo Biskupská Milost mnobá léta ve svém
velepastýřakém úřadě šťastně mohla působiti a dočkala
se zdárného ovoce ušlechtilých snah svých! Důstojným
00. missionářům pak odplat Bůh jejich namáhání a
provázej je požebnánímSvýmvespasitelnépráci jejich|

Divadelní ochotníci v Březhradě
pořádají v pondělí velikonoční 4, dubna 1904 v bostinel
HÚ mlýna“ divadelní představení: Staří blázni. Obras
se života ve třech jednáních od J. L. Tarnovekého.
Začátek v 7 hodin večer,

Hospodářská beseda v Předmě
řicích m. IL. pořádá v pondělí velikonoční dne
4. dubna 1904 vo 2 hod. odpol, v hostinci „U uá
draží“ veřejnou, každému přístupuonschůzi. Program:
I. Přednáška p. Jos. Varmaži, hospod. správce se
Světí, „O složení a výšivě rostlin a svířat“ 2, Volný
rozhovor „O hospodářství v okresu.“

Z Bable. Dne 21. března t. r. usnul klidně
v Pána po delší nemoci kněz Jan V. Dvořáček, farář
Babický, ve věku 54 let. Poslední-dobou trpěl mnoho,

roto vzal si Kristus svého věrnéhoeluhu, “ u trůnu
Božího prosil sa lid svůj, který miloval až doposled
ního dechu. Tolik lásky mělo ardce jeho pro duchovní
dítky své, še v plném květu let pad]čestně na vinici
Boží. Uletěla holubice bílá k Pánu svému. Ké8 Bůh
vše jí odplatí. Působil horlivě v Jičíně, ve Slatině,
v Babicích a na jiných místech, a jaké lásce těšil se,
dosvědčila hojná účast těch, kdo analí milou povaha
jeho, na pobřbu, který konal se s doma farního v Ba

icích 24. března t. r. na hřbitov „opchovský u HradceKrál. Sešlo sp kněsstvo s blíska i s dal ých osad,
kde zesnulý dříve působil, spolky,korporace i sástapy



věřících, aby ukásali, jek milorali svého duchovního
-otce. Všichni, tdo snaligjej, budou zajisté pamatovati
Baů ve svých modlitbách. „Odpočívej v pokoji a pros
ma nebi za ty, kteří milovali Ťobea sapomenouti ne“
mohou.“

Z Labské Týnice,Vo dnech 3.—10.dabna
t. r. t.j. od Hoda B.Velikonočního do neděle bílé
budou komati sv. miesie v děkanském chrámu Páně
v Labské Týnici ddpp. O0. Tovaryšstva Ježíšova
s Prshy. Kéž nebes Pán provásí práci tuto Srým boj
ným požehnáním

Z Proseče. Sv.-Josefskájednota katol. ji
nochů « mužů v Proseči pořádá v místnostech spol
kových dne 4. dubna t. r. v pondělí Velikonoční di
vadelní bra: „Vydkovský žíd“. Moravskánárodní
pověsť ve čtyrech jednáních a dohrou v jednom jed
nání. Začátek o půl 8. hodině večer. Ceny míst oby
čejné. Dítky školní nemají přístupu.

Spolek ku podporování a zaopa
třevání| ropuštěnýchtrestanců vJičlně

"dle výroční zprávy ze r. 1903 měl členů 478, z nichá
4 jsou zakládající. Výbor odbýval v tomto uplynulém
roce 4 echůze. Žádostí o podporu a vůbec o příjmatí
za chráněnce spolku podáno celkem 64, s nichž bylo
83 vyřízeno přísnivé, ostatní pak zamítnaty. Na pod
porách povoleno bylo celkem 388 K, s kterébož celko
vého obnosu připadá obnos 266 Kjako podpora rodinám
uvězněných. Z toho vidno, že správa spolková měla
v první řadě na zřeteli nevinné rodiny odsouzených,
které po čas uvěznění šivitele nedostatkem trpěly. Ve
8 případech došádány jiné podpůrné spolky a pp. dů
věrníci o saopatření místa pro zdejší chráněnce. Jmění
spolku obnášelo koncem roku 1903 5476 K a jest
uloženo v obecní spořitelně jičíneké a v jičínské ob
čanské záložně. Ka konci oluší vedáti dík všem ve
řejným úřadům za ochotné podávání zpráv ochráněncích
spolku, panu cís. radovi a c. k. vrchnímu okresnímu
lékaři MUDra Preslovi v Jičíně za ochotné vybírání
příspěvků od obcí venkovských, panu Eduardu Stum
pfovi, velkoobchodníku v Jičíně za kašdoroční dar
peněžitý, panu ©. k. fiditeli Františka Urbanovi za
ochotoé vybírání darů od pp. porotců, panu Františku
Vítkovi, lékárníka v Jičíně, který jiš po 10 roků totiž
od saložení spolku, fankci pokladníka ochotně zastává,
dále všem pp. dobrodincům a příznivcům spolku, pp.
samčstnavatelům chráněnců spolku, jakož i všem ctě
ným časopisům za laskavé bezplatné uveřejňování
správ spolkových s prosbou, by svoji přízeň i na dále
spolku zachovali a jej takto v jeho zajisté hamanních
snabáh co nejúčinněji podporovali. — Ve valné hro
madě dne 13. března t. r. zvolen předsedou p. c. k.
president krajského soudu K. Šrámek v Jičíně, jeho
náměstkem p. c. k. státní zástupce Dr. G. Hubáček.

Ze Zámrsku. Uveřejnilijsmev č. 12. správu
„jednoho dopisovatele o komickém výjeva £ farnosti
Zámrské, jehož nedobrovolnou příčinou byla jedna
epiritistka, která balamatila vdovu bostinskon, jíž
zemřela její dceruške; prý se jí zesnulé zjevila. —
Nyní však vldp. Al. Dokonal, farář v Zámrsku, nám
sděluje, de správa ta se zakládá na informacích
nesprávných. V celé farnoati není hostinská vdova,
jiš by somřela dceroška Marie. Každý v Dobříkově,
Rtích a Zámrsku ví, še hlavní sídlo epíritistů jest ve
Vysokém Mýtě, ale není pravdou, že by se učení
dochařské „rozmohlo“ ve farnosti Zámrské, odečteme-li
chvilkovou příseň dvou neb tří rodin přistěbovalých.
Farnost Zámreká jest zbožně katolická, — Opravujeme
ochotně + zájmu pravdy předešlou myloou zprávu,
poukazujíce kterémukoliv zpravodaji na to, le vážné
zjevy nedají se potlačiti nějakým nespravedlivým vtipem
a že zvláště časopis kotolický nemá nikdo ováděti
v nesnáze zprávami oezaručenými. Nepravdou se lidé
dobré vůle nezískají.

Pětadvacet let spisovatelské čím
nosti Fr. Jiřího Košťála, faráře ve Sku
hrově. V kalendáři „Vlastenecký Poutník“ r. 1903,
kdež uveřejněn životopise s podobisnou Fr. J. Košťála,
napsal V. Špaček „Mohl by K..... také už skorem
alaviti své literární pětadvacetiny, kdyby jsa uvyklý
na zátiší pohorského Skuhrova nebyl vůbec svyklým
ne skromný způsob života a kdyby nešil raději v ú
atraní, než aby svým patrným nadáním, svou hlubokou
vsdělaností a nepopíratelnými záslabami vychloubal
se teké trocha ve veřejnosti .. . .“! Nu mohl aš K.
elaviti své ty pětadvacetiny — neboť podal rozběhy
svých liter. prací již v letech 1877 a 1878. Jako abi
turient echystal řada ových prací pro studentské zá
barvy, proslovy a výstupy, jež po většině uveřejněny
u u nappa v letech ovšem pozdějších s pseudo
nymem Fr. K. Řecký. A psal i dál jako mladistvý
bohoslovec semináře litoměřického, kde Češi měli svůj
pvaný čtrnáctidenník redakcí A. V. Mareše, nyní faráře
v Brništi u Mimoně, Jeho i v různých katolických
spolcích dobře známá a často na jevištích předváděná
jednoaktovka „Studentský kousek“ je s roku 1879 —
ač otištěna byla též později. Avšak Fr. J> K. elaví
letos upomínku i svých tištěných prvotin. Z Litoměřic
řestoupil totit do seminářekrálovéhradeckého. A zde
i ihned vo hloučku těch bohoslovců, kteří se anašili

i o širší vadéléní a o pěstění a podporu české litera
tury. V únoru r. 1879 založena v hradeckém semináři
„literární řečnická jednota“ a almanach na počest i
oslavu 20letého trvání této jednoty, v němš Košťál

mé také svůj literární příspěvek,praví: „Čestný názevtvůrců i sskladatelů jednoty náleží bes odpora pp.
Kamarytovi, Drořáčkovi a Koštáloví.“ Byl týš svého
času její jednatelem a i předsedou. A často také
v jednotě přednášíval. Vedle této činnosti však obíral
se pilně pracemi literárními a prvotiny jeho r. 1879

„otiskovaly Šimáčkovy „České noviny“. Paalsem vřele

a Boneré psané „Vzpomínky“z dob probasení národ
ního šivota i literatury. Byly to výsledky(p''ného"prostudování dávných literárních sjevůs té doby
idyllického nadšení pro vlast s m A k tomu
dávala ma přílešitost zvláště seminářská bibliotéka.
V prácité měl tehdy soudraha. Byl jím bohoslorec
a kolega Fr. Jeřábek, nyní farář v Čibusi. Týž psal

stehdy také do „Českých novin“ « „Musea“, Časopisu
+9 bohoslovců brněnských. Oba dostávali jsko konorá

řem besplatně„drden exemplář „Ceských novin“ —dobromady. Vedle toho posýlal Fr. J. K. příspěvky
lit. 1 do „Šumavana“ a „Mor. Orline" ze semináře
hradeckého. Do „Č. N* pod čára podával Fr. J. K.
i četné statě a úrahy časové, a některé vzbudily po
sornost na mladistvého a nadšeného literáta („České
feny“ — „Národ sobě“ atd ) Všechny ty práce vydával

. prendonymen Fr. K. Řecký podle ulice v „Řekáeh“v Solnici,kdež r. 1857 se narodil. Ve Skubrové, kdež
r. 1881 me stal kooperátorem a r. 1888 farářem, roz
vino) hned v tcfch dosti patrnou činnoat literární.
Upřímně a svědomitě horlivý v duchovní správě, v níš
pro častou chorobu svého faráře a b. notáře P. Henče
blshé paměti často všechny povinnosti zastával sám,
nalézal útěchu i odpočinek, poklid i osvěšení v práci
večera i noci. „Dloubo do noci zářívalo světlo z jeho
bytu, v němě on ei ové sny apřádal“ praví V. Špaček
v jeho životopisu. Z „Č. novin“ rozšířil Fr. J. K. avé
spolupracovnictví na „Stráž na Východě“, „Pernětýn“,
„Hradecký Polaban“, „Slovan“, „Pokrok“, „Čech“,
Vlast“ s jiné. Uvášíme-li, že k jmenovaným zejména

krajinským listům přibylysvým Časem i listy „Pod
hořan“, „Posel s Podhoří“, „Ratibor“, „Český Venkov“,
„Český Východ“ a pak i „Obnova“, můžeme říci, že
činnost jeho byla rozvětvena v listech celého českého
východu. S Hradcem byl vůbec v čilém spojení lite
rárním. Od r. 1884—1891 aveřejnil v „Hradeckém
Polabanu“ a napotom „Slovanu“ vedle nesčetných
dopisů „z Podhoří“ na 48 statí a feniletonů.Zde vyšla
řada jeho pojednání „Hradec Králové a česká litera
tura“ a nadšené články o Třebízakém, Smetanovi,
Bož. Němcové, Balbínovi, Ehrenbergrovi a jiných. Teké
uveřejnil zde řadu črt a povídek zábavných. Rovněž
četné práce jeho a to již od r. 1887 až po tu dobu

řinesl „Ratibor“. Některé z nich vzbudily pozornost.

dě pak počala vycházeti naše „Obnova“, byl Fr.J. K. hnedv řadě prvých našich přispivatelů. Hned
rvé a drahé číslo „Obnovy“ přineslo jeho „Vohra
eckého Fražáka“. Pak tu vyšly zdařilé dopisy „Fráni

Kořínkáře“, dále práce „Před dobou těžkého zkoušení“,
„František Pravda“, „2 Kampoštovy cesty Bosnon“,
„Ze zkušenosti fotografa amatěra“, „Když ve Zloňově
stěhovali matka pokladnici“, „Nejkrásnější |vyhlídka“
a četné úvahy časové. Nedávno v našem listě uveřejněné
články „Naší kněší osmačtyřicátníci“ jsou s péra Ko
šťálova. Je i z našeho „Štíta“ dobře znám. Kromě
jmenovaných již listů přinášely práce jeho „Ceská
Stráš“, „Čech“, „Hlas národa“ (zejména obrásky a
povídky v „Nedělní příloze,), „Národní Politika“, jež
přinesla celou řada jeho obrásků z dějin i ze života
ve feuilletonu i v nedělní zábavné příloze. (Pokrač.)

Školská hlídka.
Peratná slova p. R. ve článka „Náboženské

přesvědčení učitelstva a jeho příslušnost k církvím“
vě. 22 „Učitelských Novin“, (kde p. pisatel praví:
že „mezi 98 učiteli katolíky neshledáte ani deset
věrně katolicky spravedlivých, kteří by v duši avé
měli víra obecnou, pevnou, stálou a především tak
živou, aby ji skutky osvědčovali a přísně i upřímně
dle ní živí byli“) — psratná slova ta rozčeřila hla
dinu života veřejného nejen mezi nčitelstvom, nýbrž
i v těch kruzích, jimž badoucnost mládeže a budouc
nost národa a státu na srdci leží. Čekalo se, še proti
slovům těm, pronešeným z řad pokrokového očitelstva,
ozve se mohutná odezva, která by na pravoumíru
uvedla přehnané a pro nčiteletvo urážlivé tvrzení po
krokového p. kollegy, jenž by již dnes všechno české
učitelstvo rád viděl shromážděné pod praporem úpor
ného a otevřeného boje proti náboženství — zvláště
pak proti náboženství katolickému! Čekalo se — a
čeká se dosud! Hrůza organisace, strach předterrorem
jest příliš veliký, neš aby proti němu odvážily se po
ataviti rozptýlené, zlekané řady těch, kteří kouzelným
slovem organisace dali se vlákati do svazu, nad
nímš nyní vztyčnje se červený prapor protinábožen
ského bojel

V posledním čísle „Bílého praporu“ sice jeden
mírněji smýšlející p. pisatel z řad učitelstva popírá,
že by učitelstvo tak daleko dospělo, jak tvrdí „Uči
telské Noviny“ a praví, že učitelatvo nikdy nebode
Herodesyvíry, uznávajíc potřebu a nutnost náboženství
pro lidstvo. Nicméně před touto pointou článku
(s nímž ve mnobém lze soublasiti) jest však několik
míst dotýkajících se ostře vnitřního šivota církve

(půst, spověď, katolická organisace spolková), kteráokazují, še působením liberálních listů protikato
lických a liknavostí se strany katolické — zvláště
kruhů vlivaplných nahromadilo se tolik překážek ku
touženému spolupůsobení učitelstva ve prospěchnábo
ženského života a smýšlení, že třeba bude veliké práce,

než odstraní se Škody,ješ církev od let sedmdesátýchvytrpěla. Roztržka šířila se vědy víc a více a dnes

vidí jiš mnozípropast nepřeklenutelnou mezi učitelstvem a církví a chtějí,aby poměrtéto roztržky byl
řenešen i na školu — a ofrkev úplně se školy vy
oučena a náboženství z učiva škrtnnto. „Č. U.“ zřejmě

tlumočí tužby tyto, ješ jsou nejdůlešitější částí pro
gramu učitelstva pokrokového!

Není divu, če otázka školní stává se u nás
palčivou. Zdá se, jakoby protikatolický didoveko-zed
nářský duch Francie mocněji e mocněji zachvacoval
učitelstvo „katolického“ Rakouska. Ne na jednom
místě, v celých článcích velebil „Č. U.“ nynější for
maci škol francouzských, kde nesmí býti šádný znak
vysnání náboženského a pronáší nepokrytě touhu, aby
něco podobného i u nás zavedeno bylo.

Vidíme skrátka, de ze strany pokrokového
protikatolického a protináboženského učitelstva ho
rečně pracuje se 0 to, aby — pokud a jak dalece jen
dnes možno — přiblížili ee k provedení svého proti
náboženského programu školního. Práce se jim daří
více uež dobře.
organisaci ovládají nejen ústřední organisaci, nýbrěi
„Budče“, ješ byly kdysi apolečnými středisky učitel

otva a kněšstva. Majíce pak úplnou volnost v projevech protinábošenských, vychovávají ve svých ok
svými časopisy a rozhovory bojovníky svých idejí,
ješ ovšem se smýšlením positivně křesťanským jsou
v poměru naprosto negativním.

Dnes není možno, aby kněs, který jako učitel
žiohází do školy, byl členem učitelských „Buděí“,:

jež zakládány byly za tou příčinou, aby v nich uči
telové (bez rozdíla sda duchovní či světští) svorně
působili ku rozkvětu školy. Dnes není možno, aby
učitel katolicky smýšlející stal se členem učitelských
okrsků, kde netrpí se nikdo, kdo jakýmkoliv způsobem
veřejně přiblásil ae ka straně katolické. Jest to fak
tum, še v katolickém Rakousku jest katolicismus
a katolicky smýšlející učitel boykotován!

Jak jest to možno, še tak daleko to u nás do
apělo? Jak jest to možno, že učitel katolicky amý
šlející — není-li skutečně povahy neohrožené — musí
i nechtě podvolovati se rozkazům protikatolické uči
telské organisnce, která jako „závaznou povinnost“
ukládá svým členům takové chování oproti katoli
ckómu kněžstvu, ješ nutně se příčí pojmům obyčejné
sdvořilosti mezi vzdělanci.

Tyto fermany organisační zasílají se na sbory,
vyvěšají se ve sborovnách, aby po případě i kněs si
to mohl přečísti. Možno říci, že mesi staršími učiteli
většina jich jest, že s tímto jednáním nesoublasí —
ale běda, kdyby se někdo ozval. Bývají to snad v ce
lém okrsku dva, tři, kteří bdí, aby napjetí mezi uči
telem a knězem se udržovalo, aby se nikdo na faře
neobjevil u stolu, aby nikdo nešel k faráři. když má
svátek, aby rozšiřovaly se hojně protináboženské ka
lendáře a brožary atd. Časod časa napíše se zpráva
o činnosti okrsku, nedbalci se stepají, když někde se
oítí odpor — trochu se pohrozí .... A jak je to
v Kosmických písních:

Vylétla jiskřička £ plamenu,
a sčernalázpět zas padá ....

Mnobý říká: Já s tím nesouhlasím, ale těžko
na odpor se postaviti. Sám to nepřemohu — a darmo
si strpčovatživot|

Za poměrů těchto stávajících není divu, že
dmes počíná převládati mínění, jakoby protikatoli

je aprotinábošenaké hnutí v učitelstvu nemilým, tedy„aspoň úplně lhostejným kruhům ros
hodujtcím a kompetentním!

Stvrzení této domněnky bylo by vítězstvím
protináboženské organisace a těžkou ranou nejen

Sintra — nýbrž i celé společnosti! — | Videant consales

Různé zprávy.
O sebevrašdách studentů. Sepsaldr.

Frant. Reyl. Právě vyšlo jako 4. číslo Časových
Úvah. Stran 38, cena 8 haléřů. Objednávky vyřídí
administrace Časových Úvah v Hradci Králové.

Kníže Karel Schwarzenberg, vyni
kající politik a vlastensc český, zemřel v Praze dne
29. března ve věku 80 let. Vedle hr. Jindř. Jar,
Clam-Martinice a knížete Jiřího Lobkovice byl nej
nedšenějším obhájcem čeekóho státního práva. Je to
z velké části jeho záslohoa, že konservativní šlechta
česká ufskána byla pro věc českou. Kníže Karel
Schwarzenberg považoval se vědy za Čecha; česky
smýšlel a podle toho také dával vychování svým
dětem. Čest budiž jeho památce!

Oslava sv. Řehoře Velikého. Letos
připadá třináctisté výročí úmrtí velikého papeže a
reformátora církevního zpěvu, sv. Řehoře Velikého.
V Římě chystají se oslaviti toto jabilenm nejokázaleji
a to hlavně ve dnech 6.—12, dubna. K slavnosti po
zváni jeon zvláštními cirkuláři všichni příznivci re
formy církovního zpěvu. Účastníci budou viděti rodný
dům, bydliště i hrob uvětcův, budou slyšeti v basili
kách krásný zpěv chorální, zpěv Řehořaký, budou
přítomni i vědeckým ecbůzím. V době slavnosti bude
také provedenu nové oratoriam V. Perosiho „Obecný
soad“. Kéš tyto římské slavnosti ku poctě av. Řehoře
Velikého vzbudí ohlas i v krajích a srdcích našich,
abychom vášili si odkazu avětcova, ctihudných melodií

grogorisnských a abychom ozdobovali vždy Službyoží krásným zpěvem.
Památka J. A. Komenského. Dne27.

a 28, března t. r. oslavována byla po vlastech našich růz
nými spolky a korporacemi památka arciučitele ná
rodů, zakladatele novověkého školství, Jana Amoss
Komenského. Narodil se dne 28. března 1592, jak ne
dávno dle úředně pověřených listin bylo dokázáno,
ve vesnici Komně v hejtmanství uherako-brodském n a
Moravě a ne jak se dosud tvrdilo buďv Nivnici nebo

ná
boženetvím do jednoty „Českých Bratří.“ Zemře! ve
vyhnanství v Amsterodamě dne 22. listopadu 1670
jako poslední biskup Českých Bratří zsakusiv mnoho

běd a strastí, Komenský první mavedl do školství
nový způsob vyučovací. Učilděti názorně, na sku
tečných předmětech, vodil je do přírody, aby všěímaly
si svého okolí a z něho těšily vo prospěch svůj a na
oslava Boží, naváděl rodiče a učitele, aby až od na
rosení všímali sí duševního rozvoje dítěte, naléhal na
to, aby se mládež vzdělávala na základě mateřského
jasyka, vůbec aby se rozoumek dítek rozšiřoval v záři
Božské pravdy, by sesrdce lideká jednou rozhořela
„k lásce člověka k člověku, národa k národu, aby samo
královatví Boží šířilo ee na zemi, to jest blaženost
mesi lidmi, zakládající ee na roznmném všemu roz
umění, na vzájemné snášenlivosti a lásce jakožto zá
kladech míru, rozvoje všeho dobrého a krásného i
roskoší nejroskošnějších“. — Ne pouhé povrchní oslavo
vání, nýbrž skutečné a vo všem důsledné následování
ducha Komenského, v nesčetných jeho upisech se je
vícího, povsnese i národ náš. Zásada Komenského, že
třeba vyučovati a vychovávati na základě nábošen
ském, nikterak nedá se srovnati s pokrokovostí orga
nisovaného nčitelatva, které se snáší nábuženství ze

o Poea Načtedypokrokovcinedostišnéhomistravelebí; :



věd. Něcopodobnéhojakonaševýpověďze slušby
est v Japonska úplně neznámo; pravidla o slašném

chování předpieují úplně jiný způsob, jenž domácí
psní ušetří veškerého náhlého překvapení. Kdyňš ja
ponské služce napadne „podívati se jinam“, vyžádá
ai od paní dovolenou na několik dní, aby mohla
navštíviti svůj domov. Poněvadě taková dovolená dává
se častěji, domácí paní nemá nejmenšího podezření.
Avšak kdyš dovolená chýlí se ke konci, „slečna“ se
nevrátí; místo ní přijde list anebo posel a přinese

nějakou pokornouvýmlava.Ta ostatněcodo podstatyneliší se od výmlav, na jaké domácí paní Západu již
uvykly. Služka třeba upadla do nemoci, nebo se ne
cítí dosti silnou snáseti dále obtížeslužby. Nebo zase
nějaký drahý blízký příbuzný jí povážlivě onemocněl
a třeba oň pečovati. Jakákoli je výmluva, domácí
paní rozumí a shání hned novou služku. Za několik
týdnů bývalá služka se objeví oplývajíc vděčností za
tisícerá přijstá dobrodiní. Naříkajíc, še se musí roz
loučiti, sebere mzdu, která jí ještě patří, a svá zava
madla; uhlazená přetvářka trvá až do konce. I kdyš
byla služka přijata jenom „na zkoušku“, a místo se
jí nelíbí, neřekne to nikdy otevřeně. Odejde se sábar
kou, že si donese evé věci, a přezdvořilou výpověd
donese domácí paní třetí osoba. Japonské paní počí
nají si rovněž tak, když se služkou na zkoašku při
jstou nejsou spokojeny. Ani za celý svět jí neřekne,
že se jí nehodí; naopak, s nejvlídnějším úsměrem
pošle jí domů, aby si připravila své věci a rozloučila
se a rodiči. Zrovua když pak se chystá k návratu do
služby, přijde posel a oznámí jí, že paní musila svůj
úmysl změniti, a že jest jí líto, še „slečna“ nemůže
přijati do služby; kteroužto správu dotčená „slečna“
vyslechne s klidnou líbezností, jakou se celé japonské
plemeno vyznamenává.

Ce stojí válka© Počítáme-li,žejedenmuž
v čas války stojí průměrně denně 6 rublů a že Rusko

taví na dálném východě 450.000 mužů, možno od
Řadnonti náklad na válka denně na 2,225.000 rublů
čili něco přes 6 mil. koran. Poněvadě v tomto vý

čtu nejsou zahrnuty výdaje na námořnictvo a j.,
bude to dělati ještě o nějakou kopějku denně více,
však přes to vše nebude ruská vláda válkou uvedena
do nejmenší finanční tísně. Máť Rusko u raské banky
a u zahraničních bank pohledávek v obnosu jedné
miliardy a s touto miliardou vystačí půldruhého roku,
sniš by musilo sáhnouti k oněm milionům, jež byly
vládě nabídnuty vlasteneckými jednotlivci darem i
půjčkou. — Trochu hůře jsou na tom finančně Ja
ponci, již budou za dva tři měsíce se státním úvěrem
nadobro na suchu. S hotovými poklady prý jsou ho
tovi již nyní.

Sociálně-demokratická klatba. Soci
alisté ve svých listech často líčí hrůzy španělské in
kvisice, bez ohledu na pravdu, sami však ve XX. sto
letí provádějí pronásledování až do nejhorších kraj
ností, což ukázalo ae nedávno před soudem v Berlíně
okresu I. Hračířský dělník Adomeit vystoupil v létě
r. 1902 ze sociálně-demokratického ústředního sdru
žení proto, že mu nebylo možno 85 feniků týdně
platiti k účelům socialistických vůdců. V Německu
začínají dělníci již prozírati, že musejí platiti jako
morovatí, aby několik křiklounů a habařů v čele
mohlo vésti přepychové živobytí. Byv vyzván, aby
opět do svazu ge vrátil, odbyl je hrabě, načež soci

isté dali ho do veliké klatby, rozhlásiliť jeho jméno
ve svých listech s vyzváním, sby žádný dělník s ním
společně nepracoval. Na to mistr jeho dal mu práci
při zařizování jakési novostavby, později však pro
nutnou práci vzal jej nazpět do savédílny. Zde však
dělníci se vyjádřili, že s Adomeitem pracovati nebu
dou. Mistr jal se mu domlouvati, aby zase do svazu
vstoupil, což on učiniti slíbil. Když se tedy o přijetí
hlásil, utrhl se na něho ten „pán“ v kanceláři slovy:
„Tak, nyní zase chceš býti přijat?“ — „Nikoliv že
chci, nýbrž že musím“, odpověděl Adomeit. Po těch
slovech ho ten „pán“ odmítl, a jeho mistr ho z práce
propustil. Na to Adomeit podal žalobu na některé
dělníky, kteří ho všude, kde práci hledal, pronásledo
vali a proti němu štvali. Před soudem líčil své těžké

tavení, v němž je mu vésti kratý boj o existenci,
ve kterémš bude masit podlehnouti, protože ho v Ber
líně žádný mistr nechce do práce přijmouti. Nikdo
prý si nechce dělníky proti sobě poštrati. Ba i na
venkov, kam se o práci uchýlil, bo pronásledovali.
Na to byli tři nejhorší proti němu štváči odsouzení
na jeden měsíc a čtvrtý na dva měsíce do žaláře pro
násilí a vydírání.

Představa © Botschildově jmění.
Jmění vídeňského Rotachilda činí přes 11 miliard ko
run, t. j. 11.116,594.672 korun. Rotschild by mohl sa
polovici svého jmění koúpiti veškerou úrodnou půdu
v Rakousku, za šestý díl svého jmění pozemky všech
velkostatkářů v Čechách, tedy statky celé rodové
šlechty v Čechách i seSchwarzenberkem, jehož jmění
jest čtyřicetkrát větší nežli veškeré církevní jmění
(beneficií i klášterů) v Rakousku. Toto jmění nese
Rotechildovi ročně 440 milionů korun čistého zisku,
čili denně 1,200.000 K. Zde mají sociální demokraté
a různí pokrokoví svobodomyslníci vítanou příležitost
protestovati proti bromadění ohromného bohatství
v jedněch rukou. Jen kdyby Rotechild nebyl židem!

Z právmí praxe. Soused A má les těsně
vedle souseda B (ať již selský, vrchnostenský a jk
mezi oběma nalézá se cesta (příkop), na niž padá listí
(jehličí) s obon stran. Čí je to stlaní na cestě, a kdo
má právo je hrabati? Čí je cesta (příkop), toho je
stlaní. Je-li cesta (příkop) společná (obou sousedů),
společně dle jakési úmlavy brabou. Jestli je to však
na př. cesta (příkop) panská, na níž však soused A
nebo jeho předchůdci více než 80 roků hrabali, aniž
se jim v tom z druhé strany bránilo, ale nyní snad
tomu soused 'B zabrániti chose,komu nyní náleží hra
bání? Vykonává-li soused A tato služebnost více neš 80
roků s může-li to ve spora dokázati, psk jest soused
A oprávněn stlaní z cesty (příkopu) hrabati, ano můše
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V sousedním domku bydlí nájemce. K tomu náleží
dvorek a zahrada. Přes dvůr, který má nájemce
a domkem najatý, prý můše majitel toho domku, kdy

práva? Nevymínil-lí si hospodář (majitel) toho domku
ve smlouvě přejezd dvorem, není nájemce nacen trpěti
jeho přejíždění a můše ho pro rašení dršby a případně
pro zdráení ae jízdy žalovati. — Obecní hajný přistihl
V sousedově lese jistého domkáře, že pásl dobytek,
čímš melé stromky byly poškozeny. Soused dal jej vo
lati ke starostovi. Domkář však se zdráhá sousedu
přiřknutou nábradu dáti. Co u věci té činiti? Pastva
dobytka v lese obsahuje v sobě trestní skutok, lesní

preh, a ten, kdo se toho dopustí, povinen jest nabrajti škodu a může býti trestán. Trestní právo vyko
nává v tomto případě okres. hejtmanství ($ 68. les.
zák.). Obecní starosta nemá v tomto případě právo
zakročiti. Jest tudíš soused povinen podati okres.
hejtmanství oznámení na toho, kdo dal svůj dobytek
v majitelově loso pásti. (Právní poměry sousedů).

Festival hudobmí počínáv nedělinaBoží
Hod v průmyslovém paláci na pražském výstavišti
o 3"/, hod. Na programu jest Dvořákovasv. Ladmila.
— Dne 4. dubna o '/,6. hod. večer sa zpívá Smetanova
Česká píseň a píseň na moři, Bendlův „Pochod
Táborů“; Filharmonie zahraje aymfouie Fibichovy a
Smetanovy, Frant. Ondříček koncertuje s průvodem
orchestru. — Dne 5. dubna o 4. bod. odp. hraje
České kvarteto „Z mého života“ od B. Smetany.
Z ostatních čísel nejpozoruhodnější jest Dvořákova
symfonie „Z nového života“, Lístky lze dostati a
Mojmíra Urbánka, Jangmanova tř. č, 17. Hadebníky
z řad našich upozorňujeme blavně na „oratorium „8v.
Ludmila“, ač její provedení nešťastně položeno na
Boží Hod.

Židé a noelální demokracie. Židé zo
ničeho nedrží, z čeho by neměli nějakého rebachu.
Toť všeobecně známo. Sociální demokraté však toho
nepozorojí namlouvajíce si, že jim židé slonží pouze
z čistého přátelství. Přátelství toto jeví se na př.
v redakci sociál. demokratického listu Arbeiter-Zeitangu
ve Vídni, kde zaměstnáni jsou redaktoři « ročním
platem: Dr. Adler 8000 K, Austerlitz 7000 K, Nea
mann, Kralík a Winter po 4000 K, Schuls, dr. Karpeles,
Pernerstorfer a Leitner po 3600 K. Mimo to jsou tu
zvláštní placení redaktoři za řádky, čímž redakční
výloby činí ročně kolem 65.000 K. Ze jmenovaných 9
redaktorů jest 6 židů, ze řádkových rovněž šest
Z toho samozřejmé, kdo vládne sociální demokracií.
Ubozí soudrazi!

Pomoc Čechům vídeňským. Čechové
vídeňští, většinou chudí lidé, zakoupili si asi před
9 lety dům, aby si takto zajistili národní avé stře
diště. Ale za dům zůstali hodně dlažni, ve uplácení
kapitálu dlažného a úroků sami na eebe jsouce odká
záni; tak se stalo, že nanejvýš natné opravy a pře
stavby stále jsou odkládány. K tomu ještě dne 15.
března němečtí zběsilci přepadli tento národní dům
a velmi ho poškodili. V této tísni prosí víd. Čechové
o pomoc, by První národní dům ve Vídni mohl býti
pro Čechy vídeňské náležitě upraven a provždy za
jištěn. Za tou příčinou vydalo „Družstvo pro vysta
vění spolkového domu ve Vídni“ alosovatelné dluho
pisy po 20 K, 40 K, a 200 K se 4%/,zúročením. Kdo
můžeš, přihlaš se za člena Drožetva, kup ei dluhopis
aneb dopiš si o upisovací listiny. Přijat bude každý
i sebe menší dárek, Zásilky přijímá Družstvo pro
vystavění spolkového domu v XV. okresu, Tarnergasse
9. ve Vídni.

Nedostatek zemědělskéhodělnletva
v Dámsku hledí odetraniti vláda zákonemdomkář
ským, na jehož základě poskytuje stát ročně samu
2 mil. dánských korun (korun — 1-26 marků) na
opatřování samostatných statečků pro zemědělské děl
níky. Ze sumy této poskytují se zápůjčky nejvýše
4000 K těm, kdož mohou vykázati se alespoň desítinou
zápůjčkové hodnoty. Jestliže se nepodaří dělníku takto
pomocí státu získati pozemek, jest obec povinna po
skytnoutí mu z obecního pozemkového majetku pří
slušnou část. Zákon může se uč nyní vykázati pěknými
výsledky. Za prvá tři léta bylo pro zemědělskédělnictvo
dánské získáno 823 statečků. Jelikož počet žádostí
o půjčky stoupá, uenesla se vláda sumu 2 milionů
koran zvýšit. — Bylo by záhodno, aby i u nás učiněn
podobný pokus.

ftinná místa v zahradě. Že plodiny
ve stínu stromů pěstované nedají vědy plného užitku,
samozřejmé; bylo by však nerozamným jednáním
dotčená místa nechati úplně ladem. Na zastíněném
sáhonku lze s úspěchem pěstovati pažítku, také petržel.
V dobře vyhnojené a kypré půdě hodí se pěstovati
křen. Dosti slušný výnos v polostíun dávají níské
fazole, ale pouse ranné se zelenými lusky, které
náležitě upravené jsou výtečným příkrmem. Velmi
vděčná rostlina ve stínu je kmín, Seje se v květnu
nebo v červnu na sáhony dobře zkypřené; v arpnu
se restlinkyvysazujípod stromyvevzdálenosti30em
od sebo. Aby kmín novybynul, sežneme nať a kořeny
přikryjeme listím. Příštího léta může ve již kliditi
semenv. Zastíněná místa u zdí doporučoje se oauditi
černým rybízem, maliním, lískou, Vedle plodů, třeba
ne právě takových jako na slunci, získá zahrada
bujným, zeleným lupením oa ozdobě.

Malinový záhonck v zahradě sejistě
vyplatí, jestliže se keře každoročně dobře pohnojí,
Snad žádný ovocný keř novyšaduje tolik potravy jeko
právě maliník a nemůže-li se mu jí dáti, přestane
brzy roditi. Zvlášť hnojůvka se tu hodí pro pohnojení,

Jetel jako krmivo drůbeže. Jotolje
dosud nedocenéné krmivo pro drůbež, Značným obsa
hem bílkoviny a zvláště vápna působí na zdárné vyvinutí
kostry u mladé drůbeže a podporuje nosnost staré,
Možno jej krmitl za zelena i ze sucha, neboť vědy
obsahuje všechny součástky, jež dobrá krmivo obsahovati
má. V hospodářství, kde je dosti čerstvého jetele,

psk jinému dobytku. Aby ani v aslmě drůbož
tohoto krmiva neposlrádala, roz..ělňají v některých

drábešárnách sacbý jetel na mooka a podávají drůbeži
' denně na kus as Ď g v měkkém krmivu.

Bolesti hlavy mívajíčasto původ v prásd
ném nebo přeploěném žaludku. V prvémpřípadě jeet
dobře něco pojísti, i v noci třebas, re druhém případě
pomůže jistě odstranění obsabu žaludku do střev,
Šehožse dosáhne Šaraticí nejlépe.

Důstejnému duchovenstva jakož 1
P. T. obecemstvu doporučojese přiobstarávání
zařízení bytů, salonů, ložnic, jídelen, kuchyní,
ředsíní a j. v. čalonnickýa modernízávod nábytkový
„Kramlovskéhov Praze na Perštýněč. 9—I.; filiálka

v Praze na Ferdinandově třídě č. 8—II, Přečetná vy
snamenání.

Jak kalili před 150 léty. Kdyžkaliti
chceš věc dobře vypucovanou a vypolírovanou, obvaž
do rohu, soli a koňského kopyta, zbřej a zakal
v moči, bude tvrdá; ale jen na špičku, kdybys je
celé do vody vložil,skočil by,—Když je instromentom
nějaký z dobré ocele vykovaný a kaliti jej chceš, 
sabřej do červena a zakal, bude ocel bustší a inatru
meutom jemnější; do běla zakalená ocel řídká jest a
žádný instrament do běla zakalený, to jest taze do
bělazahřátý,nenídobrý—Kalení na tvrdo takto
se způsobuje: Volovské kopyto vlož do copouchu a
nech tam několik dní pražit, až se může na drobno
roztlouci, zpalveriziroj je sbruba jako jáhly. Potom
vezmi roby kozlové a hovězí, ty narašpluj a sklo
roztluč na prášek, všeho stejně, potom přidej do toho
drobet blínového semena, smíchej to dobrowajy a
schovej k potřebě. Když pak to potřebovati chceš
přidej díl soli do toho, co potřeboješ, v těch ale
smíšených špecies sůl nenechávej, nebo od soli by to
zvlhlo; toliko když to potřebuješ, pravím, přidej soli
do pravených špecies, rohu a skla nejvíce býti mé.
Když věci dobře vypilované máš a chceš je kaliti,
tedy omvé je v moči člověčí a obal v pravených
špeciích a sklaď je na plech, (který také musí na
stéblo posypán býti kopytem oním), na hromádku a
a zase je celé posyp a prosyp, aby všude (ony věci)
obaleny byly. Vezmi kus hadro, omoč neb pomaž
řídkou červenou bltinou a zaobal tak složené na plechu
a obvaž nití, vlož na ublí, drobet fofroj a přidávej
ublí a pozoruj, aby se samo od sebe všechno rozpálilo;
a když se do Červena rozpálí, vezmi a vboď do stu

Kdyby snad, co do heftu přijíti má, měkčí míti ehtěl,
můžeš dle libosti nabřát.

Proroci s ručením obmezoným. Čas
a jiné rabínské listy stále si mnuly ruce, že se Dr.
Kohn z Říma vrátí jako vítěz. Den ze dne těšily sebe
i své věrné blahon nadějí, še bude zase k mrakání
církve látky dost. Dr. Kohn se vrátí, jistě se vrátí a
největší rebellanti mu bodou pak líbat nohy. Snad
tak soudily tyto listy podle sebe; vždyť ve své otrocké
poníženosti proti přehmatům Ieraele ani se neozvou,
kdyby tím trpěl národ sebe víc. Kněší poctivci, kteří
se otevřeně proti nespravedlnostem ozvali, utršili u
listů liberálních jen výsměch a banebné, ničím neodů
vodněné podezřívání. — Prý Řím žádá jen a jen
otcovskou poslušnost, kdepak tam hledat spravedlnost?
— A zatím! Inu, proroci a ručením velice obmezeným.
Rím svou spravedlností upokojil každého člověka
dobré vůle. Ale listy, které za každou cenu chtějí
církev povaliti, tváří se kysele, mají vztek, že jim
unikla vítaná paštika před ústy. Obsah kratičkého
lista na rozloučenou odstoupivšího arcibiskupa jest
sám nepřímý o, ale významným svědectvím svou tí
snivou zamiklostí, že ua spravedlivé výtky nižšího
duchovenstva v Římě rozhodně byl vzat zřetel. — U
evangelíků se uspokojí svědomí zcela pohodlněji; ovan
geličtí klerikálové na př. Kolínského Duška projeho
prapodivný dopis o annexi Čech ani novyslýchali. Ale
co zas činí židovětí proroci ? Dělají z nedostatku látky
proti Římu náladu tvrzením, že žaloby proti Dru
Kohnovi shledány v podstatě berdůvodnými. (I) Už
vědí, že se stane Dr. Kohn členem kongregace pro
biblická atudia (!), zdá se (!), še má cestu k purpora
otevřenou. Ti, kteří na něho žalovali, badou teď po
trestáni. — Táák; pěkně to umí básniti židovská
„Neue Freie Presse“. Některé židovské listy dokonce
se nyní Kohna zastávají, jen aby prostomyslné Če
cháčky pomátly. „Čas“ z nedostatku látky už podezřívá
pana biskupa Brněnského, že se již sám vtírá na
stolec Olomoucký; sondíto z toho, že se súčastnil
sjezdu katol. rolnictva. Jako by byl při jiných sjezdech
katolických scházel! Odlebčaje si aspoň frází, de ae
změní osoba, ale systém nikoliv. «idovské časopisy
napřed prorokojí, kdo zasedne na stolec Mothodův.
Prorokovaly horlivě taky o Hradci a — sklaplo jim.
My zatím varujemo čtenáře, aby se nedali chytit na
žádné proroctví židovských listů. Taková proroctví
spěchale od bankrotu k bankrotu, ale jízlivá individua
je budou čísti dále s takovoa horlivostí, jako by před
nimi bylo otevřeno evangelium.

Daše v přírodě. BásněSig Boušky. Vydány jsou nákladem Nov. Života + Nov.Jičíně na
Moravě jako 8. čís. Básnických obzorů katolických.
K ašlechtilému obsahu vnitřnímu pojí se skvostná
úprava vnější. Při většině básní jsou obrásky, s nichž
mnohé barvotiskové. Cena 4 RKvzhledem k úpravě

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu kautnohorakého darovali:

80K p. Monsg. Vorlíček, arciděkan v Kutné
Hoře ... .. 20 eee, D0

20 K p. bisk. notář Macháček v Malošově 30
12 K p. děkan Preclík v Církvici.. . 13
10 K p. vik. sekretář Dvořák v Nebori

dech, p. děkan Spurný v Sachdole, p.
far. Sedláček v Solopiskách, p. prol.
Frydrych v Kutné Hoře 40 K

6 K p. řed. dr. Traxa v Kutné Hoře, p.
far. Elias v Sudějově ©. . .. . . 13K



OAn RapZPh vRP ,p.Mr.
Červ v Nových Dvorech, p. far. Mejsnar
Záboří, p. kapl. Pavel v Bykáni, p.
Kaplan Prndič v Nebovidech. . . „- 85K

4 K p.katecheta Zusánek v Kutné Hoře,
. kaplsn Volenec v Církvici . 8K

3K p. prof. Můller v Katné Hoře, EAnpl. Král v Suchdole, p. fer. Nová
v Křeseticích A... 9

2 K p. katecheta Kneysl a p. katecheta
Teplý v Kutné Hoře, p. kaplan Zelený
v Šedlicí, p. far. Čenský v Konárovi
cích, p. adm. Kratochvíl v Radboři, p.
kapli. Petr v Solopiskách, p. far. Mar,

fnekveZbýšově<<- - -++ * K1 , far. Petr v Třeboníně, p. far. Rosa
v Krchlebách. . . . . < + + aK

Úsikom 182 K

Z vikariátu novobydšoveského darovali:

30 K p. děkan Khan v Chlamci, p. vik.
sekretář Pospíšil v Lužci. . .. .

10 K p. far. Dvořáček v Babicích, p. děkan
Krátký v Lovčicích, p. far. P. Holub
v Motličanech, p. kapl. Janoušek v Lužci

6 K p. prof Dr. Kašpar, p. katecheta
Číhák v Novém Bydžově, p. far. Kašpar
v Hlušicích, p. far. Vintera a p. kaplan
Janák v Žiželicích, p P. Holoubek v Mo

4u K

40 K

tličanech, p. kaplan Žofák v Chlumci. 40 K
4 K p. far. Pfof ve Starém Bydžově, p.

kaplan Matouš v Novém Bydžově... 8K
8 K p. katecheta Hornov v Novém Byd

dově—- -2 22 3K
2 K p. far. Novák v Dobřenicích, p. ka

plan Biskap v Žehuni. . . .. . 4K
Česlkem 136 K

hořejších 182 K
dříve stvrzeno 830 K 90h

Úhraemn47 Koob

"Uržní zprávy.
. W Bradoci Králové, dne 26, března 1904. 1hl

olenicě k 1340—18 "bu K 940060, jočme
meK 9-60—1060, ovsa K 5-70—6:30, prosa K 00:00
—0'00, rikve K 9-860—10:40, hrachn K 18:60—20'60,
čočky K 326-00—3800, jahe) K 1900—12000, krup
K 2000—3800, bramborů K 3-10—3-80, jetelového
damene červ. K 60-00—80-00, jetelového semene bí
lébo K 00:00—000-00, jetelového semene Švéd. 00:00
—00-00, jetelového semene ras. 00-00 —00:00, máku
K 28:00—30-00, lněného semene K 24-00—28'00,
100 kg. šitných otrab K 11:00—11-80, pšenič. otrub
K“10'70—11-20, 1 kg. másla K 2-10—2-30, 1kg. sádla
vepřového K 1-72—00'0, 1 kg. tvarohu K 0-32—0:86,
1 vejce K 0-05—00'06, 1 kopa petržele K 0:00—
00:0, 1 kopa kapusty K 4-00—6-15, I hl cibule K 8:70
—9'60, 1 kopa drob. zeleniny K 1-30—3-90, 1 pytel
mrkve K 270—8-10, 1 kopa zelí 0-00—0:00. 1 hl
hrušekK 0v-00—.— Na týdenní obilní trb v Hradci
Králové dne 26. března 1904odbývaný přiveseno bylo:
1) obilí: pěenice bl 204, žita 196, ječmene 144, ovaš
422, prosa 0, vikve 183, hrachu 11, jahel 17, krup 50,
jstelového semene 29, Iněného 29, máku 7. %)Zeleniny:
selí O kopy, kapusty 29 kop, cibule 17 hl, drob.
weleniny 87 kop, mrkve 21 pytlů, brambor 689 hl,
eerele O kop. 8) Ovoce: jablek 0 hl., hrušek O hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 18 kusů, podavinčat 798
kusů, kůzlat 107 kusů.

Přátelé!
Žádejte náš list ve všech hostincích, nádrad

ních restauracích ajkavárnách, které navštěvujete;
podporujte naše inserenty a při ubjednávkách od
volávejte se na Obnovu. Podporujte Obnovu odpo:
ručováním, sasíláním saručenýchspráv. Kdo dosud
mesaslal povinné předplatné, af tak rychle učiní
nyní, při počátků nového čtvriletí.

(Pokračování).

(Zasláno.)

Pan JAN STANĚK,pasiřaciseleur
v PRAZE-L, ulice Karoliny Světlé čislo 19.

Dílna kostelníchmddoba umělýchprací zkovu.
P. T

Kalich i obě kaditelnice jako nové! Jsem úplně

spokojen sprovedením i cenou. Kdo Vaší solidnostjednou skusil, jíš se Vás povšdy přidrží. Bůh.
Vám v úctě oddaný

Augustin Franěk, farář.
16. prosince 1903,

: vný y'
tři velké pokoje, kuchyň s bal
koákem, předpokoj, přislušenství,
všé pod jedním uzavřením.Lázeň

v domě, |

maRiiščikénábřežíČíslý322.

Ve Slarči (Morava),

Zalošého r. 1860.

Na umělecko- slové výstavě v Hořicích
1903 při i cena.

Nejstarší a největší

závod sochařsko-kamenický
na Královéhradecku firmy

ZDENKO JEŽEK
v Hradei Králové,©

Čelakovského ulice č. 868, ve vlastním domě,

odporučujese k provádění prací hřbi
tovních a jiných z domácích icisích
mramorů, žul, sienytů, direktní import
švédských žul, labradorů. — Nejlepší ná
kupní pramen pro pány truhláře, desky
na nábytek, zařízení pro řezníky, uzenáře,
kavárny, koupelny, desky pro koželuhy,

cukráře atd.

Stálý sklad hotových náhrobků se všech
druhů kamenů ve vkusném provedení při

cenách mírných.

Cenníky na požádání zdarma a franko.

Kávu
prodávám stále za staré nezvýšené ceny

a sicek
1 kg. Santosu . K 2— 1 kg. OustemalaK 3—
1 kg. Manilly . K 2:20 1 kg. Perličkové K 3-10
1 kg. Jamaika . K 2:40 1 kg. Menado . K 320
1 kg. Lagnaria K 260 1 kg. Piraldi. . K 8-40
1 kg. Portoriko K 280 1 kg. Ceylon. . K 350

Co zvláštnost odporučaji

Královéhradeckou směs
pro každou domácnost dobře se hodící

1 kg. za 2 K0 4.
Veškeré druby kávy z mého obchodu pochá

zející jsou dobré, lahodné a silné chuti. Mimo to
cenytak levné,za jaké je nelzeobdržetizAltony,
Hamburku neb Terstu, od neznámých a cízích ob
chodníků, kteří hledí dosíci většího zisku.

Při odbírce možno si voliti až 5 druhů.

Fr. Chrudimský,
kupectví od roku 1874

v Hradci Králové.

Jan Horák,
seukeníkvRychnověn.X.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarníaletní dobu
SBP* Též velejemné <“

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mébo křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Při bromadném objednání větší výhody.

Těž na oplátky bez zvýšání cen! -E
se slohemkostelů

Božíhroby* 2.5

Kížáné bs zč 52;šeňí“, suchy,oltáře ú v né kos
velikonoční stelní zařísení doporučujeuctivě

umělecký závod sochařský a řes

Josefjá Křejčíká o Přáše.
Písásnas dílny na Letné 619-VII.SkladKarlovoul; č. WO.
— Iluštrované cenníky, nákres zpočty franko. —

P Výhodnéplatebníhodmtabr.2

K době

“ Založeno roku 1858,

Petra Buška synové
v Sychrově, Čechy,

umělecký závod sochařský a řezbářský
pro práce kostelní, parostrojní truhlářství

doporučuje uctivě

OMP*>k době velikonoční
Boží hroby, křížové cesty, Těla Páně
a klečící amděly ze dřevařezanéa polychrom.
Sošky „Vzkříšemí“ zo dřevařezanéa polychr.

velikost 55 60 65 70 om
korun 38 834 38 42

Pre levné Boží hroby: Těla Pámě ze
sádry (pevné), krásně modelované, jemně polychr.

velikost 90 100 116 130 140 cm
korun 24 28 36 44 48

Klečící auděly ze sádry (pevné), krásně mo
delované, jemně polychromované

velikost 40 6% 65 cm
korun 12 46 34 kus

Provedeno přes 450 oltářů a Božích hrobů.

úzně.- VELJUHOVKYlázně- 

'/, hod. jízdy od nádražní stanice Josefov-Jaroměř.
B vil se 120 pokoji. — Vzorně zařízené.

Výtečně působící, želez. vodou připravov. glatinné
lásně, dále lázně elektr. Zkomor., jodové,
Jehličnaté aJázněpřírodní, volné.Léčenípitnou
vodou.Vodoléčba a elektroléčba. Osvědčené

pot rheumatismu, dně, lechlas, chudoevnosii, nemocem nervovým, žensk.

atd.překvapující výsledky. Gymnastickáléčba vad chůze a chorob mišních (Tabes)
dle H A. Frenkela. — Zkuě. lázeňaký lékař Dr. W.
Smutný « Prahy. Půvabná suchá poloha u samých
rozsáhlých lesů. Výtečná rostanrace ve vlast. správě,

při mírných cenách. — Vojenské koncerty.
ORP“ Poštovní i telegrafní stanice v lázních. "Jj
Obšírné prospekty zašle zdarma Správa lázní.

První český katolický zárod ve Vídní

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; Da požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

Vídeň,
VH. o, Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.GOD

KEKPXPXEXPXXX
Nejdůstojněší bisk. konaistoří doporučený

umělecký závod

Jos. Ateslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů, Be
m- kazatelen,
a i 4 .-. 

křížávých gest, Božích hrobů, soch „std.a od
koros dokonalostí přesně dle sobů. ZMást
trvanlivé zlacení a polychromování,vše solidně
a levně přivýhodných platebních podmínkách.

.Přečetná pochvalná uznání po ruce. Ros
počty, cesty atd. ochotně a besplakně.

:

Výroba rámců všech moderníchvsorů. |
XKAPKA DXPKPXB
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Díkůvzdání.
Uctivě podepsaní vzdávají jménem svým, osadníků

farních 1 všeho příbuzenstva upřímné a uctivé díky všem,
kdo důstojnému knězi

vanu Váni, Dvořátkoní
faráři v Babicich,

prokázali jakékoli služby lásky. Zejména zaplať Pán Bůh
upřímnému příznivci v Pánu zesnulého nejdůstojnějšímu
Pánu Th.Dr. Al. F'rýdhkovi, bisk.gen.vikářia
děkanu kapitolnímu v Hradci Král., veledůstojnému Pánu
Jos. Srámkovi, bisk. vikářiv Nov.Bydžově,
důst. Pánu Jos. Váňovi, farářiv Bohárně,dů
stojným Ikněžím, kteří přijeli z hor Orlických,vele
důst. pánu FEXlavsoví, bisk. vik. sekretáři v Ro
kytnici, důst. pánu FEXavlovi, faráři v Pěčíně, důst.
pánuSeb. EKaráskovi, farářiv Bejšti,spolu
žákovi zesnulého, a veškerému dostavivšímu se důstojnémuduchovenstvu.

Díky uctivé vzdáváme: Blahorodému pánu M.
"Teuchertovi, velkostatkářive Vel. Barchově,
blahorodémupánu J. Jarošlkovi, centrálnímu
ředitelipanství Chlumeckého,všem p. t. pp. řídícím
i p.učitelům, sl. obecním předsta
venstvům, spolkům islhasičským
sborům, všemdárcům krásnýchvěnoů,
všem, kteřímilovalizesnuléhoa celé farnosti
Babické.

Děkujeme vroucně též za písemné projevy soustrast.

Poděkování.

Karlu Tennerovi,
městskémupolicojnímukomisaři,

skládámnejuotivější díky své, jmenovitěslavnému
zastupitelstvu král. věnného města Hradce Králové a slavné
městské radě, kteráž v čele se slovatnýmpanem starostou
a panem náměstkem účastí až na břbitov pouchovský jej vy
znamenati ráčila.

Prosím uctivě, aby nejoddanější díky mé přijmouti ráčili
vysocedůst. a velebnédmehovenatvo, blaborodýp. c. k. mtinto
držitelský rada, veleslavnéveškerée. k. státní, městské
a samosprávné úřady zdejší, velectěnípp. měšťané a
spoluobčané zdejší s váženými rodinnmli svými, slovutní
lékaři, slavnésbory, ústavy a spolky, pánizástupcie. a k.
vojska, cís král. četnictvo. slavná policejní komi
sořstva sousedníchměst a obzvláště zdejší městuká pollcle
za tak velkou obětavost a účinnou ochotu a vůbec všicho P. T.
účastníci pohřbu odtud i ze širokého vůkolí.

Mimo to prosím, by mi odpuštěno bylo, že nejsem 8 to,
abych zvlášť a jednotlivě se poděkovala, jak by srdee a vědomí
povinnosti velelo.

Pán Bůh sám račiž odplatiti vším dobrým!

V HRADCI KRÁLOVÉ, dne 29. března 1904. í
Marie Tennerová.

Bůh Vám všem bude odplatitelem! Navštívenky |, =: Paramenta.

V BABICÍCH,27. března1904. všech. druhů | Ignáce V Neškudla smVáolav Jar. Báb, Kateřina Dvořáčková, nabízí ž ' š
kaplan. matka. . . ' (protokolovaná Arma) Ť

| Biskupskátiskárna| Ř v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) :
(bratr P, J. Weškudiy, faráře vo Výprachticích)v Hradci Král.

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva |*

Jubilejní modlitíu
odpustkovou k Panně Marii bes

poskorny počaté, dle Ordin. listu

pe" č. 1. r. 1904.dostatilze100kusů
89 sa 1 Kv BISK. TISKÁRNĚ. |

jak

PReidujká6-0I88:0ké

Jarní ÚLITŮEL

veškerých

modních

časopisů
českých i jinojazyčných

V těchtodnechvydalafirmaKarel Šimek, závod
s relig. obrázky v Čes. Budějovicích, vlastním
nákladem obrázky

W

m sv, Řehoře Velikého
i za příčinou rooleté oslavy památky tohoto velkého světce. Obrázky

| (jsou zdařile reprodukovány 1 barvami dle originálku známého čes
kého malíře, ve formátu obrázků pro modlitební knihy,

PB“ 100kusů stojíK 3:60. i

Ť ÁD EJTE vzorekobrázkůtěchto“Wzdarma, franko a objednejte,

mam dokud náklad stačí.

(>. E.TOLMAD, ka"

lze předplatiti

v prvním královéhradeckém
knihkupoství a antikvariátě

še Bohdana
Melichara
w Hradci Králové.

(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č. 17.
ú, Pošt. spořit. č. 802101. K Založeno roku !863. X | Psací stroj.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmen. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Příloha
Prospěch z úpravy a kanalisace

středního Labe.

Labe upravené a zkanalisované prospěje
nejen zemědělství, ale též průmyslua obchodu
a to ne pouze při samé řece, alei v Širší
vzdálenosti. Upravou (regulací) zbaveno bude
Labe všech křivolatin a nabude tím směra
přímějšího a koryto řeky se rozšíří, čímž pojme
více vody, tak že i za pomoci případných o
chranných hrází zhoubné povodně se téměř
znemožní. Spojí-li se pak s regulací kanalisace,
kterou se koryto řeky prohloubí, vzdejde z toho
zemědělství prospěch netušený. Luční hospo
dářství, které jest na Polabí jedním z hlavních
pramenů příjmů rolníkových, nemálo tím získá.
Bažinaté, mokré louky, na nichž se daří oby
čejně tráva špatná, snadno se odvodní, suché pak
dle potřeby se zavlaží vodou ze zvláštních
nádrží umělých. Zřízením ochranných hrází
8 propuštěmi dají se i níže položená luka dle
potřeby zaplavovati, aniž se bude rolník obá
vati, že se mu jako dříve při každém větším
vzedmutí vody úroda luční poškodí. Při zaří=
zení tom bude pečováno též o to, aby bnojivé
látky, jichž dle výpočtů něm. odborníků Ul
lika, Hibsche a Hanamana 1'/, millionu tan
částečně rozpuštěných, dílem jen rozmělněných
ročně voda labská z Čech odnáší ukládajíc
je před Hamburkem, ve vlasti naší byly za
chovány a zažitkovány. Upravou a kanalisací
Labezískajína hodnotěi vzdálenějšípozemky
mokré a zbahnéné, ježto přebytečná voda v zří
zených příkopech nalezne náležitého odpadu.
O tuto melioraci pozemků svých musí se pře
devším starati zemědělci sami, jimž stát a země
podpory své jistě neodepře.

Zkanalisované Labe umožní snadnou a
levnou dopravu zboží, tedy také výrobků ze
mědělských. Po vodě lze dopravovati o
celou polovinu levněji než po dráze. Tím podle
Labe vznikue řada nových zemědělsko průmy
slových podniků, které zpracají přírodní bo
hatství polabské i vzdálenější. Ta však musí
býti rolníci naši na stráži, aby se mezi ně ne
dostal cizí kapitál, jenž by z mozolných jejich
rukou bezohledně vyrval veškerý zisk. Nutno
pracovati k tomu, aby zkanalisované Labe a
vodní dráhy vůbec sloužily v přední řadě
zájmům vnitřním a teprv ve druhé řadě mezi
národním. Zákonodárné sbory naše mošsí 8e
včasně postarati o tarifaí výhody na posílení
národního hospodářství našeho, aby zabráněno
bylo znehodnocování ceny výrobků domácích
pod cenu výrobní.

Při kanalisaci Labe dle výkladu inž. K.
Rosy opravena bude hladina vodní tak, že ne
bude téměř žádného ztraceného spádu. Na
těchto spádech, jichž projektováno od Hradce
do Mělníka asi (20, postaveny budou též mo
hutné pohyblivé jezy stavidlové a toa Hradce

Králové, op bnic Bukoviny, Němčic, Pardubic, Srnojed, Přelouče, Selmic, Labské Týnice,
Veletova, Osečku, Poděbrad atd. Ta třeba pa
matovati, aby při těchto jezech použito bylo
vodní síly v místě samém postavením tur
bin ku pohonustrojů za účelem umělého zavla
žování lak, aneb proměňování síly vodní v síla
elektrickou a použitím téže k osvětlování, po
bona různých strojů hospodářských atd. Dle
dobrozdání inženýrů K. Rosy a J. Vejdělku
dala by se síla elektrická podle toku Labe
užiti v prabu 30 km širokém, v rozsahu 6000
km*. Působnost síly elektrické jevila by se
takto až u Jaroměře, blíže Hořic, v Necha
nicích, Třebechovicích, Týništi | Hrochově
Týnci, Chrudimi, Heřín. Městci, v Čáslavi,
Hoře Kutné, Kouřimi, Chlumci n. C., Král.
Městci, Čes. Brodě, Nov. Benátkách atd. Ze
mědělství, maloprůmysl a veřejné potřeby by
tím získaly nemálo, jen že by se celé věci musela
uchopiti zvláštní dražstva a ne jednotlivci,
kteří by ze všeho sami jen chtěli kořistiti.
Sdružení zemědělské mohlo by členům svým
propůjčovati žárovku ročně za12 K aelektro
motor o Ď koňských silách za 50 h za hodinu,
dále řemeslníkům mohl by býti poskytnut
proud pro 2koňový motor, osvětlení bytu,
dílny a skladiště 18 žárovkami za 840 K ročně,
obci pak pro 110žárovek uličních a 7 koňských
sil pro vodárnu za 2400 K ročně. Že by 8e
podniku takovému dařilo, podává doklad šu
mavská vesnice Čachrov, kde vodní síla malé
říčky proměněna jsouc v sílu elektrickou po
hání mlýn, osvětlaje obec o 47 číslech, každou
chatu nákladem 12 K ročně za jednu svítilnu
v bytu a 6K v stájích; mlátí se jí, řeže ře
zanka, šrotuje se a obstarávají ostatní potřeby
hospodářské. —Kdyby zeměvzala tento podnik
do své správy a vodní sílu zájemníkům pro
dávala, přispělo by to nemálo ku zlepšení fi
nancí zemských. Jinak ovšem bude úlohou

samosprávných korporací a zvláštních druž
stev, aby při těchto podnicích měly stále na
mysli prospěch celých krajů.

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. Hygienadu

ševní práce. Napsal dr. R. Adamík. Za 48 h. — Jos.
Kořenskóho cestopis: K protinožcům. Seš. 26. a 27.
po 60 h. — V záblescích staré chodské slávy. České
knihovny č. 16., seš. 6, Napsal J. Hruška, Za 24 h
sešit. — Kar. Světlé sebrané spisy. IIT. Novelly. Seš.
1. a 2. po 80 b.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Za če
skoa slávou. Skrostné ilustrované dílo. Řídí K. Hip
man. Sešit 12. za 80 h. — Starý hřích. Román od J.
Klecandy. Seš, 7.—10. po 25 h. — A. Dumas: Tři
mušketýři po dvaceti letech. Seš. 30.—34, po 25 h.

Vlasťf, Časopis pro poučení a zábavu. Řídí T.
Škrdle. Roč. XX, č. 6. s bohatým obsahem. Roční
předplatné 10 K. Nákladem družetva „Vlasť“ v Praze.
Týmž nákladem „Vychovatel“. Časopis věnovaný záj
mům křest, školství. S přílohou katechetskou. Řídí

r R. Horský. Roč. XIX., čís. 5. a 6. Předpl. na rok6 K.

Křesťanská Škola. Časopis pro šíření idef
náboženských v čes. školství. S přílohou „Obrana“
pravdy křesť. ve veřejném životě. Roč, III., č. 4.—6.
Roční předpl. 6 K přijímá koihtiskároa V. Kotrby
v Praze.

Obrana víry. Vydává Tisková liga v Praze.
Řídí dr. R. Horský. Roč. I., č. 2, obsahuje: Marie
Stuartovna. Sjezd čes. evangelíků. Za 28 h. — Vy
chází čtyřikrát do roka za 1*10 K.

Škola a společnost. Ze sbírky „Otázkya
názory“ roč. III. seš. 2.—4. Napsal J. Dewey. Přeložil
J. Mrazík. Na 10 seš. předplácí se 3 K unakladatele
J. Laichtra na Kr. Vinobradech.

Náš Domov. Nejlacinější obrázkový a zábavně
poučný měsíčník pro náš lid. Redaktor J. Vévoda.
Roč. XI., č. 8. Nákladem „Jednoty Našeho Domova“
v Olomonci. Roční předplatné 4 K.

(J. Sylvaterův synovec, ná
stupce)

s |,© Odbornýuměleckýzávod
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JAS malbu oken kostelních

k; mt PRAHA-I,
č. 145 at., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže 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
sice 1 se čelesnými rámy, sí

lěmi vsasením.
+ EVU

nvk S
2 n Veákerérozpočty,skcizsyi odbomá

at pie radabezlatě,bezeuzávaznostiA ka ku definitivní o vce.Pádž
OR“ Nosčetná veřejná i písemná pochvalná uznání.“fil)

Založeno roku 1836.

Učen
z venkovské křesť. rodiny, co možná s lepším

školním vysvědčením přijme se v uměl. závodě
pozlacovačském

Jos. Kieslicha v Hradci Král.

(
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NOVOTINY v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny

KARLA ADAMCE,
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 bodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

nejnovějších

Kočáry VO
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENEK 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 8 právem ražení zlaté medaile s korunou.

PIV
PANI

aHARNON
eM ákey| Bojnovějších

ke SOUSTAVY — levně,

též na splátky a-výměnu nabízí továrna
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KHÁLOVÉ.

Sklad Ellščino nábřeží proti lab- i
skómu mostu. ——————
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

P, T. páni

s devotionaliemi a pod.

žádejte od firmy Karel Šimek
v Č. Budějovicích

vzorek obrázku, vydanéhoza pří
činou oslavy sew.Řehoře I. Veli
kého. I při menším odběru poskytuji

značné výhody.
Odbyt

Be“ zaručen.

bez jakéhokoliv svýšeni oen na každou
stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Herkar“ čís. 808.

pro kostel —VARHANY2%;
sachovalé, 6 rejatř.: Principál 8“ Viola 8,
Kryt 8', Flanta 4 Octáva4', v ped: Subbas 16',

prodá za 700 K
závod Josefa Hubičky stav. varhan, Praha VII,

Třebízského ulice, číslo 183. za vodárnou.
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Založeno r. 1860.

Vyzr.amenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Zava

zlatníh apasíř vChrudimi
P svůj hojně zázobený

sklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vše slině v ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.

Vlastní výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. — Platíti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou so již svěcené se stvr
sením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

so vykázati čenými ochvalnými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
konpení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvií
ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciikálů, schránek na Nejsvětější,patenek atd. co nejvíce.

Op“ Fillalka v Hradci Králové. "UW

Prodá se

větší besídka
Hodí se nejlépe pro hostince. — Dotazy zodpoví

redakce t. L.

ání zašlou.

prlěky kovlelní
voskové i polovoskové "Ul

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. blsk.
konsistoře v Hradci Králové s roku 1888.
Doporučuje veškeré výrobky voskářské:
Svíčky oltářní z čistého vosku včelího i
druhy levnější, dále paschaly, tri e,zrna
kadidlová, sloupkya jiné. Nejjemnějšídruh
kadidla fsvičkystearinové pro lustry i pro

potřebu domácí.
Výrobky“'snáme, besvadné jakosti, obsluha

a přesná, podmínky a ceny nejmírnější.

Zvláštní nabídkou ma přání ochotněse poslouší.

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
8 j. v nejmodernějším provedení

s úplnou sárukou/

Solidní obsluha při mírmých
cenách.

Ceny i obrásky velkých hodin
? na požádání zašle.

Důvěryhodnýmsdsilky na výběrtéš i na splátky
bez ovýšení cen. -—-Zalošeno r. 1845.

odfirmyK A REI,

Žad ejte ŠIMEK,specielnízávod se svatými ob

vČesk. Budějovicích,

we“ prospekty
upomínek pro sv.přijímání,

na ukázku vzorek jak upo

jež se franko a

mínek, tak i malých sv.zdarma::
Jen krásná provedení a mírné ceny.

zasílají. Tamtéž k dostání

Veledůstejném

duchovenstvu!
ul.

Jan Dlaněk, „z svete
J čís.10n, roh

Konviktaké ul., paslř spo
elelně na kost náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílněručně praco=
vaných kostelních nádeb a nášlní,

jako: monstrance, kalichy, ciborla,ampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty snovu opravuje v původní

intenci a jem © ohné slatá a stříbři. Na požádání hotové

Jzáco na nkázko, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k rolnéma nabléduutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejetkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné

ky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené,

NÁBYTEK av Dvořáček, sklad nábytku



Založeno roku 1868.

Petra Buška synové
. v Sychrově, Čechy,

umělecký závod sochařský a řezbářský
pro práce kostelní, parostrojní truhlářství

doporučuje uctivě

(> k doběvelikonoční-i
Boší hroby, křížové cesty, Těla Páně
u klečící amděly ze dřevařezanéa polychrom.
Sešky „Vzkříšení“ ze dřevařezanéa polychr.

velikost 56 60 60 70 cm
koran 38 54 JU 42

Pro levné Boží broby: Těla Páně ze
sádry (pevné), krásně modelované, jemně polychr.

velikost 90 100 116 130 140 em
korun 24 28 86 42 48

Klečící anděly ze sádry (pevné), krásně mo
delované, jemně polychromované

velikost 40 655 65 em

korun. 12 46 22 kus

Provedeno přes 450 oltářů a Božích hrobů.

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou
stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čía. 803.

Navštivenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

ADALBERTINUM.

/A aka 130)

h a B

Bursa práce v Hradci Králové,
Několik krejčovských dělníků obdrží práci a

též několik učňů na různá řemesla se přijme. —
Přihlášky přijímá „Všeodborové sdružení
Jkřesť. dělnictva“ v Hradci Králové.

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Kar. Světlé,dan Dlaněk, £2,54,
Konviktské ul., „učený paslř speotelné na kostelní náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a uáčiní,

jeko: monstrance, kalichy, ciboria,ampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky at d, vše
v přesném slohu církevním. Ntaré
předměty znoru opravuje v původní

dntenci a jen v ohní slatí a střídří. Nu požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškoré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nablédnotí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejetkvostnějšího. Chudším kostelům úle
vá v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

bescenné. Vše posílám již posvěcené,

NÁBYTEK

Praha-l,ul.

z akcionářského

pivovarupivo

A. Bařtipán, hotelier.

ALIS,
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 nejmoderačjším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
Da požádání zašle.

Důvéry hodným zásilky na výběr též $ ma splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

nejnovějších

Kočáry Vzor"BE
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENEK BUBEN.
kočárnik v Hradci Králové.

Vyzpamecán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čest.
diplom 8 právem ražení zlaté medaile 8 korunou.

a

V hluboké úctě

Srávě vyšlo
čislo 4. „Časových Úvah“
a přináší z póra Dra. Fr. Reyla sociální úvahu

Ů sebovraždách

sludonlů.
Stran 38. Cena 8 h Při větších objednávkáchsleva.

Časový tento spisek pátrá po příčinách ne
blahého socialníbo zjevu, jenž v posledním tříletí
celkem 25 mladých životů ze řad studentských
skosil a zejména v měsíci lednu a únoru letošního
roku celou Českon veřejnost vzrušil. Autor kritisuje
n.nější rodinnou a školní výchovu, oceňuje vliv
četby a společnosti na mladou duši, Spisek psán
je poutavým slobem a uvádí četné doklady. —
Zaslouží pozornost v kruzích školských a studujicí
mládeže.

Objednávky vyřídí

administrace „Časových Úvah“ v Hradci Král.=
|
2„M
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m tim
veškerých

modních

časopisů
českých i jinojazyčných

lze předplatiti

prvním královéhradeckém
Inihkupectví 8antikvariátě

69 Bohdana,
Melichara ©
v Hradci Králové.

[O

Jan Horák,
(soukoník v Rychnově n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látex

vlastní výroby

pro jarní a letní dobu,

MB- Téžvelejemné -m

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 oplátky bez zvýšení cen!

NOVOTINY

NONORNONOSONOSONOS

|
Všeobecnáúvěrnímí bankav Hradci Králové

——— zapsané společenstvo e račením obmezeným 

oznamuje veřejnosti, že dnem 5, dubna 904. zahájila svou ČinnOSÍ,

Vklady přijímá buď ma vkladní kníšky proti 4'/,*/, zárokováníode due
vloženído dne vybráníneb ma pokladniéní pomkárky 4 ma běžný účet proti
89, zůrokování. .

1, daň důchodkovou platíústav ze svého.

Poskytaje půjčky osobní způsobem zjednodušeným p. t. pánůmúřed
níkům, professorům, učitelům, šivnostníkům všeho druhu, jakoži všem úvěru hodaým osobám.

Úvér hypotekární a komverse všeho druhu obstarává rychle a co
nejsolidněji.

Přijímá člemy, jichž zájmy všestranněpodporuje. Člemský podíl obnáší
20 korum a ručení jest obmezené.

Dle $ 20. svých stanov podléhá ústav nenadálé vevisí „Jednoty zálošen“ a mímo to
mají vkladatelé právo — třeba nebyli členy ústavu — kdykoliv dáti revidovati

© *' a pokladny, jakmile se jich ma tom usneslo 25, © níchš kašdý má aspoň
500 korun na vkladní kníšku uloženo.

Úřední hodiey dop. od 8—12 a odp. od 2-5 hodin. — UÚřadevny (sen
v Hradel Králové v Palackého ulici č. 83. v II. patře (důmstavitele pana Falty).

Blišší vysvětlení ochotněpodají jedmatelstvá: J. Polívka v Prase VII, č. 17.; B. Vávra

v Brně, d Elvertova ulice č. 5.; P. Graul ve Vídní IV. Schaumůurgergasse I1., jakož i

o:

ŘiditelstvízjŘDUOMDVUVUOVCUNVONNVNAOAODVOACOROAOBNÍ

odfirmyIKAREI,
Žad e te *ŠIMEK,specielníse svatými obrázk

k. Budějovicích

=- prospekty
upomínek pro sv. přijímání,

na ukázku vzorekjak upo

jež se franko a

mínek, tak i malých av.zdarma 2+“
Jen krásná provedení a mírné ceny.

©

*Ť

— mmm ————— -——NAIITKACORAZY Z ITI XIICITGOCIT DDD LDA I EL MMUTITÍ

Lb Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, (aráře ve Yýprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčlní.

Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázkujiýse Da požádání franko zašlou.

Erb

pěn

měněnvým

poprjí

————
TTTTÍLX

zasílají. Tamtéž k dostání

paži688..0..0.10465.0:8.6:60.0-00400-0DDD96-DvÉudně.900080bd

VULNENNNKNEKU

v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny

Merkurom.
SKLAD OBUVI

všeho druhu
pro pány i dámy.
Obuv zhotovuje se též i z přinešených látek.

Zakázky z venkova
jakož i opravy které se ve vlastní dílně zho

tovojí, vyřídí se obratem pošty.
Vhodnépříležitostnédárky. ij

věžnich

5 n v Čáslavi

r- © KARLAADAMCE,
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, jskost výborná,

pevné

východočeské nakladatelství
se- a knihkupectví.

Prvý závod na českémseverovýchodě.

Psacístroj.
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Číslo 15. > na půl roku 5 k — h |

Francie,
(14)Opět ta nešťastná země;od posledního na

Šehočlánko nezlepšilo se tam pranic, naopak, vše
se řítí po nakloněné ploše k svému pádu. Církev
měla již mnoho nepřátel, ale takých, jaký je
bývalý kněz Combes, nynější předseda mini
sterstva, málo. Jiným sloužil boj proti církví
pouze za prostředek, tomuto zařivéma odpad
líku však za životní cíl. Cítě, že se mu půda
pod nohama propadává, nepřeje si již sám
ničeho, než aby zůstal při vládě tak dloubo,
dokud neprovede zákon o vyučování; z té
příčiny též urychluje jeho projednání a shrnuje
odstavce 4.—9. tohoto proticírkevního zákona
v odstavec jeden, aby byl dříve hotov a na
vrhuje, aby provedení jeho zůstaveno bylo
ministru vyučevání Návrh jeho, ač tací radi
kálové, jako Ribot, Leygues proti němu mlavili,
jako neliberálnímo a protifinančnímo, jakž takž
prošel. Též zednářská lože melou, dokod táhne
vítr a prosadila odstranění kříšů z paláce
spravedlnosti a s pautheonu; tento poslední
snad obstojí, ale jen proto, že by lešení nu
jeho odstranění stálo 60.000 franků. Proti
církevní zuření Combesovo odsoudil do jisté
míry i bývalý ministr a sociální demokrat
Millerand, jenž pravil, že ve Francii pro samý
boj protiklerikální všecko hyne, zvlášť že se
ve věcech sociálních nic nepracaje. A opravda
vše hyne: námořnictví je ve stava bídném,
vojsko pozemní není lepší, soudnictví zaha
luje si studem tvář a školství — o tom darmo
mlavit. Škoda toho nadaného a spořivého lidu
francouzského, škoda té krásné, bohaté, histo
rické země pro tak bídnoa vládu!

S Římem dospěly věci k největšímu na
pjetí; papež Pias X. nemínil totiž na vše
mlčeti, nýbrž důrazně odsondil proticírkovuí
politiku vlády, nazvav ji nekultorní a nelibe=
rální; vláda odpovědělaprotestem, který ovšem
v Rímě platí tolik, jako protest Říma v Paříži;
za to katolíci francouzští přijali jej radostně.

. 00 je to však platno, když sami zapomínají
na krásné francouzské přísloví: „Člověče pomoz
si a Bůh ti požebná!“

Jaký je vnitřní stav Francie, tak vypadá
i jeho zahraciční politika. Spolek její s Rnskem
povstal na základě přirozené potřeby, z poli
tické, jak říkáme, natnosti a mnůže býti zemi
jen oa prospěch, ale je to zase vláda, v níž
Dejmocnější stranon jsou socialisté s Jauresem
v čele, která pracuje proti Rosko.

V Německa jsou ovšem též socialisté
proti Rosko, ale ti tam nejsou stranou vládní,
nýbrž oposiční ; tam vláda nenese zodpovědnost
za socialistické výpady, jako ve Francii. Ač
francouzský národ, ba ani vláda sama posud
nesdílí smýšlení socialistů, je přecjen otázkou
budoucnosti, jestli internacionála nestrhne tam
oa sebe vláda a tu nelze se diviti, že takové
spojenectví ani v Ruska nenachází sympatií a
že poměry obou říší ochlazují se víc a více,
zvlášť když se z Německa zimničně k tomu
pracuje, by dvojspolek byl rozbit a místo
Francie aby zaujala Germanie. Je to stará
politika Bismurkova a v Německa se cítí víc
a více, že nebožtík Caprivi nebyl na dobré
cestě a že nutno zabramiční politiku opraviti.
Naproti tomu koketojí pošetilí idealisté fran
couzští a Anglií, s tou starou, sobeckou
počtářkou, která nikdy nikomu zadarmo ničeho
neučinila a došlo již k úzkému sblížení mezi
oběma. Je pouze otázka, na niž masí jen bu
doucnost odpověditi, co 8 tím Francie chce.
Její zájmy od jakživa se 6 anglickými křižo
valy, prospěch z toho nekovká tedy žádný,
a je tu jen jediná možnost — prosapěti Rusku
tím, že by Anglii držela v šachu, aby na vý
chodě mělo Rusko volnou ruku. Jestli Aoglie,
která v posledních dnech opravdu zdá se Roska
se nakloňovati, v příhodné chvíli ukáže své
pravé smýšlení a vystoupí proti Rasko, pak
vyvedla Francie uehoráznou pošetilost, poně
vadž podporovala nepřítele svého spojence a
rozbila dvojspolek sama. Chce-li tolik nepřátel
allianci ruskofrancouzskou. rozbiti, jest to

nejlepším důkazem, že spolek ten byl jim
trnem v očích a že bylo v zájmu evropského
míru, aby trval i na dále. Prozřetelnost porazila
francouzské zednáře patraě slepotou; své nej
lepší spojence urážejí a své nejlepší syny
z domu vybánějí. To již oenf, jak oni říkají,
„faux pas“, to je vlastizráda.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 6. dubna.

(K úmrtí knížete Karla Schwarzenberka. — O vy
dání literární pozůstalosti bývalého královéhradec

kého gymnasisty dra. Ladislava Hofmana.)

My potomci prostých českých lidí, jejichž
mozoly a odříkáním stala se česká země slav
ným královstvím, jejichž krví napsána byla
jasu i atrpení plná česká historie a do jejichž
kůže byly knihy této historie svázány, měli
jsme ua zelený čtvrtek v Praze hluboce do
jemnou a mocně vzrašující podívanou, která
za přítomné doby nutí k vážnému uvažování.

Odpoledne zmíněného dne duněla čedičová
dlažba hlavních ulic pražských pod kopyty
v parádě tady jedoucí divise českých dragounů,
jimž s taseným palašem v ruce velel vlaste
necký český pán princ Ferdinand Lobkovic
z Dolních Beřkovic.

Praha a celé české království json zvyklé
zjev tohoto českého pána viděti jako repre
sentata díla pokoje a míru, jako starostlivého
náčelníka a správce českých zemědělských po
uměrůa jejich rozvoje. A nyní najednou objevil
se v Praze s dragounskou, zlatem se lasknoací
přilbicí na hlavě a s mečem v ruce ua vzpí
najícím se bnědém valachu v čele dvou Švadron
Švarných českých rejtbarů — — —

Při skvělé této podívané na českého pána,
potomka to jednoho z nejpřednějších českých
rodů, vedoucího těsně semknuté řady válec
ných českých jezdců, mysl českého člověka
mimoděk prchala zpět v dávné minulo, kdy
obraz takovýto, že český pán obratný hospo
dář a pečlivý zemědělec projížděl matičkou
Prahou v čele davu vojska, nebyl žádnou vzác
ností. Ale než li mohlo se srovnání minula se
dneškem v mysli promítnouti a astáliti, vy
rušen byl divák smutnou hudbou, jež za jezdci
kráčející vojenská kapela přednášela. Za ka
pelou tou taženo bylo černými koňmi několik
parádních vozů pokrytých a obtížených nád
hernými věnci, od nichž fábory nejrozmanitěj
ších barev vlály. Dívali jsme se na pohřeb,
jejž vedlo duchovenstvo pražské fary u Trini
tárů, za nímž dvěma černými spřeženími ve
skleněném pohřebním voze vezena byla rakev
s tělesnými pozůstatky jednoho z nejpopulár
nějších a nejoblíbenějších českých kavalírů,
starého orlického knížete pána Karla Schwar
zenberka, jehož oteca strýcové bývali v letech
čtyřicátých pro své rozhodné české smýšlení
českými novinami psáni „knížata Černohorští“

Za rakví zesnulého knížete kráčeli dva
synové jeho Karel a Bedřich v uniformách ze
měbraneckých důstojníků a brabě František
Thon účastnil se pohřbu thána svého jako
dragounský major. Další dlouhý zástap starého
orlického péna na poslední cestě jeho Prahou
doprovázejících smatečních účastaíků pestřil
se zelenými chocholy a zlatými portami dů
stojoických čák a ve průvoda jeho brali se
nejpřednější osobnosti z české veřejnosti i ze
kruhů panských. Smuteční pořadí azavírala
půlsetnina polních myslivců, která před oá
dražím císaře Františka Josefa, kde byla mr
tvola knížete Karla Schwarzenberka naložena
do vlaku, aby byla dopravena k pochování
v rodinné brobce na Orlíku, vypálila čestnou
salvu, poněvadž zesnulý stál své doby jako
voják před nepřítelem.

Vylíčený zde pohřeb knížete Karla Schwar
senberga působil na diváka vzrušojícím spů

jak majestátně Prahou kráčíval a jehož rame
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vatou, mohatnou postavu ani spočívající na
ní osmdesátka schýliti a stráviti nemohla, nebo
kdo jsme ho oa různých místech království
Českého vídali jako předsedu české lesujcké
jednoty českými lesy a hvozdy procbázeti
a pak debaty o povznešení požebuání české
půdy obratně říditi, musili jsme býti bluboce
dojati, když jsme ho viděli z Prahy o'cházeti
k poslednímu odpočinku na utěšený jeho Orlík
jako vojáka.

Pohřeb tohoto způsobu, ať si oněm uva
žuje kdo chce, jak mu je libo, byi českého
páva, jemuž platil, tradicionelně i skutečně
nejdůstojnějším, nebo celý život jeho byl slo
vem i skotkem nepřetržitý boj u síce boj 8pa
nilý, boj ušlechtilý, směřující jednak na ob
hájení starých práv, jednak na zvelebení pří
tomného výnosu a blahobytu Českého králov
ství. Postava knížete Karla Schwarzenberga
zůstage v dějinách českého národa v XIX. sto
letí význačným typem, jemuž podobné přešly
z české šlechty do věku XX. snad pouze jen dvě.

A sice nejvyšší maršálek království Če
skéhoJeho JasnostkuížeJiříLobkovica Jeho
Osvícenost hrabě Jan Harrach, kteří ve zracích
českého lidu stojí dnes jako nejpřednější re
presentanti jeho pojimu, představy a přání, jak
má český pán jednati.

Z mladší české panské generace do dneš
ních dnů nevytvořil doposud nikdo svůj zvláštní
vyslovený a osobitý typ rozhodně a vřele smý
šlejícího a jednajícího českého pána, jakým
houosili se zvěčnělý kníže Karel Schwarzen
berg a hrabě Jaroslav Clam-Martinic, nebo
jakým celou českou společnost pro sebe získá
vají dva pánové výše jmenovaní. Nelze tvrditi,
že br snad mladší české panské generaci
scházelonavůliaochotějíti sčeskýmnárodem
v jednom šiku, bylo by křivdou neuznati, že
tak mnozí z ní i platně rádi činí, uvšak dnes
nikdo neprokázal tik markantně mocně a tak
jímavě sílu svého českého panského charakteru,
aby se na všech stranách wohl těšiti takovéma
uznání, jež věnčí hlavy některých jmenovaných
českých pánů století devatenáctého.

Snad že se časy valné změnily a sběh
okolností jinak působil, proto inusíme čekati,
až se zase náhle dostaví den, kdy mladší
česká panská generace bude spatřovati zájem
vlastního svého postavení v jisté větší míře
své jednomyslnosti s českým lidem. Nedá se
upříti, že v nedávných dobách nakapilo se včes
kém vzduchu pod českým nebem tolik dusna, že
se v něm těžce a nesnadno dýše i toma, kdo
z existenčních důvodů jest nucen ním den ze
dne se prodírati. Naše doba jest otrávena vzá
jemnou noláskou, závistí, nepřízní, babstvím,
tak že za takových poměrů nelze mluvitio ně
jaké jednomyslnoosti v národě našem, který
jest roztřískán na koterie, jejichž členové honí
hubené komáry osobních zájmů v bláhovém
domnění, že si jejich problematickým tukem
chlebíček omastí. Ke společnému shluku a
postopu přiměje českou společnost teprve zase
jenom nějaký veliký okamžik, jejž nám nad
cházející budoucnost tajemně chystá — —

Čeští pánovéXIX,stoletípřiloulik vlasti
své a přihlásili se k českéma lidu také v dobách,
jež zoamenaly v pokroku světa pronikavé
změny a obraty. Proto můžeme s mathema
tickon jistotou očekávati, že čeští vánové věku
XX. dožijí se té chvíle a nově nastalé poměry
stmelí je s ostatní českou společností úže,
než-li jak jest tomn dnes a že vykovou z nich
také representační osobité typy.

Vnaukvítěze lipského zajisté že správně
a jasně na běh a postup světa nazíral a když
své doby celou svou postavou přistoupil na
vlastenecké zásady českého státoprávního pro
gramo, nepochybně že měl k tomu tolik důvodů,
že protidůvody musily před nimi ustoupiti a
mizeti.

Koíže Karel Schwarzenberg byl mužem
v každém ohledu a snahy jeho nesly ge smě
rem, který má býti příště heslem celé české
veřejnosti. Když se na jeho působnost zpátky
rozhlédneme, spatřajeme v ní nepřetržité a
důsledné usilování o hospodářské zvelebení



Českého království a o bospodářské povzne
šení jeho obyvatelstva, v čemž zesnulý kníže
patrně spatřoval nejmocnější u nepřemožitel
nou politickou zbraň, © niž se má a může
každý národ ve všech dobách a za veškerých
okolností opírati.

Jeho politika a jeho řeči spočívaly vědycky
jenom a především na hospodářské podstati,
kterýžto duch byl ma jako potomko slavných
vojáků vrozen, tak že věděl, že každý zápas
jenom tehdy vítězně dopadne, když veden jest
na základě hospodářské epořádanosti, která je
diná člověka osvobozuje z odvislosti nepřízni
vých mu okolvostí a povyšuje ho i v sociál
ním ohledu, jehož problém luští. V tomto
směru projevil kníže Karel Schwarzenberg již
před čtyřiceti lety moderního člověka, který
také užíval ve vystupování svém moderní tak
tiky vlídnosti, k níž radil, k jejíž zavedení
pracoval, docela správně předvídaje a uablí
žeje, že dnes osobní násilnictví ničeho nezmůže,
ale že jako o osudech jednotlivců, tak i o osu
dech národů a zemí bode rozhodovati jenom
hospodářská převaha, prýštící z rozamu apři
činlivé píle,

Proto v ohledu tom byl vychovatelem a
čstitelem především českého zemědělství a
koda, že se mu po bok nepostavil podobně

vážný, energický, neunavný, pokrokový muž,
který by byl vedle něho pracoval 8e stejným
úsilím v ohledu obchodním a průmyslovém.
Není dnes v Českém království muže, který
by českou zemi tak zevrubně znal, jako ji
znal zesnulý kníže Karel Schwarzenberg, jenž
ji několikráte křížem krážem osobně za čtyři
cet let prošel jako předsedapři sjezdech české
lesnické jednoty a který o všech poměrech a
povaze její tolik slyšel, jako on, jsa po celá
desítiletí předsedou české hospodářské spo
lečnosti a napotom zemědělské rady.

Jeho mocné, celou zemi elektrisojící a
elementární politické projevy měly pramen
svůj v jeho hospodářské neodvislosti a síle,
tak že mu bylo pronesení jejich ochotně za
pomenuto, což by se bylo sotva někomu nějak
odvislému stalo. Ze stejných pak důvodů mar.
ným byl také každý odpor proti jeho uárod
nostníma stanovisko, v němž nemaje potřeba
na nikoho se ohlížeti a o půjčky nebo úvěr
nějaké banky žádati, příkladně neustupně ne
připouštěl křivdění straně *eské.

Když pisatel těchto řádků před dvacíti
lety r. 1884 sbíral pro drahý díl monumentální
Ottovy publikace „Čechy“ na Zvíkově a Orlíce
podrobnosti k vylíčení těchto krajin, dostalo
se mu vzácné příležitosti, že mu bylo dovoleno
prohlédnouti a blíže viděti celé zařízení ma
jetků, jejichž byl kníže Karel Schwarzenberg
pánem a proto když na osobu jeho patří jako
na vzor politika hospodáře a cení bo ze sta
noviska toho, činí tak z vlastního názoru, jejž
si během 20 let obsáhle rozšířil a mnobým
jiným lidem nejasné a záhadné věcí na postavě
a jednání zesnulého si docela přirozeně vy
světlil a trvá na tom, že nebožtík kníže Karel
Schwarzenberg byl skutečný — český pán,

také i kapsu v pořádku, jsa na všech stranách
v pravdě pánem všeho, což mu pane říkalo a
před takovým pánem potom musí ovšem clitě
nechtě čízolivěk klobouk dolů!

FEUILLETON.
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Vácelav Řezníček.

VII

Ve druhe třídé měl u nás návoženství ka
techeta Jan Ehmer, vykládaje nám velice poutavé
Jitergiku, na dějepis měli jsme profesora Jana
Bohuslava „Miltnera, který si docela elegantním
svým vystupováním dovedl ve třídě takovou kázeň
zjednati, že v jeho hodinách bylo slyšet letět
mouchu, když se on nebo vyvolaný odmlčel. Pří
rodopisu, v prvním běhu nerostopisu a ve druhém
rostlinství, vyučoval senior protesorského sboru
vzácné vážený a svědomitý učitel Františely Fischer
a na mathematiku jsme měli klasického filologa
pana Arnošt: Čudu, tehdy mladičkého, laskavého
a vlídného pána, nyní profesora při malostranském
gymnasiu v Praze, který jediný z tehdejších našich
učitelů žije a rád ni dobu svého působení v Hradci
Králové vzpomína.

Ve škole umět jsme musili, neboť zkoušení
jsme bývali vždycky velmi přísně, ale před tím
předcházely pravidelné důkladné výklady, tak že
kdo ve škole dával pozor, doma potom valného
dření neměl. Neukládalo se mnoho, školní kniby
byly srozumitelné a když měl někdo při odpoví
dání svůj vlastní úsudek s způsob vyjadřování se,
nikdo proti tomu námitek nečinil. Profesoři ne
pletli si své povinnosti ke škole se soudcovskými
nebo policejními úřady, nýbrž vyučovali a hleděli
neučiti, považujíce s panem řiditelem Klumparem
v čele gymnasium za učilište, v němž se rozum
a soudnost žáků bystřily. Z vyloženého a ulože

Škoda, že je takových „skutečných pánů
mezi našimi magnáty jenom málo.

Ve východních Čechách s zvláště na Hra
decku bude zajímati toto sdělení.

Jak jest ještě v obecné paměti, zemřel
loni na podzim v Brně mladistvý, na Hradecka
rodilý historik Dr. Ladislav Hofman, který
náležel mezi nejslibnější a nejpilnější talenty,
jež se na české dějepisné roli v posledním
desítiletí objevily. Smrt jeho znamená skutečně
citelnou škodu, neboť od dra Hofmana mohlo
se očekávati noho platné a postupem věku
jeho samostatné a svérázné práce. Profesor Dr.
Jaroslav Goll, který si dal a vychováváním
Hofmana zvláštní práci, byl jeho píli a nadání
právem nakloněn a není pochyby, že by byl
tento výtečný jeho žák velice mnobo v oboru
svém provedl, k čemu prof. Goll posluchače
své laskavě a přátelsky rozněcuje. Proto jest
pochopitelným jeho žal, se kterým ztrátu jeho
lítostivě v „Českém časopisu historickém“ pro
vází a totím více jest pochopitelným, když nad
čerstvým Hofmanovým hrobem kniha jeho snah
a plánů otevřel a význam jeho vyložil, neboť
musí skonu takového nadějného muže želeti
každý spravedlivý a citelný člověk, jemuž cizí
úspěchy nejsou urážkoa nebo strašákem, že ve
stínu jejich zanikne.

Třebas že nás od Dra Hofmana dělila
nejen řada let věku, ale teké spousta rozdíl
ných zkušeností, v jejichž důsledku Se naše
náhledy celkem nekryly, přes to musíme s po
těšením vítati, že přátelé jeho podnikají právě
vydání jeho spisů, jež tvořiti budou dva díly.

První dil bade obsahbovati Hofmanova
samostatná pojednání vědecká a sice práce
jeho o Mickiewiczovi, Dobrovském, Bismarckovi,
berlínském Lenzovi, o historickém stadiu na
vysokých školácn francouzských, o Hositech na
koncilu Basilejském, jakož 1 odborné jeho re
feráty, pokud mají cenu samy 0 sobě.

Ve drahém díla budou vydány jeho zá
pisky (1894—1903), pokud se hodí pro ve
řejnost, něco z korrespodence a některé práce
belletristické. Hofmanovy zápisky zvláště z po
sledních let jeho gymnasijního studia, jež
r. 1896 ukončil v Hradci Králové, poskytnou
velmi cenný materiál pro studium vlivů, jež
měly na mládež tehdejší proudy literární, fi
losofické i politické, zvláště tak zvané pokro
kové hnutí.

Dle tohoto prospektu boudouobsahovati
spisy Hofmanovy zajímavý obraz snah a my
šlení českého studenta let devadesátých a proto
na všech stranách budou poutati a masí dojíti
pozornosti. Slaší z toho důvoda chváliti, že
Hofmanova pozůstalost nebude © roztracena
nebo dokonce zničena, neboť třeba že obsaho
vala sdělení a práce mladého člověka, bude
moci mnohé i starší pány platně poučiti a
mladým bude nepcchybuě příkladem horlivé
práce.

Upozorňujeme na to zvláště četné krajany
Hofmanovy bez ohleda na rozdíl jejich smýšlení
8 ním, jejž smrt jeho vyrovnala, tak že po
něm zbyly jen dnes bezživotné kontury jeho
duševního zrání, pod jakými totiž vlivy se
proces jeho vyvíje). To může zajímati každého,

ného nebvlo však studentům odpuštěno nic, aby
o tom dle svého pochopení pojednati nedovedli.

Když jsem to postřehl, což se stalo velice
brzy, byly mně čtyři stěny světnice těsnými a já,
mesje jednu dvě knihy pod paždím, abych jen tak
si tu a t-m něco z nich zopákl, odcházel jsem
z města, obyčejné sám, na delší výlety po širém
kralovéhradeckém okolí, jehož přírodní půvaby
čerpal jsem plnými doušky.

Na podzim toulával jsem se do Plotišť a do
ředměřic, kde mne zajímaly lány šedého zelí,

jehož obrovské hlavy jako by se po zemi válely.
Sledoval jsem sklizeň cukrovky, mrkve a burdánky.
Když pak přišel listopad, tu jsem za prázdných
odprlední putoval přes/Earáfstvík Březhradu do
nyní dávno již vykácených dubových hájů, jež se
nazývaly „Bažantnice“a zde jsem se kochal po
hledem na žloutnoucí a padající listí dubů a ve
spousté jeho jsem se brodil, Byly-li cesty utuhlé
a větrno, rozběhl jsem se přes, Hrázku ke szděné

OSY kde v obecních královéhradeckých lesíchnasloucha) jsem tajemnému šumu borovic a smrků
a pršelo-li, táhl jsem za Pražskou bránu po silnici,
při níž na tyčích stojící telegrafní drátv vrněly
zvláštními zvuky, jež mně byly obzvlášť pří
jemnými.

Když jsem se s nadcházející tmou Pražskou
branou vracíval od nádraží domů, vřískal mně
vstříc flsšinet, na kterýž na začátku pevnostních
hradeb sedící, jako pařez široká babka hrávala,
Poslední její písní byl pravidelné smuteční pochod
nešťastného mexického císaře Maxmiliána, který
se zde často celou hodinu ozýval. Babce té se
říkalo »Marselcisae a to proto, že měla ve svém
Aašineté tuto francouzskou bymnu, kterouž oby
čejné kolem ní táhnoucímu vojsku dávala. ze
zvláštní ochoty k lepšímu.

jako každého mohou poutati jeho pojednání
Proto upozorňujeme, že kdo e0 do 15. dubna
t. r. přihlásí za odběratele Hofmanových spisů,
Jež obnášeti budou asi 35 tiskových archů, že
Je může dostati sa 10 K splatných nejdéle po
vydání prvního dila. Přihlášky přijímá p. dr.
Kamil Krofta, koncipista zemského archivu
v Praze, Maseum II.

Nepochybajeme, že sdělení toto bude ve
krasích čtenářů „Obnovy“ zajímati a to zej
mena ve krajinách, kde byl dr. Lad. Hofman
domovem. Vydání jeho pojednání, jako příklad
mladistvého bádání a avažování a publikaci
jeho zápisků pokládáme za důležitou literární
událost, o níž třeba všeobecně věděti zvláště
v kraji, kde Hofman vyrostl a ve městě, kde
stadoval a kde zápisky ty vzaly svůj vznik.

Obrana.

. (9)Drtinismus. Pane dr. Drtino, neohlu
pujte ; anebo chcete-li k větší slávě realismu bala
matit mocí mermo, nečiňte to jako nějaký řeme
slný redaktor socialistického lista. Promluviljste
na Žofíně k oslavě Komenského; a jestliže
bylo při této příležitosti potřebí pronésti ně
kterou spravedlivou výtku proti církvi, my
proti tomu ničeho nenamítáme. Upřímným
katolíkům běží o vyjasnění pojmů a o pravdu
rozhodně. Ale napadati církev ničím nedoká
zanými pomlavami, obmýšleti ji vohrdlivými
frásemi, nasbíranými v helvetských listech, se
rozhodně nehodí na universitního professora.
Řekl jste: „Křesťanství evangelické zůstalo
právě ve středověku pouhým slovem, mrtvým
písmenem: feudální řády středověké wdršovaly
lid stejně v nevolnicivá a porobě jako ve starověku.
Lid žil většinou v nevzdělanosti, nevědomosti,
pověře a mohl býti ovšem tím lépe ovládán,
výchova pak vábec neměla na zřeteli život ve
zdejší a praktické potřeby jeho. Reformace
teprve, usilajíc o návrat křasťanství k počát
kům jeho prostým a zdravým, dává lidu do
rukoa bibli v jazyku mateřském a ujímá se
vzdělání lidového.“

Těmito lživými frázemi převracíte vý
sledky bádání Tomkova, Denisova, Paluckého
a Wintrova. Povíme Vám, slovátný pane, aspoň
něco. Křesťanstvím bylo otroctví zničeno. A
v Čechách se katolická církev rozhodně sta
rala o dobré socialní postavení lidu líp než
„feformace“. Vy sám jste se neodvášil říci, že
by reformace postavení lidu prospěla, ale uvedl
jste aspoň svá slova o nevolnictví a porobě
v takovém spojení, aby každý hádal hned na
katolictvo. Že fendálové měli vědy chuť
sedláka v otroctví ovésti, o tom není sporu.
Ale zvláště v Čechách katolická ofrkov bránila
svobodu selského stavu proti choatkám aristo
kracie ve XIV. století, Šlechta ve svém boji
o právo a odúmrtí stále ztenčovala práva rcl
níků. Leč duchovenstvo zastávalo se zvláště
v této příčině svobody rolnictva. Na př. oa
rozkaz arcibiskupského stolce sepsal mistr.
Kuneš rozsáhlý traktát o odůmrtích, kdež do
kazoval, že kmeti a úročníci na panstvích ar
cibiskupských jsou svobodní a nikoli služební
(Musejník 1872, 138). Karel IV.. podporovaný

V zimě podnikal jsem s přítelem a spolu
bydlícím Františkem Nyklíčkem delší výlety po
silnici až do Smiřic, za Nový Hradec a za Ku
kleny, abychom užili metelky a vánice. Také jsme
spolu prolezli celépevnostní bradby bez obav, že

nás hrůzostrašnýsš8nCTrajrre pří 10m lapí. Po
ném mínění náležela tato postava jenom do fan
tasie Královéhradečanů, neboť od chvíle, co byly
s hradeb seno a otava sklizeny, nesetkal jsem se
na nich nikdy s nějakým hlídačem, ač jsem se
po nich naprocházel a nabloudil dost a dost.

Když nastalo jaro, býval jsem na nich snad
denně, hledaje zde fialky, jichž jsem nejvíce na
cházel za Slezskou brenou na schylu k řece Or
lici, kamž patrně nikdo trhati jich nepřicházel.
Vracíval jsem se odtamtud ještě jako oktavén
vždycky s bohatou kořistí.

S novým jarem r. 1875 oddal jsem se s nad
šením a vášní sledování květeny královéhradeckého
'okolí, v němž znám do dnes každou mer,

Jako zvláštní náleziště některých specialit
květeny okolí královéhradeckého mobu uvésti, že
snéženky či podsněžníky nalezl jsem na malšovském
ostrově proti mlýnků) Když jsem je přinesl do
školy, velice jse álezem svým překvapil pana
profesora Fischera, který o jejich nálezišti u"Hradce
Králové sám nevěděl,

Bledule rostly ve královéhradeckých obecních
lesích na močále, který olšemi porostlý nachází se
mezi »zděnou boudou« a Novým Hradcem.

Jmelí bylo v lesíku u Zámečku a;výmeníky
nacházel jsem na Jučinách za bažantnicí)

Se zvláštní dovedností naučil jsem se na
četných tůních kolem Hradce loviti omily a

(potápníky, na Kuklenách u koželuhů bledal jsem

KePýeenky oa vrboví kolem Labe dovedl jsem
vypátrati tesaříky„pižmové a často podařilo se



při všech evých Ššlechetných plánech arci.
biskopem Arnoštem z Pardubic, stavěl se
účinně proti záměrům člechty, která chtěla
práva nižších šlapati. Hájil rolnictvo svým
uajestátem, pravomoc hrdelní hleděl vyhraditi
soudům svým, vydal zákon, jímž zaračil právo
poddaným poháněti světské vrchnosti na soud
zemský. Při tom soudu sám zasedával (Srov.
Dr. Kalousek: Karel IV., 156). Tehdy, za vlády
katolické církve, měl u nás rolník svá práva
a jeho poplatky byly daleko menší než nyní.

Ale běda, jak to vyhlíželo za doby refor
mace, kterou tolik velebíte! Že byl ožebračen
a zotročen kněžský stav, neměl se kdo sedláka
proti choutkám aristokracie zastati. Teď teprve
čeští feudálové provedli to, v čem jim dříve
církev bránila. Arnošt Denis, kterébo jste sám
při své přednášce citoval, napsal: „Voja tá:
borské nešetřily všdy prostých sedláků více
než pánů, a válka, která měla potlačiti ne
rovnost a nespravedlnost, naopak uspíšila ví.
tězství strany aristokratické.“

Naznačiv postup zotročování lidu, dříve
svobodného, pokračuje týž dějepisec dále:
„Arietokracie přivedením lido selského v po
stavení porobců spáchala zločin, jímě uraženy
byly lidskost a uárod. Nic neplatí omluva, že
tato přeměna připravovala 8e od staletí: všecka
naděje v nápravu ještě nezmizela a návrat ke
tradicím svobodným byl možný, pokad roz
hodnutím slavnostním úchvaty šlechty nebyly
schváleny zákonně. Zákon z roku 1487 potla
čovali tato naději; trhoutím póra převášná
většína obyvatelův odloučena jest od národa.
Za celé této doby smutné žádné opatření ton
měrou nezasluhoje pokárání od historie; žádné
nemělo účinků nešťastnějších. Jak mobli pod
daní tito v srdcích svých zachovati nějaký cit
lásky k vlasti, která jich neznala, a ke šlechtě,
která jich potlačovala? Páni, kteří zabyouli
po bitvě Bělohorské, nvažovali asi, za jaký
sločin pykují: Za zločin svůj, zu zločin předků
svých, za tento zákon nespravedlivý a bez
božný . . . Spáchána byla veliká nespravedlnost.
které šlechta nehodlá napraviti a které sedláci
nemohou odpostiti, a která v zárodku maří
záměry nejšlechetnější.“ (Denis- Vančora: Konec
sam. čes., 186—9).

A v XVL století, za doby reformace pro
testantské (už po skončení temného středověkn)
napsal Daniol Adam z Veleslavína ve své
Politii: „Nyní žádný není o větší potupě a
menší vážnosti, jako nebozí sedláci, poněvadž
je mnozí ne za lidi, ale za služebníky a ch lapy
nebo raději hovada věčnépráci podrobená mají
a drží a nejedni více sobě váží chrta nežli
sedláka.“ (Dokoně.) —

Politický přehled,
Nastává důležitá chvíle; vyrovnání česko

německé již dále se odkládati nesmí, oemá li
nastati všeobecný rozvrat. Ze všech stran
uznává se, že vláda má v rukoa zdar i zmar
nového dohodovacího jednání. Ale dr. Kórber
jakoby o dohodu nestál. Dle „Lučana“ zase
vyhrožuje. Hledí namluviti Polákům nepravdu
o nějaké koalici slovanské, o přesunutí se
obstrakce z prava na levo, vyhrožuje i roz
puštěním sněmovny, čemuž ovšem právě Němcik n eneneneanenenaáaáananenene
mně nalézti po jarní povodni zbylou tůň a vní
při tom naplavené ryby. Pozorování jarního tahu
lososů přes splav v Orlici popřál jsem st z vo
jenského parku každoročně.)

Když cbytili v Malšovicíchsamce, věděl
jsem pokaždé, pozoruje skoro denně rybáře Švegdu,
kde a na co líčí.

„Tehdy ležel vHradci 97. pěší pluk,Rusíni
kteří na podzim za brány nesměli, aby v okolí
nechodili na švestky a nepodhrabovali v polích
brambory. Ale za jarních nedělí děleli škody
také. Plno sedalo jich pod vrbami, z nichž řezali
nejkrásnější mízy plné pruty, ze kterých s nedo
stižitelnou ode mne dovedností robili až metr

dlouhé píšťalky, na něž potom, sedíce v pampe
iškami a chudobičkami prokvétajícím pažitě, uměle
budli zvláštní dumné písně, vzpomínajíce při tom
na daleký svůj domov)

asto jsem s nimi proseděl celé hodiny.
Byli mné to sympatičtí lidé, Jako rekruti přišli
někteří i bosi, v chudém svém obleku, málo který |
znal hodiny. Přitáhli ve svých balenách, jsouce
optsáni řemeny nebo mnozí jenom povříslem,
v šatu plétěném, ale sotva který vracel se v tomto
obleku domů. V kasárnách na nádvořích po jejich
příchodu je nejprvé do hola ostříhali, potom se
musili svléci do naha a starší vojáci je pod pum
pami drhli kartáči a pak teprve oblékli, Hadry,
v nichž mnohý na vojnu přišel, byly apáleny.

A největší většina z nich potom od úst si
utrbovala, aby si za tři lete naschráněli na zvláštní
vojenský vlastní svůj oblek a na hodinky a takto
vyšňoření se po tříleté službě z Čech z vojny
domů vraceli. V Hradci jich velmi mnoho pcmřelo,
mnoho mělo bolavé oči a před jejich kasárny do
stevovaly se ve dny fasování chleba houfy lidu,
který od nich kupoval komisárek jednak pro sebe,
jednak pro drůbež. Tabák prodávali po městě

na levici nepřejí. Ze všeho pozorovati, že
vláda s obledem na Němce bojí se dosud uči
niti rázný řez na ozdravení vnitřních oměrů,
aby nemasela vyhověti zvláště nám Čechům,
Protonutno,abyvšickniČechovév úplnéavor
nosti bděli nad prospěchy vlasti naší. Hrabě
Harrach vzhledem k nynějším nentěšeným po
měrům vyslovil se, že „hlavní zlo vězí v zjevně
přibývajícím nedosťatku spravedlnosti. Náro
dové musejí nabýti přesvědčení, že jsou zde
odkázání na pokojné e snášelivé spolužití na
základě spravedlnosti a práva. A těrito zása
dami měli by býti prodchuuti teké řiditelé a
zákonodárci říše. Spravedlnost jest základem
státa“. A dr. K. Chiari, jaden z předáků ně
mecké strany lidové, se vyjádřil: „Masí býti
nalezena cesta, aby umožněno bylo různým ná
roduostem žíti vedle sebe životem spesitelným,
pracovat na kaltarním díle a v celku státním
uplatnit svou hospodářskou síla“ Ale dr.
Kórbrovi a většině něro. poslanců se po této
cestě jíti nechce. — Letošní vojenský odvod
nařizuje se na základě 6 14.ústavy následkam
české obstrukce, která tentokráte nečinila vý
jimko ani v tomto případě, ač až dosud zákon o
kontingentu nováčků zobstrakce vždy vyjímala.

Císař pán dne ó. t. m. přijel do Opatie,
kde navštívil královské manžely švédské a
velkovévodské manžely lucembarské. — Ne
německé akademické spolky ve Vídni pro
testují rázně proti vyhlášce rektora techniky,
kterou zakázáno bylo vyvěšování neněmeckých
vyhlášek stadentských jednot.

Deputace katolického středu z Německa
přijata byla minalý týden v Římě velmi licho
tivě papežem. Návštěva tato ve Vatikáně před
příchodem presidenta franz. Loubeta do Říma
má svůj demonstrační ráz směřající proti
Loaobetovi a Combesovi.

Francouzský ministr spravedlnosti nařídil
všem prefektům a podprefektům v celé zemi,
aby kříže a obrazy odstraňovali se stěn soud
ních budov. Provedení tohoto nařízení zatím
prý odloženo.

Otázka srbských důstojníků rozřešena tím
způsobem, že důstojníci ve spiknutí proti králi
Alexandrovi súčastnění i jejich odpůrcové byli
zbaveni služby u dvora královského. Místo nich
povolány byly osobnosti neutrální, Na to moc
nosti obnovily zase diplomatické styky se
Srbskem.

Dle zpráv raských skončila se poslední
větší srážka na soaši v Korei a Čenžu vítěz
stvím raských zbraní. Japonci měli50 mrtvých
a 120 ranšných..Zmatek mezi Japonci byl prý
velký. Japonci rychle postapují nyní Koreou
a jsou už u ústí řeky Jalu, za níž prostírá se
Mandžarsko. Rusové z Koree ovšemustoapili,
což neznamená nic jiného, než že si nepřejí
svésti hlavní bitvu na Korei, ale že pomalu
vlákají Japonce do Mandžarska, kde mají
soustředěnou hlavní sílu. Japonci mají prý
úmysl napadnouti Rasy na řece Jalu a sou
časně udeřiti ua Port Arthur. Na pochodu na
lézá prý se uyní 260.000 Japonců. — Ruská
vláda rozhodla se rozmuožiti roské loďstvo.
Bude zřízeno 16 nových pancéřových lodí a
mnoho torped nákladem 300 milionů rublů.
Té doby obnáší síla ruského vojska v Mand
žarsku asi 300.000 mužů. Dělostřelectvo jest

S
sami. To všechno si odpírali, aby jim přibylo
úspor na extra vojenské šaty, až půjdou z vojny
a úspory své si ukládali u pana kapitána, jak
setníka nazývali.

U bandy tohoto regimentu, jehož majitelem
byl arcivévoda Salvator, dobrovolně jako okapelník«
sloužil doposud v Hradci Králové žijící zdejší typ,
Švestkův Václav. Tehdy byl mladý, silný chlapik
a když jeho banda »nerukovala«, nosil v putně
na zádech po městě vodu. Když však bsnda od
Salvator vytábla, vážně mašíroval Švestkův Václav,
s modrou vojenskou čepicí na hlavé, v jejím čele
a nevrle odháněl hudbu doprovázející „mládež
aby mělo vojsko volnou cestu. Když aebyl »ve
službě«, provozoval hudbu po městě na vlastní
pěsť tím způsobem, že na požádání za krejcer na
rynku zakokrbal.

Druhý regiment pěchoty, který byl r. 1874
v Hradci Králové posádkou, byljičínský pluk No
bili, jehož příslušníci si zcela jinak vedli, nežli

[ vojáci od Salvator. Byly jich v neděli v Hradci i
po okolí plné bospody a měli obsazená srdce
bradeckých kuchařek, které jim své srdeční vady
a křebkosti k léčení svěřovaly.

Tehdy se ještě pěší pluk dle vojenské or
Banisace r. 1883 změněné skládal ze pěti praporů,
z nichž tři tvořily pluk řadový a dva, čtvrtý a
párý, pluk záložní. Královéhradecký pluk čís. 18,
jehož majitelem byl ruský velkokníže Konstantin,
ležel tehdy ve Vídni a pak v Linci a doma
v Hradci byl pouze pluk záložní, do něhož vřa
dována bývala ponejvíce inteligence a mladí mu
žové, jejichž rodičům na tom záleželo, aby synové
jejich byli z různých vážných důvodů blíže domova,
Proto byla to jaksi elita regimentu, která si také
podle toho vedla. Plukovníkem u Konstantin byl
otec našeho spolužáka Hugona ze Schramů:,

Proto také seznámil jsem se zs svých stu

slaběji zastoupeno. Hlavní srážku dle výpočtů
raských lze očekávatí až někdy v červenci
nebo v srpnu. —Angličané zatím podnikli z Indie
vojenskou výpravu do Tibetu, jenž jest pod
svrchovaností čínskou, aby si vynutili přáte)

ství Tibetanů v případě, kdybyprý usovédostali chuť na Iadií. Tibeťané však přejí více
Rasům než Angličanům, čímž došlo minnolý
týden ku krvavé srážce, v níž vúěkolik set
Tibeťanů padlo.

Z činnosti katol. spolků.
Z Kněšle. Čionost zdejšíhopolitickéhoklubu

vyznamenává se neumdlévající horlivostí. Čílé odbírání
časopisů a časté přednáškové schůze působí zdatně
Da avědoměví členů, takže odlehlá ves může býti
vsorem leckterémo města. Dne 27. března přednášel
v spolkových místnostech vp. Jifí Sahula z Hradce
Král. o základu pravého štěstí, ©Ponévadž byla jeho
slovo přijata zvlášté sympaticky, přičivil ještě další
výklad dodatkem, Místnost byla borlivými členy úplné
vyplněna. Ssbůze byla velice zdařilá; dejž Bůh, aby
i příští acbůze vetkaly se a výsledkem tak pěknýmI

Z Pollěky. Svatojosefskájednota v Poličce
konala dne 20, března t. r.8voji 13. valnon hromadu,
kterou dp. předseda P. Ant. Kovář zahájil srdečným
proslovem za přítomuosti 468 členů. Nastíniv účel
katol. jednot, a promlaviv 0 natnosti založiti řeč
nický odbor jedaoty, vybídl přítomné, kdo by pro to
měl zájem, by ee přihlanil a s chutí pracoval. Násle
dovaly zprávy jednatele, pokladníka, knibovníka a
seniora. Z jednotlivých zpráv vyjímáme: Jednota ko
nala 10 výbor. echůzí, 1 mimořádnou valnou bromada,
provedena zmána apolk. stanov; jednota účastnila se
zpěvu při velkých službách Božích v čase adventním
a postním každou neděli, pak každou Z. neděli v roce.
— Na památkou 10letého svěcení spolk. praporu účast
nila se jednota rovněž slavných služeb Božích, a po
řádala slavnostní důvěrnou schůzi lidu, ua kteréž
promluvil p. Václav Myslivec, redaktor z Prahy. Na
den sv. Josefa, patrona jednoty, přistoupili členové ke
stolu Páně. Dále súčastnila se jednota všech církev
ních průvodů a zádašních služeb Božích za sr. Otce
Lva XIII. a vůdce národa Fr. L Riegra. Účastnila se
také nastolení J. B. M. dr. Jos. Doubravy a konané
v týž den valné hromady diecésního sdražení katol.
jednot delegátem p. K. Fixou a oslavy 10letého trvání
bratrské jednoty prosečeké počtem 11 členů « praporem.
Přednášky konány 3. Pan Fr. Janele přednášel o úkola
katol. tiska, p. V. Myslivec o povinnostech katolíků,
a dp. Jiří Sabula o důležitosti katol. náboženství a
o Zlaté době Otce vlasti Karla IV. Zábavní kroužek
sobrál 6 div. představení, po přednášce p. V. Myslivce
uspořádal zábavný večer 8 pestrým programem a
dne 6. pro inca mikolášskou zábavu. — Jednota čítá
členů66 činných,2Rpřisp.,10zakládajících,3čestné,
Příjem pokladní 462 K 2 h, vydání 431 K 77 hb, ho
tovost pokladní 20 K 26 h. Knihovna čítá 407 svazků,
knih půjčeno 659 krát Jednota odebírá „Budoucnost“,
„Lidové listy“, Časové Úraby, „Českou Ženu“ a ruz
šiřaje 35 výtisků Moče a 80 výtisků Kříže a Marie,
dp. předseda odebírá pro jednota Obnova, Besedy
lidu, Eva, vldp. děkan J. Letošník zapůjčuje „Čecha“,
začež budiž těmto vzdáu nád vřelý dík. Předsedou
zvolen dosavadní dp. předseda P. Ant. Kovář, místo
předsedou p. Karel Fixa aklamací, dále jednatelem p.
Jan Procházka, pokladníkem p. Jan Tamele, knihov
níkem p. Fr. Janele, hospodářem p. J. Lorenc, do
výboru pp.: Jos. Kokla, V. Svoboda, L. Friedl, B.
Náhlík, náhradníky pp.: K. Náblík, S. Krašina, V.
Nožka, Jos. Vik. — Dne 21. břesna slonženo bylo dle
oprav. stanov první reguiem za zemřeléčleny jednoty
Další blahodárné činnosti Zdař Bůb!
=--=-=-=—=—-—-————————Ú
dentských let v Hradci s celou řadou vojáků od
Konstantin, s nimiž doposuj přátelské styky
udržují, Byli to zejména nedávno zemřelý poslanec
Jan Jaroš, oficial při pražském policejním řiditel
ství pan Edvard Novák, po celých Čechách známý
bývaly restauratér »Měšťanské Besedy« a nyní
mojitel plzeňské pivnice »u Chodérů« v Praze p.
Václav Vacek std. Miléhu přítele u Konstantin
měl jsem také ve svém rodaku a spolužsku ze
školy skalické panu Heřmanu Failhabrovi, nyní
městkém tejemníku v České Skalici.

Mimo to ležela v Hradci švadrona dragounů
Č. 1. a setnina pevnostního dělostřelectva, u níž
sloužil můj rodák, přítel a druh z obecné školy
p. František Vít, nyní knížecí úředník v Náchodě,

Vojenským typem, kolem něhož se celá spousta
anekdot otáčela, býval tehdy v Hradci Králové na
odpočinku zde žijící neobyčejné tlustý setník
auditor, jehož jméno jsem již zapomněl a ve svém
denníku z let hradeckých nemohu je nalézti. Valil
se po náměstí vždycky v uniformě, ale bez šavle,
jako soudek, opíraje se o hůl a kouře viržinko
z neobyčejné dlouhé, vzhůru lomené špičky. Kol
lega Václsv Durdík uměl ho několika črty od
zadu velice dovedně malovat. Naučil mne tomu a
jistě to ještě nezapomněl,

Nejhledanějším vojákem býval v Hradci vo
jenský nadlékař Spitzner, který byl u obecenstva
velice oblíbeným lékařem.

Nyní pozoruji, že mne vzpomínky zanesly
v docela jiný směr, nežli ve kterém jsem tuto
stať začal. Proto musím v ném pokračovat v ně
které další. vě



Odbočka všeodborového sdružení
v Novém Městě m. Bl. pořádá v neděli dne 10.
dabna o 3. hod. odp. členskou achůzi s přednáškou
v host. „a Baršů“ v Šonově. Předmět: „Prameny

T lida naší doby“. Přednáší dp. P. Aloisa .

Zprávy místní a z kraje.
Jmenování. Vidp. VáclavUhlíř,b. vikář a

farář v Přepychách, předseda Politického drulatva ti
skového, jmenován byl J. M. ndp. biskapem dr. Jos.
Doubravou osob. děkanem. Srdečně blahopřejeme!

" Osobmí. V úterý dne 5. t. m. byl investován
ne probošství poděbradské vedp. kanovník Závodní,
bývalý voj. farář v Inabrukn. Církevní tento hodnostář
těšil ae pro avou vlídnou a srdečnou povabu jakož i
za svědomité plnění svých církevních povinností ob
libě v kruzích dosavadního svého působiště, o čemž
svědčí vysoké státní vyznamenání, jež mu bylo právě
v den investitary expresní zásylkou doračenu odělo
ním rytířského zlatého kříže řádu císaře Františka
Josefa. Ndp. biskap dr. Doubrava odevzdal p. proboš
tovi čestný odznak za přítomnosti vedpp. general.
vikáře dra. Frydka a preláta Hampla v domácí své
kapli po přiměřeném oslovení. Slavnost ukončena
modlitbou za Jeho Veličenstvo. Není pochyby, že i ne
svém nynějším působišti v Poděbradech získá si p.

probošt Závodní záby úctu a lásku veškerého obyvatelstva.
Generální kanonická vísitace andí

lení sv. biřmování v diecési královéhradecké bode so
letos konat: ve vikariatních obvodech litomyšlském,
lanškroonském a poličském následajícím pořádkem:
Dae 17., 18., 19. dubna Litomyšl, 20. Sloupnice, 21,
České Heřmanice, 22. odpočinek v Litomyšli, 28. Ce
rekvice, 24. Morašice, 26. Dolní Újezd, 26. Mladočov,
27. Sebranice, 28. Trštěnice, 29. Litrbacby, 30. Karle,
1. května Janov, 2 Květná, 3. Opatov, 4. Jetřichoves,
5. Kocleřov, u. odpočinek v Opatově, 7. Mikuleč, 8.
Kórber, 9. Seman(ně, +0. Třebovice, 11. Rudoltice, 1%.,
13. Lanškroon, 14. Žichlínek, 16. Damníkov, 16. Lu
ková, 17. Německé Heřmanice, 18. Ostrov, 19. Čermná,
26. Jablonné, 27. Jamné, 28. Bystice, 29. Čenkovice,
30. Orlička, 31. Dolní Dobrouč, 4. června Výprachtice,
5. Valteřice, 6. Dobroně Hor., 7., 8, Ústínaá Orlicí,
9. Libchava Dol., 10. odpočinek v Ústí n. 0., 11.
Velká Řetová, 12. Knapovec, 13, 14. Česká Třebová,
15. Něm. Bělá, 16. Banín, 17. odpočinek v Německé
Bělé, 18. Svojanov, 19. Bystré, 20. Robozná, 21. Star
šov, 22. Jedlová, 23, 24. Polička, 26. Borová, 20,
Limberk, 27. Sádek, 28, Telecí, 29. Korouhov.

Restanraci „Adalbertina“ | převzal
chvalně známý odborník p. hotelier Bařtipán, bývalý
nájemce „Černého koně“ v Hradci Králové. Ježto p.
Bařtipán hodlá vésti restauraci a botel dle moderních
požadavků, bylo natno provésti některé adaptace
lokalit. Za příčinou těchto oprav je restaurace uza
vřena po dobu měsíce dubna. Jakmile budou opravy
skončeny a rostáurace otevřena, přineseme o tom
zprávu.

Z rozpočtu král věm.města Hradee
Králové. Zdravotnictví ohledně služného a odměn
lékařům atd. vyžaduje nákladu 3.970 K. Na sady a
stromořadí potřeba 2000 K. Osvětlení města plynové
vykazuje potřebu 10.00) K, petrolejové osvětlení
1870 K. Potřeba na čištění města činí 8950 K,
úbrada (za prodaný popel) 1000 K. Na zachování a
vyklízení stok třeba 3620 K, úhrada za čištění sou
kromníkům jeví se 2320 K. Na udržování komunikací
t. j. provedení nové dlažby a úpravu schodů požaduje
se 3000 K. Veřejná bezpečnost: obecní policie, hlásný
ua Bílé věži, tržní dozorci, ponocní a různá vydání
činí 16.903'78 K. Potřeba na ubytování vojska
4590 K, uábrada 2000 K. Na úrok a umořenídluhů
obecních požadoje se 60.384-83 K, úhrada 2400 K;
zbytek dluhu koncem r. 1904 se jeví obnosem
977.339-33 K. Potřeba na darech a příspěvcích činí
13.711 K, rozličné výdaje řádné 102.873-40 K, mi
mořádné 3600 K. Platy a dávky obecní poskytují
69.420 K příjmu, jiné příjmy (z obecní plyuárny)
6732-40 K. Žádosti učitelstva za udělení 109, dra
hetníbo přídavku, jakož i žádosti měst. úřednictvu za
úpravu slušného prozatím nebylo vyhověno.

Velký koncert za laskavéhospoluúčinko
vání si. Marie Romanové-Gůrtnerové a sl. Aninky Fi
alové, koncertních pěvkyň, virtaosů pp. bratří Hájků,

k J. Kalaše, koncertního pěvce, p. K. Paula a p.erd. Knepra, pořádá „Eliška“, dámský pěvecký apo
lek v Hradci Králové, v neděli 10. dubna v městském
Klicperově divadle. Dirigent L. Knepr. Program: 1.
Karel Reinecko: Šípková Růženka. Pohádka pro troj
hlasý ženský sbor se solem sopránovým, altovým a
barytonovým, 6 průvodem klavíru a deklamací.2. Ha
lévy: Romance z opory „Židovka“. Zapěje sl. A. Fia
lova. 3. Spobr: Koncert 8. (Gesangacene). Koncertní
mistr J. Hájek, u klavíru Em. Hájek. 4. Ambroise
Thomas: „Styrienne“ z opery „Mignon“. Zapěje al.
M. Romanova-Gártnerova. 5. Ernst: „Othello“. Fan
tasie. Koncertní mistr J. Hájek, u klavíru Em. Hájek.
6. J. Malát: „Našim ženám“. Sbor pro tři hlasy
ženské. Předneso „Eliška“. U klavíru p. Ferd. Knepr.
Začátek přesně o 7. hod. Předprodej lístků obstará
knihkapectví p. B. E. Tolmana.

Záložna v Hradci Králové. Výkuzza
měsíc březen r. 1904. Stav vkladů počátkem měsíce
K 1,538.86177, vloženo K 118.804-89, vybráno K
116.101:07, stav koncem měsíce K 1,537.46659. Stav
půjček počátkem měsíce K 1,306.080'67, půjčeno K
87.326-36, splaceno K 102.981-81, stav koncem měsíce
K 1,190.425-90. Počet účtů 3886, reservní fondy K
118.868-13, závodní podíly K 81.964-67, pokladní ob
rat K 585.848'54 h.

Novýpončšní ústavv Hradei Král.
Dne 5. dubna t. r. sehájil činnost nově zřízený pe

něžní ústav pod násvem: „Všeobecná úvěrní banka“
s ručením obmezeným, kteráž vzhledem k dosávadaím
příliš často se objevujícím obtíším, úvěru osobního si
sískati, bude uvítána ode všech tříd zajisté sympa
ticky. Jednotlivé body (víz insert) samlonvají se svou
snahou skutečně v tomto obora potřebné nápravy
zjednati, totiž zjednodušeným spů+obem dadatelům
poskytovati osobního úvěra, pokud to jen dovoluje
zabezpečení poskytnuté části. Pozoruhodné jest také
statatarní stanovení, že mímokontrolu „Jednoty sá

logon provádějí tutéži vkladatelé, byť i členy spolkunebyli.
Ze Všeodbor. sdrušoní křesť.dělni

ctva. Schůze užšího výbora 2. dubna. Podpora
nemoc. udělena: M. Vostřelové v Litomyšli 6 K, M.
Svobodovi v Sušici 6 K, R. Balearové v Parníka 6 K,
A. Ješkové v N. Městě 6 K, C. Hardálkové v N.
Městě 3 K, K. Tlamkovi v Čáslavi 6 K.

Nádrašíi ma Slouském Předměstí.
V úterý dne 6. t. m. konala ae na Slezském Před
městí u Hradce Král. schůze interesentů s okolí, do
níš pozván zavítal i říšský poslanec p. hrabě Stern
berg. Jednalo se o vedení dráhy z Opočna na Slezské
Předměstí a o rozšíření místní zastávky v nádraží.

Z Kuklem. Jak kostelníspěvpůsobína vzbu
zení pravózbožnosti, otom netřebase rozepisovati. Proto
také kostelním zpěvem,jeho reformou a úpravou povolané
kruhy moobo sozabývaly. Nemyslíme tím ovšem lidový
zpěv kostelní, nýbrž zpěv na krachtě, řízený zvláštním
ředitelem kůra. Jak u nás v Kuklenách má we to
s kostelním zpěvem? Nemůžeme a nechcemezemičeti,
že náš ředitel kůra, řídící učitel pan Josef Prokop,

věnuje zpěvu chrámovému péči nemalou a vybírá jenzpěvy takové, jež úkonům bohoslužebným plně odpo
vídají a trvalou hudební cenu mají. Již při svěcení
nových varhan překvapil nás pan ředitel kůra kráepou
mší, která byla účinkujícími vzorně přednesena a na
nás mocný dojem učinila. Též na Boží Hod Velikonoční
byli jsme mile překvapení opět novou krásnou mší,
jejíž dokonalý přednes na každého dojímavě působil.
Však nejen mším, ale všem zpěvům vůbec věnuje pan
říd. učitel pozornost nemalou a vhodně jich užívá.
V ušlechtilé činnosti této jest podporován piloými
členkyněmi zpěváckého spolku „Libuše“, které ochotně
zpěvu chrámovému se věnují. Donfame, že p. řídící
učitel ve anaze své setrvá atále a přejeme mu k další
činnosti plného zdaru. Pilný posluchač.

Elektrické osvětlemí. Pan C. Korbel,
majitel mlýna na řece Orlici v Malšovicích, který si
ve svém závodě alvobci Malšovicích pomocí torbin zařídil
elektrické osvětlení pracuje na tom, aby elektrické
osvětlení z jeho závodu rozšířeno bylo na. blízké
Slezské Předměstí a na Hradec Králové + Pospíšilově
třídá a ve villové čtvrti. — V Pardabicích již v nej
bližších dnech započnou se stavbou elektrárny na
osvětlení města. Nedávno konala se v Pardubicích
schůze interesentů, jichž soahou jest, aby zřízeny
byly elektrické dráhy z Pardubic do Bohdanče, Seze
mic, Heřmanova Městce a Chradimě. - Také v Ry
chnově n. K. v poslední mimořádné schůzi obecního
zastupitelstva bylo elektrické osvětlení města jedno
hlasně schváleno. Zařízení toto vyžadovati bude ná
kladu 130.000 K.

Včelařské sehůze pořádányjsou včelař
ským spolkem pro Řibiny a okolí, I. schůze, řáduá
valná hromada koná se dne 10. dnbna t. r. o 2. hod.
odp. v Řibinách. II. schůze dve 17. dubna o 2. hod.
odp. v hostinci p. Samka v Černikovicích. III. schůze
dne 24. dubva o 2. bod. odp. v hostinci „Nebfíčku“
v Třebechovicích. IV, schůze dne 8. května o 2. hod.
odp. v Synkově v hostinci p. Fr. Vilímka. Referáty
a předuášky obstará p. K, Pazourek, učitel včelařství.
Vstup volný, Přátelé včelařství vítáni, ©Přítomnost p.
t. členů nntná,

Dar. Krapobitím postiženým v Sedmpanechu
Dol. Královic daroval vdp. farář Jos. Kousal 26 K.

Hraběcí lázně slatinné v Bělohradě
známy jsou široko daleko svými léčivými účinky. Ne
malé množství lidí těžce nemocných nalézá zde ú
plného uzdravení anebo alespoň značné úlovy. Ubošáci,
jimě nejmenší pohyb působí nesnesitelné bolesti, kteří
bezmocně připoutání jsou kratou nemocí na lůžko,
zbaveni bývají po několika koupelích krutých bolestí,
údům vrací se síla a volnost pohyhu, a v době ně
kolika neděl vracejí ae uzdravení ku svému povolání.
Rheumatismus, dna, iechyas, ješ náležejí dnea k nej
četnějším a nejbolestnějším nemocem, působení » zdej
ších slatinných lázní snadno ee vyléčí aneb alespoň
značně zmírní. Účinek rašeliny spočívá v jejím ohe
mickém eložení, jež právě ve zdejší rašelině autoritami
lékařskými jako léčení velmi prospěšné shledáno bylo
a vřele doporačováno, což také praktické výsledky
dokázaly. V krátké době získaly si slatinné lázně
v Bělobradě chvalné pověsti nejen po Čechách a na
Moravě, ale i zs hranicemi; minulého roku byla jim
na lázeňské výstavě ve Vídni udělena první cena
m právem ražení zlaté medaile. Pobyt zde zpříjemňuje
příznivá poloha v rozkošné kotlině na úpatí památ
ného Zvičína. Krajinka ovroubena kolkolem lesnatými
kopci má velice příznivé poměry klimatické u hodí se
velmi dobře za letní pobyt. Městečko samo u nádraží
severozápadní dráhy má velmi výhodné spojení na
všecky strany. Elegatně zařízenými hotely i soukro
mými byty je o pohodlí obecenstva hojně postaráno.
Poplstek za koupele snížen jest dobrotivostímilostivé
paní hraběnky pro nemooné kněze o 20 proc. Týdně
pořádají se dva koncerty láreňské kapely, pro niž
získán byl jako kapelník vysoce nadaný a široko
známý skladatel p. Bohumil Tomáš. Milé jsou pro
cházky ve zdejším na stromoví bobatém okolí. Přístap
do hraběcích lesů a obory jest lázeňským hostům po
volen úplně zdarma, letním hostům za nepatrný po
plstek 1 K za měsíc.

Ve Chvalkovieieh budood9. do 16.dubna
konána sv. missio,

Honba za mandátem. Na místo od
stouplého zem. poslance Kotlanta na Jaroměřsku
přihlásila se jiš celá řada kandidátů: Mladočech Dr.
Číšek, advokát z Náchoda, agrárníci: F, Heizler

u Babí, V. Pozdílek s Nahořan, J. Rybiu s Ujesda,
J. Žďárek £ Čerolu, J. Norák's Čánky; za národní
děloíky F. Kovařovič s Náchoda, se radikální pokro
káře B. Malec s Opočna a samostatný kandidát Frt.
Udržal, Mluví se též o kandidatoře Mil, Morávka se
Svob. Dvorů, J. Kratochvíla z Jezbin a ©Prašáka
« Hofiněvsi, — By'o by až na čese, aby se mezi námi
sakotvila vzorná kázeň národní, bychom nebyli světu
darmo oa posměch. Nejlépe, eby se zástapci věech
osad ve volební oblasti ve důvěrné schůzi uradili o
vbodném kandidáto, řádném a nezištném pracovoíka,
který by pak tím ocbotněji byl všude přijat.

Z Mříčné. Že stojaté vody nebývají nejlepší
a že tlak působí protitlak, osvědčaje se i v šivotě
náboženském. Má-li církev v krajinách smíšených a

k tomu ještě socialismem a spiritismem prostonpenýchmnoho odpůrců, má na druhé straně k své opoře ka
tolíky celé a rozhodné, kteří jsou ochotni i z mála
oběť přinésti. Tak nemine ku př. téměř roku, aby na
osadě mříčenské, jež náleží k emíšeným, nebyla
podnikouta sbírka na výzdobu chrámu Páně; na svá
tek Zvěstování Panny Marie posvěcena byla socha P.
M. Lardské a spolu Boží hrob, zhotovená se vzácným
uměleckým vkusem nákladem 600 K od firmy bratří
Bušků na Sychrově. Případné kázání měl a echa po
avětil poutník lurdský Tb.dr. dp. Loskot.

Z Bělohrada. Při blískémfiliálnímkoste
líka na Byšičkách byly snova zříseny kapličky ka
menné křížové cesty; přispěly k tomu s nevšední
ochotou zdejší dámy, zvláště pak největší zásluhu mé
o to starosta p. Vlach, který k znovuzřízoní da:
podnět a s místním občanstrem o řádné a důkladné
provedení ae postaral. Křížovoa cesta slavně vysvětil
vldp. vikář J. Sebnal za assistence místního dacho
venstva a veliké účasti zbožného lidu. — Naši P. T.
ochotníci sehrali dne 4. dabne Šabrtovo „Drama čtyf
chndých stěn“ a podali nám tím nový důkaz své
píle s pravého porozumění pro ušlechtilou zábava.
Hřímavý potlesk, který po kašdém jednání klidili,
byl jim zajisté dostatečným důkazem, že ové úloze
čestně dostáli. .

Z Libeměřle. (Spolek ov. Bonifacea zá
ložna Raiffoisenova). Čítávám dáranou nám sem od
dp. faráře našeho „Obnova“ a mohu říci, že ji čtu
rád, ale od nás dosud nedočetl jsem se tam ničeho,
ačkoliv dosti časem zpráv by 8 tam hodilo. Tak
o zkvótajícím u nás spolku sv. Boniface, který jak za
to mám, kolem 40 členů platících a nyní, kdyži 60
odběratelů „Kříže“ a „Marie“ zapsáno bylo, již uto
členů čítá — a jeden hlas mexi čtenáři ev. Vojtěcha
alyšeti jest: „Takového lista bylo v naší smíšené
farnosti dávno třeba, teď poznávámenaši sv. víra ná
ležitě, teď víme, která církev je pravou církví Kristo
vou určitě! — Než nejen o duchovní statky máme
postaráno, ale i o vezdejší blaho naše bylo tyto dny
pracováno. Dne 25. března t. r. konala se odpoledne
u nás v Liboměřicích, v hostinci p. Čeňka Pilaře,
protože v Licibořicích, kam přifaření jsme, vhodné
místnosti k tomu není, astavojící a první valná hro
mada za účelem saložení spořiteloího a síložního
spolku dle vzoru Ra'feisenova. Schůzi uvolal náš dp.
farář, který již minulého roku myšlenku tato v naší
farní osadě zvláště při přátelském rozhovoru, po
křesťanském cvičení po obcích horlivě rozšiřoval a
0 její uskutečnění se také nyní postaral. Do schůze
nad očekávání četně navštívené dostavil se na žádost
dp. fařáře od Ústřední jednoty českých hospodářských
společenstev vyslaný úředník p. Ant. Děták z Prahy.
Dp. farář navrhnul pro tuto valnou hromadu za před
sedu našeho váženého obecního starostu pana Josefa
Pilaře, člena okresního výboru a statkáře z Křiža.
novic, který, vida všeobecný soahlas © návrhem tímto,

čestný tento úřad také ochotněpřijal azahájiv echůzia jmenovav zapisovatele a ečítatelo blasů, požádal
pana Ant. Dětáka, aby přítomným potřebný výklad
o zařízení a správě spolku podal a čeho třeba laskavě
vysvětlil. — Vlctp.řečník promluvil v delší důkladné
řeči „o potřebě a způsobu vzdělání rolnictva, o pod

poře rolnictva dražetr?; a o sakládání záložen, jakoprovorovacích pramenů“. A hle výsledkem jeho řeči
bylo, že se přihlásilo ihned za členy 85 účastníků
schůze, kteří, echválivše čtené a vysvětlené stanovy,
vykonali ihned volba předutavenstva, dozorčí rady a
pokladníka. Za starostu představenstva zvolen byl
zmíněný jiš předseda schůze p. Josef Pilař s Křiža

novic, do dozorčí rady dp. farář a za pokladníka, P;
učitel Josef Polák,který sobě v Licibořicíchloni svůjdům postavil. Jednomyslnost, jakou celý průběh voleb
ukázal, může býti zárukou zdárného působení nového
spolku. Pán Bůh račiž dáti oběma spolkům, jak sv.
Bonifáce tak i Raiffeisence hojně svého požehnání! —
Josef Sedlák, místní starosta v Liboměřicích.

Také márední dar. V sev.Čecháchje to
várna na zušitkování ovoce; idealisté, jako já, kupo
vali as před 10 lety akcie tohoto podniku, jímž měla
býti posílena jednak maše posice na rozhraní německo
českém, jednak mělo býti ukázáno, že netřeba nám
kapovati drahé drahy ovoce, zavařeniny a ovocné
likéry z ciziny, ješto vše to můšeme míti dofoa. Jak
se deset let v tomto národním podniku hospodařilo,
patrno z toho, že akcionáři nejen že dividend neviděli,
ale i 50%, původníceny na akciích ztratili. A tento
národní podnik,který svým věřitelům dividendy dilu
buje, uznal sa svou národní povinnost, poalatiMošoovi
k jeho jabileu koš likérek. Všechna čest Mošnovi —
ten však s naší věcí nemá co dělat a kdyby věděl,
jakou likérka pije, te by mu jistě nechutnala. Nej
dříve být svým povinnostem práv, platit dlahy a pak
dělat teprv presenty. Dělat je však z cisího, to do
ved! Ort, Drosd a ti ostatní také. Dar zadlužené tře
benické továrny — ač má cenu nepatrnou — vyjímá
se ne jinak, než Ortova tisícovka na Husův pomník.
Kdy začneme být již jednou solidními a kdy necháme
bloupýchflanců?! ...

Z Kolína mad Labem. Divoká vřava,
v níž královské naše město tonulo od několika měsíců,
konečně utichá pozvolna sice ale přecesnatelně. Strana
mladočeská vidouc, že osoba parkmistra Křičky vědy
větší budí v občanetva odpor, obětovala bo a to
mošno říci bez bolesti, protože sama vnitř byla pře



úvědčena, že jí dávno nenáleží, ač zovnější nátěr mla
dočeský mu zůstával. Odchoda jebo až na mladočeské
„Kolínské Listy“, orgán jím podporovaný a realistickou
„Českou Stráš“ a „Čas“nešelí nikdo, leda ještě kutno
borské „Podvysocké Liety“, které kdo ví za jakcu
ipříčinoudívají se naň brejlemi realisticko-ovangelickými
snad odtod známým pánem jim nasazovanými. Spola
s Křičzou odchází i jeho odpůrce, který nebál se
„zvednouti bosenou mu rukavici stranou evangelickc
-Šidovskou — Dr. ŠÍíl. Aby jaké takž uvůj odchod býv,
„purkmistr Křičkaozlatil, zaplavil všecky denní i okolní
Erajinské listy soukromým odvoláním Šílovým a aby
odrolání to hodně vydalo kalafanových blesků, při
spěchal na paráda i nový purkmistr Dr. Jelínek
osvědčením, že vytištěné odvolání eoublasí s originá
lem. Patrně bojí se, če by tomu Kolíňák dádný pověřil

-a protohraje si na notáře. Změnou na purkmistrov
ském stolci nastala směna i v radovetví a tak vynesen
"byl na místo prvního radního šid Dr. Podvinec. Po
malu stano se naše královské město pověstným ko
-courkovetvím. Koluje tady podařený vtip: V Londýně
mají purkmistra lordmayora, v Kolíně zas prý facbe
majora. Má tím býti vyjádřeno smýšlení nynější hlavy
města za dob etadentských a jak některé listy pealy,
i za působení jeho v sousedním městě. Zdá ue, že
avobodomyslná strana dodělává úplně a že Kolín,
který repraesentován jest poslanci eměru radikálního,
co nejdříve podstoupí stejnou změnu i ve vnitřní své
ropraesentaci. Nemohlo býti ani jiuak při tak mali

-cherných a neupřímných vůdcích. Pro nás katolíky
znamenaly dosud vedené zápasy znatelný pokrok
k probuzení sebevědomí, které dlouho dašeno bylo.

Z Kutné Hory. Ohlášenávýstavaomělecko
průmyslového muses ve Vídni odbyla se vo dnech
svátků velikonočních a vzbudila dosti čilý zájem.
Bohužel, že ještě ne takový, jaký by zaslahovala tato
tak důležitá událost. Není ještě stále dosti porozamění
mezi naším živnostnictvem a mnohý, který po straně
láteří na shnilé poměry, zůstane ueděti doma i když
mu takřka až na sám práh přinesou nové vzory, nové
myšlénky. Snad mladá generace bude už čilejší a naše
řewmeslnickáškola učiní jistě v té příčině vše, co bude
v její moci. — Stojatými vodami kultarvího života
zdejšího chtěly pobnvuti přednášky o slavnosti Ko
menského proslovené Dr. Drtinou a Dr. Ča lou. Než i
tu účast byla na Kutnou Hora trochu příliš posláblá.
Ještě že přišla krásná pleť a učitelstvo z okolí. —
Nemalý rozrach způsobila zpráva o onemocnění všemi
ctěného a milovaného p. arciděkana monsignora Vor
líčka. Bohudík nejhorší krise jest již přestálá a dá
Bůh, že dočká se tento pro renovaci katnohorských
památek nesmazatelně zasloužilý pracovník ještě hoj
ných dnů požehnaného žití a že « jarním sluníčkem
přibudemu v brzkuhojněsil, takžebudemociv dávné
svěžesti obcovati koraně svého životního díla, posvě
cení nádherného chrámu sv. Barborského. — Dle zprávy
zemského výboru má býti počato se stavbou tratě
Kutná Hora—Zrač dne 1. srpna. Výkap pozemků jest
jiš proveden po celé trati projektované.

Z Podvysecka. Jako jinde i u nás vede
se boj mezi rolníky a cukrovary, Cukrovary nabízely
tak bídnou conu za metrický cent řepy, že rolnictva
nebylo možno přistoupiti. Odbočka řepařské jednoty,
v níž soustředén jest hlavní kmen dodavatelů řepy,
vydala beslo nepovoliti a tak budoucnost rozhodne,
kdo zvítězí. Dle posledních zpráv v některých obcích
nabízely cukrovary 95 kr. a 50%, řízků ovšem s do
dáním na místo určení, v jiných však nabídky své
ani nepřednesly, domnívajíce se patrně, že rolnictvo
musí 'přijíti samo. Zle se vede těm, kteří loni uzavřeli
příliš brzy smlouvu za nízkou cenua kterým pak cakro

vary něco přidaly s podmínkou, že letce sázeti musejí zakaždou cenu. Tam dle doslechu dává se 66—76 kr.
dle vzdálenosti. Nebudoa-li podmínky rolnictva splněny,
obmezí se toto při sázení řepy úplně a pole připra
vená pro řepu osejí jarní pšenicí, ječmenem a pod.
Přáli bychom rolnictvu našemu, které musí zápasiti
-na všech stranách s tou snámou třetí rukou, aby se
mu podařilo zlomiti její nadvládu. Ovšem třeba k tomu
avornosti a upřímnosti a té ještě se stále v řadách
našich nedostává.

Z Čáslavě. Nové obecní zastupitelstvo, jak
se zdá, odhodláno jest všímati si hlouběji sociálních
poměrů, než jak dosud bylo zvykem. Aspoň usnesení
o stavbě levných bytů dělnických při posledním zase
dání zdá ae k tomu poukazovati. Každý nepředpojatý
uvítá zajisté tento krok s plným uspokojením a lze
-donfati, že město jedenkráte na tato dráhu se odvá
živší neustoupí více zpět. Že mezi dělnictvem bude
přivítán plán tento a radoatí, dá se myaliti. Bude tím
nejenáse a nejrázněji podťata štvavá činnost samozva
ných vůdců dělnictva občas ae v městě produkujících
a své rozumy v podobě přemrštěných a lživých útoků
v pražském orgáně proti městské radě a jednotlivým
členům ob. zastupitelstva uveřejňujících. — Učitelský
seminář na čtyři ročníky doplniti hodlají evangelíci
zdejší a sice tak, aby byly dva ročníky pro dívky a
dva pro jinochy vědy střídavě. Proto pomýšlejí také

budovu c. kr. gymnasia pro tyto účely od města sa
koupiti neb vyměniti za budovu starou, které by
"město mohlo použiti k rozšíření tržiště. — 10. dubna
budou se naši ochotníci revanžovati nymburským
v tamějším divadle Rydelovým dramatem: Na vždy.
Pokud můžeme dle zdejší souhry souditi, obstojí
čestně a nymbarské i okolní občanstvo nebude litovati,
kdyš jim věnuje pozornost a návštěvu. — Téhož dne
pořádán bude ve zdejším Dasíkově divadle koncert
mistra J. Buchtele.

Z Golč. Jeníkova. Tělocvičnéjednota
„Sokol“ odhodlala se letos věnovati své síly širšímu
obecenstvu a to řadou vzdělávajících přednášek,
-z nichž obzvláště se zamlouvala přednáška Dr. Halíka
-s Něm. Brodu, v které nebál se přiložiti šhavé železo
k ranám našeho duševního a mravního života venkov
ského. Potíral sobectví, lenost, pecivalství, rozmařilost,

přjáotní karban, hříšnou shovívavost rodičů k nemravům dětí, rozmazlenost atd. Zlatá slova, jen aby měla
výsledek! Bude-li se bráti jednota naše i dále tímto
měrem, vybírajíc themata přednášek tak krásná, bade

s ní každý apřímně smýšlející.

Pětadvacet let spisovatelské čím
mostiFrt. Jiřího Košťála,faráře ve Sku
hrevě. (Dokončení!. Zvěčnělý professor Dr. Pohl
nazýval Košťála „naším diecésním bumoristoa“. A K.
také v různých časopisech podal celou řadu bumo
resok, o něž ového Času zajímal se i redaktor „Zlaté
Prahy“ F. Schulz. Zvláště mimo časopisy podávalo
„Veselé čtení“ jeho humoresky podva ročufky téměř
v každém sešitu. Zde také dostalose K... .ovi čestné
první ceny. Mimo „Vla+£“ přinesly belletristické práce
jebo „Zibavné listy“, „Vesna“, „Paleček“, „NovýPa
leček“, „Veselé listy“ a jiné. Všech časopisů, do nicbž
svým časem přispíval, je oa 30. Fouilletouů uveřejnil
kolem 300. A příspěvků do různých kalendářů na 40.
— Mnoho prací jebo otiskly i české listy v Americe.
Vedle fouilletonů řadu úvah i úvodních článků uve
řejnil v různých listech. Joden český poučný článek r.
1882 přeložil i sám Skrejšovský a dal jej v Čelo lista
svého „Tribune“. Roku 1898 v č. 26. „Katolických
Listů“ „K opravení spravedlivějších poměrů při obsa
zování beneficií“ ne značkou .. L.. uveřejněný
úvodní článek, který vzbudil ve veřejnosti kněžské i
nekněžské značnou pozornost a souhlas, je z péra
skuhrovského faráře K. V této záležitosti podal on i
úvahy do „N. Politiky“ a „Českého Východa“, kterýžto
list přinesl nejvíce časových úvah a článků z péra
jeho A vedle „Čecba“, „Kat. Listů“ i „Večeraf no
viny“. Z příležitostných spisů uveřejnily jeho práce
„Sokol od pomezí“ (Nové Město 1887), „Rodnému
městu“ (Solnice 1887), „Památník Radhoště“ (Praba
1868), „Pomněnka na Hradec Králové“ (Hr. K. 1892),
„Pelclův almanach“ (Kycbnov 1833) a „Almanach bo
boslovců“ (Hradec Kr. 1898,. Samostatně vyšly: „Casty
Boží“ (Brno) „Pantáte Trousil“ (Praha, rozebráno),
„Z našich hor“ (Praha). „Na zdar Matice“ (I vyd.
Skuhrov, II. Praha), „Študentský kousek“ a menší
práce dramatické (Praba), „Z dějin rodného kraje“
(Rychnov), „Páni a horáci“ (Praha), „Z našich hor“
UL část, Brno', „O1 jesliček září láska“ (Praba),
„Hlachoněmý“ (Hr. Králové), „Za vpádů Badřichových“
(Praha), „Věrný čeledín“ (Hradec Kr), „Z ovzduší
doby“, k nimž draží se řada povídek po různu vyda
ných o sobě (Praha', „Časové obrázky“ (Slavme slavně
Čechů slávu, dřív však sobě vzdejme chválu —Praba),
„Tři obrázky z našich hor“ (rozebráno — Praha). Leč
K. pracuje i dále. A to dokazují četná povídky a
humoresky uveřejněné v časopisech a kalendářích na
rok 1904. A to dokazají i jeho „Obecní sirotci“ a
nové horské obrázky v tisku pro letošní rok. A má
pohotově i práce na chystané sbírky „Z úeměva hor
i podhoří“, II. část, „Za vpádů Bedřichových“ a „Črty
a obrázky z doby roboty“. — Zásluhy Košťálovy ocenil
Ottův „Slovník Nančný“, Bačkovského „Přehled písem
nictví“, „Veselé čtení“ (podobizna), „Národní album“
(podobizna) a již zmíněný kalendář „Vlastenecký
Poutník“ (podobizna). Mnobých udajů ze životopisu
od V. Špačka použito i v našem přebledu. Fr. J.
K. pracoval a pracuje též v obora posvátného řečnictví.
Jsa populárním kazatelem podal mnoho řečí svých
duchovních i tiskem v „Posvátné kazatelně“, „Pastýři“,
„Rádci“ duchovním a v „Kazateli“. V obora řečnictví
vlasteneckého promlavil řadu řečí slavnostních v be
sedách ve Skuhrově, v Solnici, Kvasinách, v Lukavici
a v severočeských odborech v Dobrém, na Lomech
a jinde. Roku 1887 byl daší (pokladníkem) Družstva
pro zřízení pamětní desky episovateli a buditeli M.
Siloráda Patrčkovi v Solnici, A byl duší tohoto druž
stva i tak, že ze ového zaplatil i deficit slavnosti té
v obnosu 51 K 86 h. Působil též jako delegát pro
okresní národopisnou výstavka v Rychnově n. Kn., do
níž vedle dosti cenných předmětů z doby ataré ucho
vaných a po celé farnosti skuhrovské sebraných poslal
„Pověry a pověsti“, jakož i „úsloví a přísloví“ ze
Sknhrova a okolí, Pro tuto činuost, jakož i literární
préci týkající se Rychnova a okolí byl jmenován čle
nem Musejního spolku „Pelcl“ v Rychnově n. Kn. Jak
V. Špaček o Fr. J. K....... píše, je týž mužem po
vahy skromné, tiché, nevýbojné, jejž vyraší z poklidu
však vždy, když děje se co na příkoří víry, národ
nosti a — spravedlnosti. V tomto posledním ohledu
nazýval bo zvěčnělý farář častolovický Potěhnik „na
ším Aristidem'“ Je stejně rovným a spravedlivým ke
všem. Jako je sám literátem, tak i vůbsc podporaje
literatura a české čtení. Je již téměř po 23 let kni
hovníkem a správcem farní knihovny pro český lid
ve Skuhrově. A do záší roku 1881 do září 1903 roz
šířil 32.264 Českých knih 2A 180 vypůjčovatelům. —
A V. Špaček při tom dí o Košťálovi: „A při všech
těch pracích charakterisuje jej šlechetná snaha, aby
všem mohl býti vším“. Na sebe a pro sebe pamatoval

a pamatuje skuhrovskýfarář— nejméně,| V.J.St...

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati v knihkupectví p. Františka Hovor
oŽitná ulici a vprodejinovinp. MVlěla

Příkopech.

Katolické kměžstvo a kultura. Prý
největším škůdcem pokroku a vzdělanosti jest kato
lické kněžetvo. Tak hlásají židovako-socialistické listy
bez přítrže Toto soustavné ihaní omámilo leckde náš
lid tolik, že se ani po nejbližším okolí neohlédne,
aby se přesvědčil o pravém opaku. Na př. kdo chce
trochu poznati čistou dušičku takových církvi nepřá
telských lístků, zeptá se, proč při tolikerých útocích

prod „zpátečnickéma“ katolictvu židovské a požiovštělé listy nikdy nezavadí o zpátečnictví šidů a
proč tolik -nálo mohou mluviti o nesobecké, vzdě
lávací snaze některého žida. Na př. tahle pravdu
nikdo nepopře: kam přišla jié v „temném“ středo
věku katolická církov, zakládala university a při
kašdém klášteře školy normální. Kam však i nyní,
v době pokroku, přichásí žid, tamse zakládají kořalny.
— Dnes chceme zvláště ponkázatina to,jak obrovaké

i obnosy jen v Rakousku kněžetvověnovalo na studijní

nadace. Uřední státní měsíčník uveřejňuje následující
výtab z úvahy dra Ferd, Schmieda o nadacích, které
kněší založili:

Země počet © roční obnos kopitál
stipendií — stipendií sákladní

Čechy 870 49 376 2l. 1,487.176 zl.
Morava 270 18.079 , 490.669,
Slezsko 83 8.103 , 89.206 ,
Dol. Rakousy | 167 26.090 , 863.640 ,
Hor. Rakousy 69 11.166 , 352.240 ,
Solnobrady 39 18.088 , 827.910,

Štýrsko 12 16.340, 400.188 ,
Korutany 4 3661, 86,548 ,
Krajina 137 96b, 349.049,
Terst 49 6.742 , 164.972 ,GoriceaGradisko9 89, 19.710„
Istrie 1 84, 2.146,
Přímoří by 8.417, 186.227 ,
Tyrolsko 146 186828, 458.411,
Vorar)berg 92 4.996 , 181.426 „
Halič 329 42.854, 417.961
Bukovina 6 826, 14.490 ,
Dalmacie 89 11.485 384.003» 9

Tedy etatistika nás poučuje, že jenv Rakouekuuložilo
kněžetvo za heslem pokroku na nadace 6,292.501 zl.
a že 1943 studujících dostává jako roční výnos ze
základních kapitálů 281 668 zl., čili skoro půl milionu
koran. A tak veliká suma jistě jest vzdělavacím
snahám lepší podporou než řemeslné fráze o zpáteč
victví církve. Bylo by dobře srovnati statistika nadací
kněžských s výpočtem nadací založených stavy jinými.
A ještě lépe bz bylo zjistiti, kolik studijních nadací
založili v Rakousku židovští milionáři. — Tomu 8e
ovšem pranic nedivíme, že právě mnozí z těch, kteří
za kněžské peníze vystudovali, nemají nic pilnějšího
na práci, než oblapovati lid frázemi o katolickém
zpátečnictví.

Největším švindlem dvacátého století
nazývá „Čas“ jeskyni v Lardech. Tohle se ovšem lehko
řekne, ale těžší věcí jest dokazovat. „Pravdomiuvný
Čas takhle elegatně odbyl Lardy už několikrát, ale
posud nepodal k svému tvrzení aní jediného dokladu.
Takovými paušálními zdvořilostmi — bez realistického

dání důkazu — kopá Čas do katolictva přečasto.
uže tedy, ctihodný Čase, vydělej si těch stále ne

dotknotých 39.000 franků, které jsou uloženy pro
toho, kdo dokáže, že se v Lurdech páchají švindle!
Pomohlo by ti to znamenitě. Nemusil bye pak k vůli
insertům a abonentům nositi tak otevřeně zvačko
židovskou; mohl bys si zabráti na lepšího vlastence
a získati a národu větší důvěru k svému komediant
ství. Kdyby takhle některý zednářský list francouzský
moh! dokázati, že fráze proti Lardům troušené jsou
pravdou, Ó jak by Čas horlivě na úvodním místě
překládal výtěžky zednářského zkonmání! Snad by
ve spěchu zapomněl ne čas vystřihovati ze socialisti
ckých listů prolbané pomluvy o katolických kněžích
z Kanárských ostrovů, Nového Zélandu a severní
točny. Ale vřelé přání „milovníka pravdy“ nechce se
nijak eplniti. Nepořídili proti Lurdům nic nejprolha
nější liberálové, kteří již za života Bernardetty elídili
všemi pěti smysly po nějakém podvodu a proti ná
větěvrníkům Lurd násilí užívali. Nepořídily posud nic
celé zednářské výpravy, které neustálé čenichají po
nějakém odhalení. Pověstný Emil Zola slídii neoby
čejně pečlivě. A když nemohl proti Lurdům nic věc
ného a pravdivého napsati, přebásnil si své zkušeno
sti s takovou okatou prolhaností, že nestranní znalci
Lardekých poměrů při veřejné debat hravě do očí
Zolovi dokázali, jak hanebně lže. — Vyskyt] se ne
dávno francouzský inženýr, který vhodil do světa
frázi, že voda lurdská jest vedena k jeskyvi umělým
potrabím. Rozamí se samo sebou, že i naše židovské
a helveteké listy zprávy o tom „objevn“ za tepla do
světa rozhlašovaly. A my jsme se sami divili, jek byli
ti liberálové ve Francii bláhoví, že při pronásledování
Bernadetty, při šíleném napadání Lurd nepřišli na
tak jednoduchý prostřede< — místo násilností doká
zati švindl věcným důkazem o umělém vedení vody
zvláštním potrubím. Jak to přišlo, že teprve po tak
dlouhém čase tuhle věc jeden zednář vyzkonmal? —
Ala nastojte! Najednou naši nepřátelé ve Francii i
v Čechách ztichli. Byla totiž vypsána veliká peněžitá
odměna pro pana inženýra, dokáže-li svoji pomluvu.
A pon inženýr nic. — Že o tomhle obratu židovské
listy ani nepíply, tomu se ovšem žádný katolík diviti
nebade. A že nepřátelé církve shánějí dále uuilovně
pomlavy nové, to se ani připomínati nemusí. A ne
daří-li se jim ani letivá pomluva, aspoň paušálně
odsuzují.

lidé v Ruska. Židé jeon v Rusku živlem
nespolehlivým a nebezpečným. V tom smyslu raský
ministr Plehve odpověděl židovské deputaci, která si
mu stěžovala na utiskování, žádajíc pro své aouvěrce
četných výhod. Ministr pravil: „Jest nesprávno, že by
car nebo já pokládal židy za plémě nižší, naopak, nám
jsou židé plemenem povýšeným. Kdybychom židům
dovolili, aby větším počtem nežli dosud účastnili ee
universitních stadií, atrhli by k sobě všecko a
vládli by nám — to by však nebylo spravedlivo, aby
většině panovala menšina. S bolestí jsem se přearěd
čil, že židé jsou nejen revolncionáři, ale že svádějí i
k politická vraždě. Mého předchůdce zabil Balmašev,
na knížete Obolenského střelil sice křesťan, ale židé
ho navedli. Židé prohlásili nám válku v zahraničním
tisku — každá válka vyžaduje obětí. Přes to přese
všechno vláda je ochbotoa zlepšiti hmotné postavení
židů, ale velice pomalu a postupně. O rovnoprávnosti
ať židé ani ve snu nesní, neboť kdybychom dnes dali
židům rovnoprávnost, máme tu zítra nové události
kyšiněvské a homelské,“

Papežské vojsko. Sr. OtecPiusX,opravuje
vnitřní poměry ve Vatikáně, Nyní došlo i na papeš
ské vojsko, které po 20. září 1870, kdy Pius IX. o
své území byl oloupen, jest více méně berpředmětným.
Garda šlechtická enížena bude ze 68 na 46 mužů,
garda Čestná ze 250 na 120; garda švýcarská zůstane
v uílo dosavadní, kdežto papežské četnictvo, hlídající
všecka prostranství Vatikánu, bude o 40 osob roz
mnošeno. Vojsko papežské bylo již po roce 1870
snačně zmenšeno; nynější směny ukazují značnou ú



Neuvěřitelmé. Časopis„Práce“ píše: V jiho
východních Čechách moohodělníků takto snídá: Koupí
kořalku, nalejí do mísy, přilejí trochu vody a nadrobí
chléb a lžící celá rodina snídá. Po snídaní si libojí,
jak to hřeje v šeladku. Dítky pak buď zcela nebo
napolo opilé přijdou do školy, kde ovšem brzo asnou.
Mnohé matky i dětem v peřině dávají kořalku, aby
spsly. Nic jiného toho příčinou není nežli hrozná
lenost, která překáží ženě uvařiti třebas prostou, přece
však nějukou snídaní. Dále jest to znamením mravní

pokloností a neuvědomělosti a bídy hmotné. Na tytoreje by vzdělanci měli obrátit svůj zřetel.

O národnosti a náboženství. Frt. A.
Slavík podává ve 4. čísle Vlčkovy „Oavěty“ pěknou stadii
z dějin čes. exulantů a emigrantů v Německa. Zo statě
této vybíráme několik myšlének. „O nynějším bnutí,
t. zv. „Pryč od Říma“, vlastně od Rakouska a proti
národu českému, jedná se mnoho slovem a tiskem
z různých stran a spojuje ee přímo i 8 otázkou ná
rodní a politickou, všeněmeckou. Hledíme-li na to vše
a na minulost naši v XVII. a XVIII. stol., vid me,
že se děje něco podobného jako tehdy. Posvátného
náboženství zneužívá se k sobeckým úče'ům politickým
a národním. Zvláště některé úkazy při tom jsou po
dobny neb i stejny, jako seděje zejmena v první polovici
XVIII. stol. za posledních let císaře a krále Karla VI.,
otce Marie Terezie. Tehdy a vědomím a na útraty
krále Bedřicha II. agenti pruští, mezi nimi také ně
kteří z českých vystěhovalcův, i semi dva evangeličtí
kněží z Berlínu a z Husince v pruském Slezsku pů
sobili k tomu, aby v okolních zemích,hlavněv Čechách
a na Moravě, tajné evangelíky „probudili“, od kato
lického náboženství odvrátili a přemlovili je, aby 86
vystěhovali „pro svobodu asvědomí“, vlastně sle aby
i tím bylo Rakoneko seslabeno a Prusko sesíleno.
Čeští exulanti v XVIL stol. opouštějíce pro nábožen
ství svou vlast a všechno v ní, doufali, že v soused
ních zemích evangelických budou moci podle avé víry
žíti a v mateřské řeči Bohu sloažiti. Sklamali se. Jako
nechtěla katolická vláda v Čechách a na Moravě
*rpěti jiné víry nežli katolickou a výminečně židov
skou, tak nechtěli luteráni v Sasku trpěti ani refur
movaných evangelíkův, ani českých bratří, leda by
opastili avoa víru a přistoupili na víru jejich. Podobné
zkušenosti jako exalanti aabyli také v XVIII stol.
emigranti čeští v Sasku a Prusku. Ueazovali se nejvíce
baď v osadách, kde byli potomci českých exulantů,
zvláště v Horní Lužici, nebo zakládali nové osady tam
nebo v Berlíně a v okolí a v pruském Slezsku, zvláště
za krále Bedřicha II. Aby se agitace v Čechách a na
Moravě vydatněji prováděla, „probuzení“ se mezi tej
nými evangelíky spíše dařilo a vystěhovalcům se při
spělo, konaly se sbírky na př. v Holandsku, ve Švý
carsku (přes 5000 tolarů), r. 1764 „generální abírka
kostelní a domovní“ v pruském Slezsku a j. Placení
agenti praští svádělilid, aby se vystěhoval, slibovali
mu svobodu svědomí, pozemky k usazení, volnost
osobní. Mnozí jim uvěřili, šli a nimi — ale byli
sklamáni, zaprodáni. Nesvědomití svůdcové jejich do
stávali odměnou „doucear“ za každou rodinu až d to
larů, nebo český kazatel Blanický v Hasinci „dříve
od Jeho Veličenstva slíbený plat 500 tolarů za české
rodiny kolonistů“ v Bedřichově Hradci ve Slezsko;
vystěhovalci pak zkoušeli mnoho bídy, hladu, zimy,
útiskův a snižování; dostali (jak jeden £ nich r. 1769
napsal otci svému do Čech) „kámen místo chleba...
Neuvěřte nikomu, nechťVám dosti chválí ; je to podvod“)

Z právmí praxe. SousedA svádí zesvého
pole vodu oa pozemek souseda B, který leží níže, ač
voda může aváděti jiným směrem. Tím povstává s00
sedu B veliká škoda, neboť po celé léto bude na tom
pozemku mokro. Jak se proti tomu obraditi? Dle
vodního zákona není oprávněn majetník soukromý
užívati vody tím způsobem, aby se tím na újmu
práva někobo jiného voda zoečišťovala, aby cisí po
zemky zaplavovala, nebo zbabňovala (8 10, říš. vod.
zák.). V tom ohledu podá se žaloba k okres. bejt
manství. — Soused A má louku, kteroa teče potok,
zároveň louku souseda B protékající. Strouha v louce
souseda B jest již přílišzanesená a zarostlá, tak že
voda z loukysouseda A nemůže odtékati. Následkem
toho na jaře a při deštivém počasí bývá veliký kus
louky A potopen, čímž se mu škoda děje. Soused A
napomínal souseda svého B, aby strouha ve své louce
opravil, ale on aposlechnonti nechce. Jest možno 800
seda ku vyčištění strouhy přinutiti? Vedle $ L.
vodního zák. není majitel dolejšího pozemka oprávněn
překášeti, aby voda v potoka na škoda pozemku ho
řejšího přirozeně odtékala, s jest tadíž povinen sta
rati se o přirozený tok vody též řádným vybázením
potoka (strouby). Trpí-li takovýmto opomenutím sou
seda škoda, musí podati naň A žalobu u okres. bejt
manství. Poněvadž věc ta jest důležitá, jest nutno ku
provedení právního přítele. — Z panského rybníka
(obecního) teče voda strobou, dílem soukromými, dílem
panskými lakami. Mubvu tito woukromníci vtom dílu,
kde voda jejich pozemkem teče, té vody na zavlažo
vání avých lak použiti? Podotčeno budiž, že voda po
savlažení těch pozemků teče zase do stoky, odtamtud
pak do řeky. Na tento případ odpovídají tato usta
novení vodního zákona českého ze dne 28. srpna 1870
s. z. čís. 71.: 8 11, Majitel pozemku nesmí přirozený
odtok vody po jeho pozemku tekoucí na újma dolního
pozemku libovolná měniti. Ale ani majetník dolejšího

mku nemá práva překážeti, aby voda takové na
škodu bořejšího pozemku přirozeně 'odtékala. $ 12.
Voda, kterou majetník pozemka z vodstva soukromého
odvedl a jí nespotřeboval, budiž prve, než přijde na
pozemek cizí, vedena nazpět do původního řečiště, leč
že by se jiným odredením vody takové ostatním ma
jetníkům práva k vodě mejícím škody neačinilo. Jestli
tedy voda při vůstění z luk soukromníků do lok
panských nobude změněna ani co do jakosti, ani co
do výšky nebo toku, mohou soukromníci vody ku za
vlažování svých luk použiti. (Právní poměry sousedů)

Fary v Čechách dle jezyka. V arci
diecési pražské jept 868 českých, 192 německých a 34
umfšených far; v diecési královéhradecké jest Čou. far
850, německých 91, smíšených 31; v litoměřické die
céni jest 98 českých, 316 něm. a 28 emfšených farností;
v budějovické diecési jest farností českých 278, něm.

100, smíšených 40. V celých Cechách jest tedy českých
far 1094, něm. 690. amíšených 138, ,

dýně vrátilo se do církve katolické. Vůbec v Anglií
Ise pozorovati veliký sklon ke katolicismu. Měsíčně

jací se Angličanů průměrně na 4000 do církve kaické,

Obrazy s dějím ruských odEd.Valečky.

outavěod počátku do kouco dějiny politické, kaltorní,
iteratury i národohospodářekého vývojo Ruska s hoj

nými ilustracemi. Brožovaný výtisk stojí 10 koran —
Ať není knihovny, v kteréby „Obrazy zdějin raských“
scházely, tím pomůže také nude veřejnost jednou pro
vždy z tísně českému nakladateli, jenž ve štítu svém
měl vydávati jedině důkladná, vážného i oravného
obsabu díla, ačkoliv při mnobých citelně „pohofel“.
Rychlá pomoc dobrem dvojnásobným. Adreseu Ednard
Valečka, nakladatel v Praze, Štěpánská ulice č. 26.

Katol, spolek českého rolnietva ma
Meravě má 4200 členů. V uplynnlém rocepořádal
46 schůzí a sjezdů a na 15 schůzích účinkoval. Pro
vedena téš organisace obecních důvěrníků, která čítá
přes 700 obecních důvěrníků, Spolkový časopis „Selský
Obzor“ tiskne se v 5000 exemplátů. Spolek zprostřed
koval nákap umělých hnojiv, jichž zakoupeno !*
vagonů. Rolnictvo tím ušetřilo přes 1000 koran, které
by se byly octly v kupsách agentů. — Dne 25. března
konal se v Brně za příležitost: výroční valné hromady
manifestační sjezd katol.rolnictva z Moravy. Slavnost
ního lesku dostalo se valné schůzi přítomností J
B. M. Dr. Fr. Bauera.

První český hudební svátekvPraze
na Hod Boží velikonoční, pondělí velikonoční a pak
v úterý byl v pravdě velkým avátkem českého pě
vectva a přátel české hudby. Velké koncerty večerní,
při nichž skvostně předneseny skladby českých mistrů
zvlášť Smetanovy, ©Dvořákovy a Bendlovy přímo
elektrisovaly. Pěvců účinkovalo přes 2 tisfce, ork estr
čítal na 150 sil. Obecenstva se při každém koncertu
shromáždilo daleko přes 6 tisíc. Ke alavnosti zavítali
též 2 vyslancové městu Paříže. Z dirigentů vynikali
zvláště O. Nedbal a prof. Traneček. Toutoslavností
ukázal národ český celému světu síla ducha svého
v práci, v umění. V prvý den ráno konal ne na staro
městské radnici ejezd půvectva Českoslovanekéko.

"Tržní zprávy.
V Bradoci Králové, dne 2. dubna 1904. 1 "|

pšenice K 1130—1800, šta K 900—960, ječm
neK 9-80—1020, ovsa K 65-70—6-30, prosa K 1000
—10:30, vikve K 9:00—9-20. hrachu K 18 00—26 00,
čočky K 2400—2600, jabel K 2000—0000, krup
K 1800—4000, bramborů K 3:70 -4-00, jetelového
semene Červ. K 60:00—80-00, jetelového semene bí
lého K 100:00—104"00, jetelového semene švéd. 00:00
—00:00, jetelového semene rus. 50 00—654'00, máku
K 28:00—3000, lněného -r-.ne K 3400 —2600,

K 1100—00'00, ! kg máslu K 240—2650, 1 kg. sádia
vepřového K 168—1'93, 1 kg. -varobu K 018—*20,
1. vejce K 006—0000, 1 kopa petržele K 0-00—
00:0, 1 kopa kapusty K 4:00—600, 1 hl cibule K 7:00
—850, 1 kopa drob. zeleniny K 060—300, 1 pytel
mrkve K 3:00—38-00, 1 kopa zelí 0:00—0:00. 1 hl
brušekK 0v 00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 2. dubna 1904odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pěenice hl 48, žita 94, ječmene 18, ovsa
422, prosa U, vikve 47'/,, hrachu 2, jabel 00, krap 8,
jetelového semene 321/,, Iněného 30, máku 0. 9) Zeleniny:
zelí O kopy, kapusty 18 kop, cibule 20'/, hl, drob.
seleniny 74 kop, mrkvo 13 pytlů, brambor 326 hl,
cerele O kop. 8) Ovoce: jablek 0 hl., hrašek O hi.
4) Drobného dobytka: vepřů 10 kusů, podevinčat 454
kosů, kůslat 150 kusů.

(Zasláno.)

Pan JAN STANĚK,pasiřaciselour
vwPRAZE-I, ulice Karoliny Světlé číslo 10.

Dfina kostelníchnádob a umělýchprací s kovu.
Vale Blahorodí!

Kalich s patenou řádně došel. Vaše Blahorodí ubez
pečují o úplné spokojenosti. Provedení jest velmi dopo
ručení hodné.

Y dokonalé úcté

. Jose! Sochůrek, administratorfary.
V Bechlíně p. Roudnice n. L., 17. prosince 1908,

VARHAN T starší,úplně
zachovalé, 6 rejetř.: Principál 8, Viola 8,
Kryt 8', Flauta 4, Octáva 4“, v ped: Subbas 16',

prodá za 700 K
závod Josefa Habičky stav. varhan, Praha VII,

Třebízského ulice, číslo 183. za vodárnou.

pro kostel —

První nákupní pramen
látekpro domácnost,jakoži dámskýcha pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30mt.,obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kunafasy atd.. jež
nechají se v každé domácnosti výhoduě upotřebiti.
za K 12-—, vyplacené od korun 20 — výše.

Vzorky a cenník zdirma a franco.

Žádejte

ve vlastním zájmu vždy

pravou Kathreinerovu
sladovou kávu Kneippovu

jen v balíčkách s ochrannou známkou

farář Kneipp a jménem Kathreiner

a dbejte pečlivě, abyste nepřijímali
všelikých méně cenných padělků.

4 J
(4.li.e

Ma ial
prodávám stále za staré nezvýšené ceny

a Sice:
l kg. Santosu . K 2— 1 kg. OuatemalaK 3—
1 kg. Manilly . K 220 I kg Perličkové K 3:10
1 kg. Jamaika. K 240 1 kg Menado . K 320
l

1
kg. Lagnaria K 260 1 kg. Piraldi. . K 340
kg. Portoriko K 280 1 kg. Ceylon. . K 360

Co zvláštnost odporučoji

Královéhradeckou směs
pro každou domácnost dobře se hodící

1 kg. za 2 K40h.
Veškeré druby kávy z mého obchodu pochá

zející jsou dobré, labodné a silné cbuti. Mimo to
ceny tak levné, za jaké je nelze obdržeti z Altony,
Hamburku neb Terstu, od neznámých a cízích ob
chodníků, kteří hledí dosíci většího sisku.

Při odbírce možno ai voliti až 6 druhů.

Er. Chrudimský,
kupectví od roku 1874

v Hradci Králové.

Boží hroby 60slohemkostel

Křížovécestyzá s;
šení“, svchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě
umělecký závod sochařský A řez

bářský

— lustrované cenníky, nákresy a rozpočty franko. —
v Výhodnéplatební"Podmtuky.Jas
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Nejdůstojněší bisk. konsistořídoporučený +

x uměleckýzávod

x Jos. Aieslica
o Hradci Králové

provádí veškoré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů,s
we-kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. sod
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná usnání po ruce. Roz
počty, cesty atd. ochotně a bezplatně,

Výroba rámců všech moderních vzorů.
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s mnohýmizahynuli sámvrchnívelitelloďstva
admirál Makarov; velkokníže Cyrill při admí
rálu se nacházející zachráněn, ač raněn.

Z činnosti katol. spolků.
Z Třebechovie. Dámský odbor Katolické

Jednoty pořádal dne 10. t. m. zábavu s přednáškou.
„0 úkolu ženy v době přítomné“ uvolila se přednášeti
al. Františka Jakubcová z Tahaně u Semil. Jelikož
s jisté příčiny nebylo jí možno se dostavit, byl dp.
Kar. Jirkou, předsedou Katol. Jednoty, požádán vldp.
TbDr. Fr. Rey! z Hradce Kr., který, ač nebyl na nio
připraven, přece přednášku na tuto zábavu převzal a
poněvadě se dověděl, že právě zdejší „Sokol“ pořádá
také přednášku, na které mluvil, vlastně četl p. Ant.
Polešovský z Kostelce n. O. „O vzniku země, rostlin
stva a živočišstva“, vzal si za thema „Původ a cíl
člověka“ Byla to náplast na přednášku p. Polešov
ského. Řeč vldp. Dr. Reyla tím významnější byla

a neobyčejným napjetím vyslechnuta a vldp. řečníkbyl bouřlivým potleskem odměněn. Jest všeobecným
řáním našich přátel a příznivců, by vldp. Dr. Reyl

k nám Častěji zavítal a něco nám ještě pověděl o ny
nějším darvinistickém pokroku, který všemošně pracuje
na přizpůsobení lidské důstojnosti k němé tváři zvířecí.
Jelikož jsme touto přednáškou ukončili zimní období,
vzdáváme srdečný dík všem přátelům a příznivcům
naší Katolické Jednoty, kteří vždy ve velmi četném
počtu naše zábavy a přednášky navštěvovali. Naší
snahoa bude, abychom vědy jen dobré a poučné před
nášky pořádali, dále budeme hledět, by naše zábavy
sloužily nejen k obveselení, ale i k poučení našich

ánů příznivců, o COŠse pp. režiserové a celý zábavný
kroužek postará. Další činnosti voláme Zdař Bůh!

Z Týniště m. Ori. Krásný vočerzažilijeme
10. t. m. Poučení spojeno s ušlechtilou zábavou. Po
osmé hodině přednášel pozvaný řečník vp. Jiří Sahula
o známkách pravé víry. Jeho vývody provázené hoj
ností případných přirovnání a dokladů byly přijaty
8 napjatou pozorností, Pak ahromáždění dlouho se
bavili pěknými, vyspělými bereckými výkony členů a
členek divadelního odboru a hudbou —Zvláštní dík
vzdáti sluší obětavé slečně Morzové,která s obzvláštní
ochotou při večírku mistrnou hrou na piano spolu

přsobila. Všecko se vydařilo nad očekávání krásně.řítomno bylo přes 160 posluchačů. Jen tedy dále
s jarou myslí, abychom se ještě letos tak zdařilých
schůzí dožili více! Povná vůle a horlivá práce nlomí
hrot všemu hloží, ješ se každému mladému podniku
a počátku v cestu staví. Výsledky dosavadní práce
opravňují k nadějím nejlepším.

Z Libštátu. Katolickájednota pořádávne
děli dno 17. dabna ve 4 hod. odpol. měsíční echůzi
ve svých spolkových místnostech, při níž bude před
nášeti p. Karel Karásek, spisovatel ze Studence, „Kdy
byl národ český nejšťastnější“ Po přednášce o po
bavení bude posturáno,

Z Častelovie. V nedělidne 10. t. m. konána

p odpoledních službách Božích přednášková schůze,níž se dostavil slušný počet členstva. Vp. J. Sahula
2 Hradce Král. populárně vyložil, že pravé štěstí na
lézti můžeme jedině v pravé víře, a še pokrok vědy
teprve tebdy rozvine všestranně blahodárnou činnost,
až moderních výzkumů vědy bude užíváno na základě
křesťanských zásad vědy jen k prospěchu veškerenstva.
Shromáždění dalo výraz svému uapokojení potleskem.
— V neděli dne 17. dabna t. r. pořádá Jednota vho
stinci „u Lva“ divadelní představení: Zmatek nad
zmatek. Fraška v 6 jednáních od Aug. z Kotzebue.
Přeložil J. V. Tarnovský. Na to: Blázinec v prvním
poschodí. Vezelohra v jednom jednání od F. F. $am
berka. Začátek o půl 8. hodině.

Zprávy místní a z kraje.
Slavnostní odovudání řádů ducho

vmím hednostářům. Krátká, ale tklivá slav
nost konána v úterý dne 11. t. m. v biskupské
residenci. K jedenácté hodině dopolední shromáž
dili se v residenci členové kathedrální kapituly,
hojný počet jiného zdejšího duchovenstva, deputace
obecných, měšťanských i středních škol, četní
zástupci sborového velitelství, zeměpanských i
samospráných úřadů v počtu asi 50 osob. Úderem
jedenácté hodiny pospíšil velepastýř do residenční
kaple v průvodu vys. důst. pánů: msgra dra
Aloisa Frýdka, megra Františka Hampla a msgra
Antonína Suchánka. Za nimi vešlo do vnitř ostatní
shromáždění. Členové kapituly a většina ostatního
kněžstva postavili se u oltáře kolem svého vele
pastýře a vyznamenaných hodnostářů. Ostatní
pánové stáli dílem v kapli, dílem ve dvoraně
s kaplí spojené. Tu již nejdůst. p. biskup na
stupních oltáře uvítal hosty, krátce poukázal na
zásluhy, jakých si za dlouholetého, horlivého pů
sobení dobyl msgre Dr. Al. Frýdek jako generální
vikář, magre Frant. Hampl neunavnou pílí v kon
sistorní kanceláři, msgre Ant. Suchánek jako rektor
biskupského semináře. Přečetl též list císařské
kanceláře, oceňující zásluby vyznamenaných a
oznamující udělení řádů. Poznamenal, že jest ve
likou radostí naplněn, že Jeho Veličenstvo císař a
král sám láskyplně projevil evé nejvyšší uznání
mužům zasloužilým. Po té připjal nejdp. biskup
na talár msgru druFrýdkovi komturní kříž řádu
Františka Josefa, msgru Fr. Hamplovi řád železné
koruny, magru Ant. Sucháokovirytířský kříž řádu
Františka Josefa. Megre dr. Frýdek ve jménu

všech podělených pobontým hlasem děkoval zakrásný důkaz blahosklonné přízněJeho Veličenstva;
znamenaní konali jen sroji povinnost. Přítomné

přijmutí řádů nebudou tak pokládati za důkaz, že

pracovali nad povinhost,jako epíše sa povzbuzení,
aby zastávali úřady své s větší ještě horlivostís
láskou. Kristus napomínal sv. apoštoly, aby me
shrdli nad prací svou, ale po nejobtížnějších pracech
skromně vyzoali: „Služebníci neužiteční jsme.“

A tak i přítomní vyznamenaní uznávají pokorně,že za všecko, cokoli se jim v úřadě zdařilo, musí
děkovati na předním místě milosti Boží a nikoli

slovy Písma: „Služebníci nenžiteční jsme.“ Řečoík

vzdává též nejsrdečnější, uctivý dík Jeho BlskupakéMilosti a všemu vzácnému sbromážděuí za účast
na slavnosti té. Ačkoliv všichni vysnamenaní
osobně půjdou poděkovat svému mocnáři za jeho
vzácný důkaz přízně, prosí řečník, aby již nyní

uejdp. oP tlumočil předem Jeho Veličenstvanejvroncnější díky. Kéž jest Bůh milovanému cí
saři sám nejlepším odplatitelem! — Dojemná
slavnost ukončena modlitbou za panovníka. — O
1. hodině pořádána v residenci hostina, jíž se sú
častnili vys. důst. pp. kanovníci s velepastýřem
v čele a někteří členové deputací. Přípitky pro
neseny zvláště ku poctě Jeho Veličenstva, nejdp.
biskupa a všech tří vyznamenaných hodnostářů. —
Dejž Bůh, aby vysoce důstojní hodnostáři, jimž
k vyznamenání se všech stran nejsrdečněji gratu
lováno, ještě dlouhá léta mobli pokračovati v zá
služné práci té, jež byla odměněna způsobem tak
významným|

Návštěva mejdp. biskupa v Rudol.
finm. Do Radolfica, ústavu hlachoněmých, zavítal
náš velepastýř v neděli 10. t. m. o 7, hodině ráno.
U blavního vchodu byl přijat vldp. ředitelem Sokerou,
čtyřmi ctih. pp. bohoslovci, damami dobročinného ko
mitétu a ctihodnými setrami. Při vkročení do kaple
zavzněl velebný zpěv „Ecce sacerdos magnus“ s prů
vodem barmonia, jejš obstarala ctih. sestra Enlalie.
V kapli skvostně vyzdobené sloužil nejdp. biskup měl
sv. Chovanky z kláštera zpívaly píseň „Pozdvíhni se
duše z prachu“ dle nové harmonisace dp. professora
Dobroslava Orla. Po pozdvihování zepěly ještě dvě
krásné trojhlasé vložky. Zbožný zpěv, nacvičený do
všech nuancí a naprostou přesností, přispěl značně
k zbožnámu roznícení myslí přítomných. Všecku chválu
dlažao vzdáti routinovaným účinkujícím. Po měliov.
přečetl velepastýř evangeliam a učinil stručný, ale
výzasmný výklad. Připomněl, že pět svých ran Kristus
ukazuje i nám stále. Spravedlivým pobled na rány ty
jest velikou útěchou; oni vědí, že krev z nich trysk
nuvší nebyla pro ně marně vylita. Leč bříšným jsou
rány ty postrachem. Kéž všichni přítomní mohou
býti zařaděni do počtu těch, jimž poranění Kristovo
přinese epása! Na konec udělil velekněz požehnání
Nejev. Svátostí Oltářní. — Po ukončení posvátných
obřadů nejdp. biskap setrval ještě delší chvíli v přá
telském bovora s učitelským sborem a e damami do
bročinného komitétu. Projevil největší uspokojení nad
slavností tou, děkoval vřele damám, za všecky jejich
skutky plynoucí z nezištné křesťanské lásky k blíž
níma. Čaválil velice krásnou kapli, kterak jak po
stránce architektonické, tak dle církevních předpisů
jest v skutku vzorná. Z ústavu se ubíral nejdp. biskup
dvojřadím chovanců, uděluje jim vrchnopastýřaké po
žehnání, — Ještě drahého dne v pondělí navětívil
nejdp. biskap týž ústav s panem architektem Fantoa
z Prahy. Pan architekt prohlídka badovy provázel
velice Jichotivými posudky. J. Bisk. Milost prodlel
zase delší chvíli v krahu chovanců. — Ku konci při
pomínáme, že na den svých jmenin zaslal velepastýř
do ústava značný peněšitý dar, aby za obnos ten na
svátek Jeho Milosti byli chovanci vyčastováni, coš
přijato 6 radostnou vděčností.

K oznámenému úmrtí matky mjdp.
biskupa. V českých dennících vyskytla se tento
týdon zpráva, če zemřela matka njdp. biskopa dra
Doubravy.Na dorozuměnoudlažnoedělititolik: vlastní
matka Jeho Bisk. Milosti zemřela jiš r. 1870 a po
chována byla na hřbitově mufšeckém. Paní Doubra

vová, v těchto dnech pochovaná, byla drahou, ne
vlastní matkou njdp. biskupa.

Osobní. Vadp. vikář Václav Ublíř, předseda
našeho dražstva, vyznamenán byl ndp. biskupem hod
ností osobního děkana. Kdo zná 2Oleton činnost p.
vikáře Ublíře ve veřejném životě společenském, zejména
jeho správu ve vzorné zálošně jesenické a kdo zná
desítiletou Činnost jeho v našem Politickém drašetva
tiskovém, bude z plna srdce přáti zasloužilému pra
covníka ocenění jeho dlouholeté nezištné práce. Známe
dobře vzácný charakter p. vikářův, že oebledal nikdy
své nýbrž veřejné blaho, proto přece všuk tímto bla
hopřejným projevem konáme milou povinnost, přejíce
upřímně vysnamenanéma p. předsedoví v čele družetva
ješté „Mnohá léta I“

Z průmyslového musea v Hradci
Králové. Veřejnoučítárna navštívilo v uplynulém
měsíci březnu v 8 večerech 500 osob, a použilo na
396 žádanek o 451 různých děl a více než 1800 před.
lobami. Domů zapůjčeno 164 osobám 95%jednotl.
předloh neb odborných knih. —Vtěchto dnech vydána
Členům musea rozeslán objemný katslog knihovny.
Upozorňujeme poznovu, že vzácnější knihy odborné
neb celá díla předlohová, jakož i ukončené ročníky

nměleckýchčasopisů zapůjčají se domů jen členůmmusea. Školámneb jiným korporacím jakož i jednot
vcům mimo Hradec Králové jedině po svolení ředi
telatví musea, na kteréž případné šádosti o sapůj
čení děl předlohových buďtež řízeny. Katalog knihovny
prodává se, pokud zásoba stačí, nečlenům za 250K —

Za členy masea přistonpili MUDr. L. onak, rakt,lékat, JUDr.J. Geduldiger, advokát a Cyril lach, ob
chodník, vesměs v Hradci Kr. Vzácný příznivec mosea
p. arch. J. Kotěra,prof.na uměl.prům.školev Praze,
obohatil sbírky musejní opětně několika cennými
předměty. P. V.Bouček, vinárník, věnoval uměl. plakát
a p. řed. L. Haněl serii sámků nejnovější soustavy,

Všem šlechotným dárcům vzdává výbor vřelý dík. —
Vahledera ku stálé četné návětěvě čítárny uposorňajemo
p. t. obecenstvo, še jest čítárna otevřena 1 vo a
večer a sice od 6. do 7. hod.

Osobní. Rada zom. soudn při krajskémsoudu
v Hradci Král. p. Ant. Kórber při odchoda na vyžá
daný trralý odpočinek obdržel titul a hodnost Tady
vrchního sem. soada s prominatím poplatku.

Člemy komise odhadní pro osobnídaň
s příjmů pro odhadní okres Hradec Králové jmenování
pp.: Bednář Frant., starosta okresu nechanického
v Suché, Draslar Václav, c. k. berní v Hradci Králové,
Machek Karel, starosta ve Střebši, Řeséč Edaard,
obchodník vwHradci Králové, Waldek Vilém, majitel
realit v Hradci Králové, Vaníček Karel, hospodářský
rada na Hrádku; zástupci členů téše komise pp.:
Brandmayer Bedřich, c. k. berní oficiál v Hradci Král.,
Hojný Frant., starosta ve Výravě, Dr. Kavalír Jan,
advokát + Hradci Králové, KošťálFrant., starosta
v Plotištích, Morávek Frant., starosta v Předměřicích
n. L, Pilnáček Josef, torárník v Hradci Král.

Z hospodářství král. věm. města
Hradce Králevé. Die rozpočtuúčtu pernost
ního na rok 1904 bourání bradeb vyladaje 6800 K,
mrda kamouíkům 6000 K, úprava nových ulic sstavby
stok 29.000 K (loni pouze 9340 K), účet nájmu
6200 K; na hospodářství v obecním stavebním dvoře
(kde vydržováno 6 párů koní) třeba 60.03960 K
(loni 31.694 K); na daně 7200 K; úroky a úmor
zápůjček 6381386 K, zachování stálých pevnost
ních objektů 3.954 K, pujístoé 1600 E, mzda do
zorcům 1024-80 K, různá vydání 16 C K, celkem
189.13226 K. Úbrada v úštu pevnostnímjeví se ná
sledojícími položkami: Za materiál se sbouraných
bradeb získá se 17,600 K, prodej a upotřeboní dlaždic
a obrabniků skytá 6400 K, kanálovétaxy 12.100 K,
nájem « bradebních místností a pevnost, pozemků
31.800 K, za práci vykonanou potahy 12.000 K,
nábrada daní a přirážek od nájemců 1800 K, účet
úroků s úmoru dává 321640 R náhrady, prodej ste
vebních pozemků činí 20.000 K. Schodek účta pev
nostního 35.216:86 K hradí eo s obecních důchodů.

Ze schůze okresního zastupitelstva
v Hradel Králové dne9.t. m.Ohledněpřístavby
Grandhotelu zadány práce sochařské v kameni
Zd. Ježkovi a Fr. Čermákovi v Hradci Král., zřízení
plynovoda p. A. Faitovi v Hradci Králové, sochařské
práce nanášené K. Novákovi v Praze, ciselenreké
práce Fr. Pavlíkovi v Hradci Král. a Fr. Anýžovi
v Praze atd., celkem za 16.384 K. Žádosti p. hoteliera
Morávka za zřízení elektrického osvětlení, jakož i za
různé úpravy a přestavby v stávající restauraci ne
bylo vyhověno. — Schválen návrh obecního výboru
královéhradeckého, jímž na rozšíření okres. nemocnice
a silnice věnován obecní pozemek. — Zvolena komise
na prozkoumání návrhu na stavbu pavilonu a pří
stavbu okres. nemocnice. — Žádost obce Kuklen za
udělení podpory na provedení stavby okresních silnic
zamítnuta. — Schválen návrh, aby skladišti rolnickému
udílena byla stálá roční aubvrence 1000 K. — Vyho
věnožádosti obecníhosastupitolstva královéhradeckého,
kteréž ae usneslo, že v případězřízení c. k. finaně
ního okres. řiditelství v HradciKrál. poskytne státní
správě každoročně 1000 K na úhrada nájemní činže,
še k potřebě téhož řiditelství zavede plynové osvě
tlení, k čemuž poskytne plyn zdarma. — Zvolená ko
mise na posouzení důlešitosti 3 silničních tratí a dů
ležitosti stevby mostu přes Orlici v Podhůří. —
Obci Střebši povolena půjčka 10.000 K. Po té schůze
skončena,

Ku všcebecné dani výdělkové.
V kanceláři berního referáta ©. k. okresního bejt
manství v Hradci Erálové vyloženy budou v úředních
bodinách po doba 14 dnů, od 17. dubna do 30.
dabna 1904 rejstříky ohledně sazeb, jež byly ua
všeobecné dani výdělkové příslušníkům II a IV.
berní společnosti na období 1904—1905 vyměřeny
— ku nablédnotí osobáe oprávněným.

Dar chudým. Pan Jarosl. Červený,c. a k.
dvorní továrník v Hradci Králové, daroval za příčinou
sňatku dcery své sl, Rady Červené a p. En. Uhlířem,
c. k. berním adjanktem v Chlumet u. C., částku 5O K
míst, chudým v Hradci Králové.

Zahájení visitační cesty. Královéhra
decký p. biskup odejel ve čtvrtek ráno dne 14 t. m.
do Chrasti. Odtad pojede 16. t. m. v sobotu do Li
tomyšle, kdež bude udíleti svátost av. biřmování. To
bade počátek visitační cesty po vikariátu Litomyšl
ském, Poličském a Lanškrouoském,

IKeneert „Ellšky“, dámskéhopěveckého
spolku v Hradci Králové, pořádaný v neděli 10. t.
m., předčil v některém ohledu předcházející koncert,
v němž tebdy poprvé předvedena Reineckova pohádka
„Šípková Růženka“, I tentokrát trojhlasý tento ženský
sbor ne solem sopránovým, altovým a barytonovým
s průvodem klavíru a deklamací, jakož i Malátův sbor
„Našim ženám“ jevil jímající působivost na obecenstvo.
81. Gártnerová svým měkkým lahodným hlasem alto
vým a vzácné dokonalosti svlášt v Thomesově „Sty
rienne“ nadchla obecenstve k nelíčenéma projeva
obdivu, který se opakoval | v přidaných jí několika
číslech. Také el. Fielová svým příjemným sopránem
uplatnila se náležitě ne svém místě. A náš J. Hájek
osvědčilse na koncertu vzácným mistrem a nadšeným
umělcem. Každým novým vystoupením roste jeho
umělecká bravura. Umělecké jeho výkony eloktrisovaly
obecenstvo k bonřlivému potlesku. V klavírním pak
doprovodu jako vědy před tím s uměleckou jistotou vedla
sl. E. Scheinerová, rovněž vzácně a s mistrnou doko
nalostí doprovázel p. E. Hájek. Projevená příseň
obecenstva jistě bade al. dámskému spolku „Elišce“
1 obratnému dirigentu p. Kneprovi vzpruhon vdalším
uměleckém snužení. :



Přesidlení. Cbvalně snámá firma Karel
Zavadil, ulatník a pasíř v Chradimi, přesídlí dnem
1. května do Hradce Králové, (do domu p. professora
Beránka naproti hotelu „Merkur“.)

Zábava v Adalbertimu. Jednotakatol.
. tovaryšů se sborem tembarsčů ospořádá v neděli dne

24.'t. m. v sále Adalbertina zábavu. Program přístě.

Ze Sleuského Předměstí. Sr.-Josefská
jednota katol. mušů a jinochů pro Slezské Předměstí
a okolí napořádá v neděli dne 17. dubna t. r. v ho
stinci p. Jos.Špryňara divadelní představení „Vodní

ružstvo“. Veselohra ve třechjednáních od Jos.Štolby.
istý výnos krupobitím postišenýmna českém jihu.

Začátek v 7 hod. Po divadle taneční zábava.

Z Choemě. Naše kutolická jednota pořádala
dne 28. m. m. divadelní představení s bmotným i
oravným zdarem. Sebrána byla bra: „Poslední Slavata“.
Dramatický obraz v pěti jednáních. (Od.Jos. Veiso
s Telče). Každý účinkující člen dle svých schopností
sdařile provedl avou úlobo. ©Obecenstvo jsouc spoko
jeno, chválou neskrblilo. Nikdo v harmonické sonbře
chyby nalésti nemohl, Pováříme-li, že se někteří čin
kojící poprvé na jevišti ocitli, můžeme si k výsledka
celkovému gratolovati. Neúnavnou staront o necvičení
této bry vzali na sebe pp. Fr. Čibák a Jan Příhoda,
sačeš jim srdečný dík, jakož i spoloobčanům našim,
kteří nám svou návštěvou přízeň prokazojí povzbo
sojíce nás, abychom jim a sobě přílešitostně zase
nějakou radost způsobili.

Z Ústí m. Orl. (3v. missie).Na bílou sobota
začala ve zdejší farnosti sv. missie, kterou řídili pro
obyvatelstvo obojí národnosti Redemptorieté z Prahy,
vidpp.: P. K. Soukeník, P. František Schroller, P.
Štěpán Kleatil, P. T. Zapletal a P. B. Matějů. Kázání
a cvičení byla velice četně navětěvována, tak že náš
chrám i obě filiální kaple v Hylvátech a Černovíře
zbožnými poslachači byly naplněny. — Na 5500 osob
přistoupilo ke av. ovátostem, takže výsledek sv. missie
nutno nazvati atkvělým ©Bůb zaplať mnobokráte na

máhavou práci borlivých missionářů a posilujž je, výtav. dílo jejich na vinici Páně dařilo se všude. Výslede
této práce ukazuje také, de to ustavičné štvaní a
špinění kněší a tupení av. církve špatnými novinami
a spolky lidem se už znechucuje. Lid poznává jiš
jasněji, še v takovém bohopastém řádění není pravdy.

Z Chotěbořska. Valná hromada hosp.
okresního spolku konána byla dne 10. duboa. Před
hojným poslochačstrem přednášel p. učitel Halada
0 včelařství způsobempopulárním a zajímavým. Zkrátka
dal nahlédnouti do života včel a postavil včelařství

na Příeoinon půdo významu hospodářského. Jednatelp. farář Viček přednášel o úkolech samosprávy v ze
mědělství. Záležitosti ty jsou stále důležité a proto
přinášíme obšírnější referát, Přednášející určil pojem
samosprávy, nebot sbytečně a nemístně užívá se vý
znamu toho ve umysle státoprávním. Zaměňování
ohou pojmů, podstatně rozdílných, povatalo z té ska
tečnosti, že zemský výbor rozhoduje o odporech, ve
dených proti rozhodnutím obecních anebo okresních
výborů. Toto právo zemskéma výboru nebylo dáno
z moci státu českého, nýbrž novelou ke zřízení obec
nímu r. 1868. Zřízení obecní pak osnováno bylo pod
silným vlivem sásad centralisty Perthalera, jenž byl
vlastně tvůrcem únorové ústavy a vydatný pomocník
Schmerlingův. Onu oprávněnost zemského výboru
ostatně © podepíše © každý © Němec. | Nenžívejme
tedy významu „samospráva“ ve smysle státoprávním,

Samospráva může býti i vestátě úplně abaolatistickém,
Na to p. řečník vytkl rozdíl mezi oborem vlastní pů
sobnosti svazků samosprávných a oborem působnosti

přenesené. Samospráva jest vykonávání veřejnýchnnkcí z dopuštění státu. Děje se to ovšem pod dogo
rem a zautority státu, ale pro obor důležitých zájmů
místních a vlastních samospráva jest významným pro
atředkem k rozhojnění blahobytu hosp., k upevnění ná
rodnosti a pořádka sociálního, Úkoly její jsou obecně
prospěšné a jest potřebí, aby všechny v mezích opráv
něnosti byly plněny. Zejména potřebám zemědělským
samospráva účelně a s uvědoměním vykonávaná při
náší hojně proepěchů. Samospráva musí si všímat i
důležitých počinů v zákonodárství rolnicko-politickém.
Nejbližší úkoly sněmu v tomto obledu jsou zemské

pojiktování, zemědělská závazná dražstva. Sněmovníomise pro záležitosti pojišťování v lonském zasedání
sněmovním usnesla se na zásadách nuceného zemského
pojišťování proti ohni, svobodného proti krapobití a
páda dobytka. V tom jest nedůslednost komise. V o
bora požárového pojišťování jiš jest u nár 97proo.
nemovitostí pojištěných, protože ten, jenž si vypůjčoje
s ústavů bypotečních, musí dáti dříve své nemovitosti
stavební pojistiti. Tedy čady pošárové nacené poj
šťování již vlastně existuje, ač tím ovšem proti jeho
uzákonění ničeho nenamítáme. Vedle požárového,
praví p. přednášející, měla se komise sněmovní usnósti
též na zásadách nuceného pojišťování proti krapobití
a pádu dobytka. Po zřízení zemské pojišťovny se
svobodným pojišťováním soukromé společnosti kapi
talistické udrží svoji klientela a majíce hojné pro
středky, ochromovati budou pojišťovnu zemskou.
Mnozí rolníci, kde dlouho nepadaly kroupy, vůbec se
nepojistí. Má-li se dosíci nejnižších premií pojišťova

cích a dobrodiní pojišťovacího všudě se dosáhnonti,můše takovým úkolům hověti jen pojištění všech, což
nelze jinak, leč pojišťovánímzávazným. Dále poukázal
p. řečník, se ani anketa, jež po návrhu p- posl. Ma

Štalky měla schystati co nejdříve materiál, nebylasemským výborem posud svolána. Všechny průtaby s
i tato okolnost jasně osvětlují, jak příslašní činitelé
k tomuto pcžsdavku věcho rolmictva netečně a leda
byle se chovají. Nebude-li v budoucím zasedání aně
movním připraveno, co se připraviti mohlo a mělo,
musí rolnictvo jmenovati ony pány plným jménem a
volati před soud všeho rolnictva. Na konec
řečník dovogoval nutnost zřízení hospod. učitelů při
národních školách aspoň ve větších atřediskách, aby
rolnický dorost nabyl bných vědomostí odbor
ných. Schůze pakpo čilé debatě byla zakončena před
sedou p. Nevolem.

Z Německého Brodu. V doběnejoližší
svolána bude valná schůze literátského epolku našeho.
Jest věru > podivením, proč tato svolána byla po 9
letech, — Kde bledati příčinu tobo? Ostatně bude
úplaě místno, abychom poněkud osvětitli činnost uve
deného spolku. Literátský zbožný kůr německobrodský

účel, účinkovati zpěvem při měl av, a církevních prů
vodech. Členů má tento spolek takový počet, ža se
podobným nemůže vykázati anad žádný drubý spolek
německobrodský. Však výkony jeho jsou — žel Bobu
— stále slabší a uedokonalejší, tak žeje vážná obava,
že nedaleká jest doba jeho rozpadnutí Cvičitelem a
tudíž i nejblavnějším činitelem v epolka jest od dob
dávných advokátní tabularista p. Frant. Pospíšil, který
cvičí členy v zimních měsících a to nejvíce dle kan
Cionálu svatojanského. ©Mešní písně tyto psány jsou
z větší části pro hlasy vyšší. Netransponují-li ae, jest
velikou obtíží pro necvičené hlasy basové (tenorů
sned ani není) zpívati chorál, který se velmi často
pobybuje od jednou čárkovaného c až po f. Pokud
se týče správné vokalisace, která jest nejpřednější
nutuostí při zpěvu vůbec, nešetří p. cvičitel pravidel
těchto ani v míře nejmenší — o noancích a dynamice
ani nemlavě. Zpívá se zpívá — ale jak? Staří páni
členové, nemobonce vysoké tóny vyzpívati, snaží ae,
seč možno, uplatniti blas svůj; a ta často elyšíte
chorál, který uaprosto nemůže povznésti věřících ku
zbožnosti, ale spíše ku roztrpčenosti. A jaký jest ná
sledek toho všeho? V cbrámau Páně ina veřejnosti se
literátský kůr zpěvem svým špatně representuje, ná
sledkem čehož členové raději cvičení pomíjejí a vý
konů zpěvních se vzdalují. Jest nejvyšší čas, aby
všechny tyto vady a uedostatky, které již po dlouhoa
řadu let trvají, odčiněny byly. Toto ovšem možuéjest
jen tenkráte, achopí-li se cvičení roka energická, od
borulka kvalifikovaného, který by veliké mezery ve
spolku vyplnil silami též z mladších řad a postaral
se o řádné vycvičení všech členův, na základě kteróhbož
může literátský bor stanovami vytčený úkol svůj
vlniti.

Sv. misele v Roztokách u Jilemnice
potkala se s úspěchem neobyčejným. Marně se na
máhali sociální demokraté epojení se spiritisty, aby
odpor vzbadili v lidu proti missionářům. Jejich bro
žurky, jež rozhazovali večer na práh dobrých katolíků,
ponejvíce beze čtení bázeny byly do obně. Lid takořka
toužil po slově Božím z úst nadšeného kazatele. Beze
všsbo upozornění vznikla v lidu myšlénka, aby si
chrám Páně sám ozdobil. A skotečně vypadal náš
kostelíček malebně. A také toho zaslahoval. V čas av.
miesie nemohly jeho prostory pojati zástapy, které se
sem hrnuly, ačkoliv povětrnost byla nepříznivá. Vy
padalo to u nás slavnostněji nežli o pouti. Arci velkou
zásluha má dp. miasionář P. Arnošt Tuček S. J., jenž
svou řečí takořka lil do srdcí touhu po smíření s Bo
hem. Převzal na sebe dílo těžké. Co jindy vykonají
dva, vykopal sám, ale za to jeho práce byla polehnána.
2384 osob přijalo av. svátosti, a když odcházel, hla
sitý pláč dával svědectví, že lid náš porozuměl jeho
lásce a jeho nadšení pro věc svatou. Bůh mu žehnej
mnohá léta za to, co pro nás učinil! ?

Věc podivuhodná! Křesťanské náboženství
kteréš, jak by se sdálo, jenom blaženost na onom
světě cílem svým činí, sáklad pološílo 1 ku blaše
nosti na tomto svělě.

Montesouteu, Esprit des lots XXIV, 3.

Sborník skladob hlavně českobra
trských prosou i veršem v kapitolní
knihovně svatovítské z let 1580 až

1612.
Vydává Jindřich Skopec, adjunkt kapitolního ar
chivu Zvláštní otisk z Věstníku král. české apolečno

ati nauk 1904. V Praze 1904. V komisi Fr. Řívnáče.

Upozorňujeme na zajímavou poblikaci, nesoncí
patinu „zlatého věku“ české slovesné tvorby z doby
panování císaře a krále Rodolfa II. Jest to pečlivě
pořízený otisk rukopisu kapitolní knihovny svato
vítské v Praze, kde se chová pod názvem „Řeči a
písně bratrův Valdenských.“ Rakopis ten jest sbor
níček prací rozmanitých, prosou i veršem psaných, ob
sahu polemického, satyrického, kázání a veršů příle
žitostných z let 1680—1612. Většina z věcí v něm
uložených jest doposud neznáma nebo jen podle jména
známa. Původ svůj mají téměř všecky z Jednoty
českobratrské,některé snad jsou protestantskéa utra
kvistické a napořád pro svou dobu charakteristické,

Různých prací obsaženo jest v rakopise tom
celkem šestnácte. Zajímavý jest jejich výpočet. 1. Re
giment neb pravidlo první Církve apoštolské i slu
žebníků věrných v ní. 2. Rozdíl mezi kněžími pod
obojí způsobou a mezi Bratřími. 3. Obrana platnosti
koěžekých svěcení Bratrakých. 4. Kofekty pro zdraví
duše. 5. Kásání na den obrácení sv. Pavla na vfra.
6. Knězi mladému, nač přijat býti má, povinnosti jeho
vypsané. 7. Píseň. 8. Verans memoriales o evangelních

rikopách roku církevního. 9. Carmina na Cancyonál.
10. Kázání „Vale dicti“. 11. Ohlášení se Jena Adelfa
roti peaní, ječ love Acta concordiae etc. kněze
avla Kyrmezera,děkana Uherského Broda. 12. Píseň

Adelfova: „Jan Adelf, Kyrmezeře, vzkazajemÉ da pa
cem. .“ 13. Písnička na skonání světa od kněze Jana
Papouška Hradeckého. 14. Soudobá „náprava“ básně
Papouškovy. 15. Písničky kněze Matěje Herborta Bo
leslavského. 16. Taktéž

Uvedený tento výpočet svědčí o pestré sajíma

vosti vydané poblikace, jejíž některé partie jsou novou u nás drobnomalbou se živote, zásad a působení
bratrských a utrakvistických kněží, tak že seznámení
se s ní jest velice užitečným čtením. Vydavatel její
dp. adjaakt Jind. Skopec se vzácnou snelostí odbor
nou a s nejpilnější pečlivostí provásí jednotlivé kusy

v pí obsadené obsáblými a instruktivními výklady a

vydáním těchto drobností dostává sa jeho záslahou
literatuře doby Radolfovy zajímavého a cenného pří

spěvka a vzácného pramene noných poznatků k historii církovních poměrů bratrských autrakvistických.
Historická cena, vědecká závažnost a důkladnost pu
blikace páně Skopcovy dokumentovány jsou tím, že
král. společnost nauk v Praze zořadila ji do svého
Věstníku.

Toto stračné upozornění zajisté še postačí, aby
jí interesované kraby věnovaly příslušnou svou po
zornost. Rádi jeme o ní reforovali a těšíme ae, že dp.
adjankt Skopec Častěji poskytne nám příležitost,
abychom mohli o veřejnosti odevzdaných vzácných
jeho vědeckých vytěžcích z kapitulní knihovny avato
víteké své čtenářstvo zpraviti. Máme za to, že v něm
zraje nový a vydatný pracovník na roli české cír
kevní historie.

Ze tří lidí, s nímiš jsem se cestou potkal,
jeden jel v kočaře, druhý šel pěšky, třetí bos. Není
nesbytně třeba, aby dosý byl s nich se tří nej
prostší. Neboť jest v skutku možno, aby tem, co
jede v kočáře, byl prostý přese všecku své velmo
Šenství a aby mebyl otrokem bohatství svého; rovněš
Jest možno, aby člověk obutý nesáviděl lomu, co
jesdí v kočáře, a aby mepohrdul tím, jeně chodí
bos; a konečně jest mošno, še poutník třetí, oděný
hadry a brodící se nohama ve prachu, nenávi
prostotu, nenávidí práci a stříslivost a Šenesní neš o
životě pohodlném, o pošitcéch a sahálce. K lidem
nejméně prostým sluší počítati šebráky s řemesla,
velmožeprůmyslu, cisopasníky, veškero stádo pato
lísalů nebo sávistníků, jichlto snašení všecko čel
k čomu konci, aby popadli kus co mošná největší
té kořisti, ješ jest na pospasy blašencůmtéto semě.

C. Wagner v díle: Žijme prostě 17, 16.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
vŽitné ulici a vprodeji novin p. M Vičkana

Příkopech.

(2) Smíme-li se hájiti © Neznámýdopi
sovatel „Bílého Prapora“ v odvetě na naše obhájení
proti vyslovenému podezřívání ze separatistických
snah projevuje opětně nepochopení významu „Adal
bertins“ a socialní působnosti duchovenstva v orga
nisovaném životě katolickém. Kdyby měl jen trochu
ponětí o důležitosti organisace katolického lidu, ne
mluvil by tak pohrdavě „o parádních sjezdech“ v A
dalbertinu, o přednáškách „katol. spolkařů, horujících
o utvoření jednotlivé katolická armády“ atd. Patrno,
Že ee nesrovnáváme v zásadním stanovisku 6 dopiso
vatelem do B. P. My jeme aice po leta již zavrhovali
snaby po vytvoření „zvláštní“ katolické strany v 989,
většině katolických Čechů, ale horlili jame též a hor
líme stále po organisaci uvědomělých katolíků, aby
se k vůli indifferentní „vlastenecké“ intelligenci ne
házely náboženské zásady přes palubu k udržení míru
a klidu. Chceme pokojné soužití a harmonické spolu
pracovnictví na národní roli s každou politickou stra
nou, ale nechceme obětovati k vůli této harmonii ani
jediné písmeny z nezadatelných svých práv. Považu
jeme „mír za každou cenu“ za elušnější formu hni
loby a duševní lenosti. A proti této hnilobě budeme
bojovati i tenkráte, když ji budou za potřebnou pro
hlašovati i mladší lidé, od nichž by každý vlastně
očekával zvýšenou energii. Nejsme proti práci kleru
v krazích nejširších, protože oznáváme nutnost dělby
práce a přejeme každému talentu uplatuční ve vlastní
půdě, ale hájíme práva katolického lidu, jenž má

právo na pozornost svých pastýřů. Nemůže každýněz jenom vydávati své básně, překládati cizojasyč
nou filosofii a věnovati 8e jen a jen tak zv. nynější
intelligeuci. Také lid žádá pro sebe pozornost. V kru
zích intelligentních se to ovšemlépe působí. Schází
vají se v útalných místnostech, v nichž bývá lepší
výběr v jídlech i v nápoji, nešli v začazených vesnic
kých hospodách, kde horují katol. spolkaři o vytvo
řeníjednotlivé katol. armády. Nemáme proti tomu zhola
nic, jestliže si někdo vyvolil pohodlnější stránka ka savé
mu působení mezi vzdělanými vrstvami, ale roklamajeme
též svobodu pro méně pohodlnou činnost katol. spolkařů.
Přejeme si jenom to, aby se těmto nozákům přátelé
pohodlnější práce nesmáli a za jejich práci je docela
nezatracovali. Tento svůj názor dovolojeme si stavěti
proti názoru dopisovatele B. P. vejména téže avobody,
jakou si on vyhražoje pro své tvrzení. K vůli bližší
informaci poznamenáváme, že dřívější „Obrana“ iny
nější věcná poznámka nebyly psány na stole zeleném
uějakým šedivým theoretikem, nýbrž na atole žlatém
dosti ještě mladým praktikem. to i mladší gene
race na žlutém stole musí se ohračovati proti jedno
strannýo názorům „B. P.“, jak to dosvědčuje sám
„B. P.“ v témže čísle „Zavlánem“ pražekých kaplanů.
V obraženích těchto nesmí však „B. P.“ spatřovati
hnedle nějaké denunciantetví, poněradě dopisovatelé
„B. P.“ jsou zabalení — snad z nomístné skromnosti
— tak'bustým hledím rytířaké přilbiceanonymity,de
snad polemika s takovým zakukleným rytířem ne
může býti předmětem soudního výšetřování. Trpí-li
však dopisovatel „B.P.“ stihomamem, nechť neahá roz
čilajícího svého zaměstnání a ušetří nám povinnost,
vyvraceti jeho jednostranné názory. My se dosnd

pouze bájíme po svévolným výpadům na uvé snahya toto obranné stanovisko musíme ze šetrnosti stále
držeti. Mohli bychom ostřeji charakterisovati lakotu,
lenost a nekásněnost růsných kritiků, sle myslíme,
de i bez našeho pfičinění odplaví je vina potřebné
očisty stavovské,

Národní Politika pro máred. Vžvo.
becně je snámo, še Národní Politika jest ve vlastech



h nejrozšířenějším, který „Družstvu pro
vání Národ. Politiky“ vymáší ročně statisíce či

o zisku. Než dosud nesnámo, zda z toho čistého
sku uděleno někdy něcona povznesení národa. Kdys

se akcionářům podniku toho s rakou českého lidu
sypou statisíce zisku, slušelo by se teké věru, aby
český lid věděl, co 66 s toho sisku dalo na národní
účely, by se nejčtenější list český nejevil smad pouze
podle písma národním.

Služby Boší v šesti řečoch koná mi
norita P. Kalhavý, missionář v Edmontonu v kanad
ské provincii Assinibola, P. Kulhavý mluví plynně
aoglicky, polsky, německy, francouzsky, rasíoský a
řecky s má osadníky všech těchto jazyků a všem vy
hovuje v mateřské řeči.

Sjezd českých pokrokových židů
konal se 10. dubna v Pardubicích. Na ajezdě mlnvili
Dr. Lederer, Dr. Vohryzek, Dr. Tbein, Dr. Herben
s redaktor Hajn. Zejména oba redaktoři Dr. Herben
a Bajn ujistíli přítomný ojozd svými sympatiemi.
(Vis referát „Času“ v č. 102.) Jen aby pání zase
nezepírali své sympatie, když jim to někdo vytkne,
Večer po sjezdě byla pořádána akademie na oslava
— Macbarovu. Pak prý není Machar miláčkem ši
dovetva! Mlavilo se mnoho o assimilaci čili po česku
o strávení židovatva českými žaludky. Mnozí páni,
sejméua Dr. Vohryzek, však vyslovili obavy, že český
žalodek toto strávení neprovede. Za úsluhy čiperných
pp. Dra Herbena, Hajna a Macbara půjle všecko
hladce. Bobré zažitíl

Pes stoupá ve vážnosti DleJihočeských
Listů měli v Č. Budějovicíchminulý týden prazvláštní
podívanou. Manželský párek, bezdětný, dobře známý,
na procházce městem objevil se u pěkným dětským
vozíkem, v němž hověl si — vykrmený psík, červenou
mašlí na krku koketně vyšňořený. Toť vyvrobolení
lásky člověka k ubohým pejskům, kteří svou psí in

open vtírají se do srdcí různých útlocitných lidumilů. Vedle útlocita také moda naléhá na mnobou
Šlechetnou duši, aby vzalapod svou ochranu nebohého
pejsku a vypčetovala z něho něco lepšího. Co na tom,
že někde v zapadlém kontě chudinka dítě hladem
naříká aneb stařeček zimou se třese, zatím co pejsek
vne žije!Nedivnopsk, fo se to vměstech jen
hemží obtížným palm dorostem. Ovšem, vzíti si na
starost ubobě dítě sirotka, vychovat ho v platného
člena apolečnosti lidské, tof spojeno s mnobými ob
tížemi. Nynější společnost lidská jest příliš zchoulo
stivělá, vyhýbá se vážné práci a proto namnoze lenost
vžiská člověku pejska do. náračí.

Z právní praxe. Vícesousedů.mají louky
při potoku, na němž zřísen vodní mlýn (vodní pila,
škrobárna a j.); mlynář chtě míti větší sílu vodní,
nadršuje vodu ve aplava a pak přebytečnou vodu
pouští bez ohledu na poškození mejitelů luk. Tím se
stává, že voda z potokase rozléváa píci lučnía seno
zaplevaje. Jak mohou se sousedé, majitelé luk, brániti
poškození tomu? Dle$ £2. čes. zák. vodního ze dne
28. srpna 1870 je majitel jezu nebo vůbec ten, kdo
při nějakém vodním díle vodu nadráuje, povinen,
veškeré poškození soukromého cizíbo majetku odstra
niti tím, že změní dílo vodní tak, aby škoda více se
nestávala. V takovém případě nechť podají poškození
stížnost ku politickému úřadu (c. k hejtmanství) o
vyšetření věci; ten colon zálešitost vyšetří a shledá li
stížnost oprávněnu, nařídí změnu vodního díla a za
káše další záplava. — Má soused mlynář, jemoš
patří ušívání vody zmlýnské stoky, která je majetkem
obce (velkostatku nebo souseda B atd.) právo strahu
problabovati, na pozemky obecní (sousední) štěrk a
bléto vyhazovati, tak še břehy se trhají, nebo na
břehu škody 0e činí? Může mu to obec (velkostatek,
soused) sakázati a naříditi, aby břehy tarasením po
jistil? Způsob, jak mlynář říditi se má, užívaje vody
s obecní (nebo vrchnostenské, sousední) stoky, závisí

nejprvé povolení, kterého sobě dle 6 17. vodního. ze dne 38. srpna 1870, zem. zák. čís. 71., od
okres. hejtmanství saopatřiti masil. V povolení tom
jsou písemné podmínky o výcetranném ušívání vody
a o právech mlynáře W vodě. Činí-li mlynář nějaké
škody, musí soused (obec, velkostatek) požádati okr.
hejtmanství, aby mu dovolilo nablédnouti vobsah to
hoto povolení, a sbledá-li se, že mlynář je překročil,
podá se na něho šaloba k okres. hejtmanství. Kdyby
nenalezla se jiš tato listina, řídíse míra ušívání vody
„dle potřeby“ mlynáře, a má jí udívati tak, aby ne
spůeoboval tím jiným škody ($ 21. vod. sák.). Mlynář
jest povinen opatření ku odvrácení škod (na př. ta
rasení břebů) provésti sa náhrada od toho, kdo za
takové opatření žádal. Nemá-li však mlynář k -vod
nímu zařízenípovolení, jest povinen nahraditi veško
rou škodu, kterou spůsobil, a novoty, které bos „0
volení zařídil, vlastním nákladem odstraniti (8 73.
vod. zák.)

Posudek ©spisku dr. Royla „Sebe
vrašdy staudentů“. Uvořejňajemeze soukromého

eo zejímavýposadek posledufpublikace„ vah“: „Zásylku Vaši jsem přečetl s pochopis
telným intereseem a prosím, abyste to nepokládal sa
planý komplimeot, tvrdím-li, če jsem o tom thematu
— míním spisek o sebevraždě studentů — nečetl dosad
nio důkladnějšího a spravediivějšího, Kó8 by se pravdy
a zkušenosti tam vyslovené dostaly do obecenstva co
nejširšího“. Posudek tento pronesl bývalý školní
inspektor a řiditel gymnasiajp. Jos, Černý v Roudnici,

. Zpráva © české pouti de Lurd.
Tišňovský p. farář Kolfsek zavděčil se účestníkům
české pouli do Lurd.v r. 1908 vydáním této
poati. Kniha tato byla vydána ku přání poutníkůs
mnohými nedočkavci byla již dávno reklamována.
Samo sebou se rosumí, že tento pěkný popis české
pouti vykoná blahodárné poslání i mezi těmi, kteří se

ti nesúčastnili, neboť uposorní na sásračné divy,
ré ee dějí v moderním atoletí přes všecky protest
učených i nedoučených hlav, tvrdících, še zázra

je pr „vědecky“ nemožným. Pan autor spisku přiložilsi kusvým volikým„afolobém.o kult P..M, Lurdské
nový zářivý list, jenž jistě roaptýlí předeudky a po

vědomost ku -jeho onabém ajišášnéd -v Véchkruzích,
kde bychom jich Bejméněčekali. jeme kaise nej
širší čtenářatvo a račujeme ji každému. Cena
1 K 30 h znamená právě výrobní její cenu.

Moderní granáty. Ve válkách r. 1866a
1871 neměla vojska ještě granátů nabitých tyditem,
ekrasitem nebo roboritem, jako je mají nyní Japonci
a Rasové. Moderní granát, kdyždo a hmota vý
bušné v něm se zapálí, promění se okamšitě v ohni
vou kouli, s níš vylétají střepiny olova © ocele mna

všecky strany. Hůře však neš-lí tyto „Hoky“ Úsobívýbušná síla plynů, které vše, co jest v jejich okrsku,

porášejí ať jsou to lidé, lehčí děls, sdě, nebo jakáoliv jiná překážka. Moderní výbušné granáty mají
však jednu osudnou „slabou“ stránka: stává se někdy,
še praskne předčasně, třebae i v rouře dělové a proto
třeba náboj granátový učiniti co možná malý, aby,
kdyby výbuch v ronře nastal, roura se neroztrhla.

Vilová čtvrť pre dělníky. W. Lover,
majitel velké torárny na mýdlo „sun light“ v Li
verpoolu, který zaměstnává 3000 dělníků, sařídil pro
své lidi zvláštní villovou vesnici, svanou „Port-san
light“. Vesnice tato má 4 angl. míle dlouhou cesta
a jsou v ní villy, každá v jiném slohu e jiné ozdobě
vystavěná. Dvě nebo tři villy mají vědy epolečnou za
hradu. V každé ville bydlí jen jedna rodina, které má
v bytu svém všechno pohodlí, Zřísenci Leverori uplá
cejí si ročně své domy, po určitém počtu let případ
nou villy v majetek dělníků. Pro svobodné dělnice
jest v Porteunglighta restaurace, kde sa laciný penis
se mohou najísti. Děvčata tato za týdenní příspěvek
20 halířů mobou se státi členkami čenského klubu,
v němě povolaná dámy přednášejí. Ve velkém sále
Gladstonově pořádají dělníci své zábavy, divadelní a
pěvecká představení. Také sportovní hříště mojí.

Výstraha před stěhováním se do
Spojených státu seoveroamorických. Dle
výnosu c. k. ministerstva vnitra ze dne 6. ledna 1904
č. 63488 jeou a jak se zdá i po celý rok 1004 zůstanou
vyhlídky stěhování se do Spojených států severoame
riokých pro průmyslové dělnictvo velmi nepřísnivy.
Následkem zastavení četných průmyslových podniků
nalézají noví přistěbovalci jen velmi ztěžka práci,
Mnozí dělníci isou již po měsíce bez zaměstnaní a
tisíce přistěhovalců jest nuceno vraceti ee do vlasti
své pro nedostatek práce. Proto také mají všecky do
Evropy jezdící parníky na nejbližší měsíce všechna
místa v mezipalubí sadána a mohou poptávky po do

proné vracejících se do Evropy osob jen steží uspoojiti. Paroplavebními společnostmi uveřejněné výkasy
udávají, že cestujících v mesipalubí z Nového Yorku
do Evropy bylo v době od 1. října do 10. listopadu
19083 27.000, kdešto v roce 1902 v téše době pouze
13.000. Největší počet zpět se stěhujících tvoří Vlaši,
Slováci, Chorvati a Maďaři.

Pomeraonče v domácnosti |ze výhodně
upotřebiti. Nyní jsou laciné a proto tobo vyažitkoj
me. (Chutoé, šťavnaté ovoce je siceoblíbené, avšak
kůry se obyčejně sabasují a jest jich koda, Vezměme
kůra pomerančovoo, neříznéme dažnínau a kůru na
drobno roskrájejme jako se krájí citronová do těsta.
Takto rozkrájená nasype se do lábve a nalije ae na
ní člstého libu s vodou smíšeného asi na polovic,
aneb vody se dá více neš polovice. Nalije se libo
anebo silné kořalky, aby asi tak vysokou, jako je
kůry;bylo-jebté obaiiay-Bad tím. Láhas. 36-zaadá,
postaví v teplé světnici na ola enocháse dw=14 dní
stéti a- častěji promíché, Pak se tekatina slije. Json
to výborné kapky pro žalodek. Dobfe účidkejí, při
špatném trávení a bolení žaludku. Také ae znich dá
snadne připraviti domácí výborný likér.

SOleplčt 4rne-umoiňeje ryoblé- dospicání-a
vzrůst ranných oknorek, Zábonek, nekterý slance hodně
evítí, posypme drobným slepičím trusem a pak vrat
vou dobré zshradof hlíny. Oktrková jádra necháse
vyklídiov květináči v kechvni, načet sasadíto je
do řádků na onen sábomsíe. Každou mladou rost
nku musíme sa mrasa a na noc přikrýti skleněným
svoncem, anéh alespoň květinéčem neb jiným brokem,
Za dne, obzvlášť je-lí tepleji, se hrnky docela od
straní, alespoň v době polední; vzduch se k nim do
stane, podložíme-li broky za dne dřívkem, které 66
však musí na noc odstraniti.

Nevyvařené kosti |se dobře zužitkovat
v drůbežnictví. Sbírejme v domácnosti novyvařevé
kosti hověsí, vepřové i skopové, na hrabo je roztlačme,
smíchejme e obilným šrotem a vařenými somáky a
užijme sa krmivo. Drůbež velmi hltavě žere toto ke
mivo a rychle po něm tuční, kdyš mádo aytosti vody
a písku.

Jak kalili před 150 lety. Jaksevo
da ke kalení praeparirovati má. šlej dobře
jeřabatě uhlí, ku př. máš-li výheň, rosdýmej dobře,
aby hodně rozžhaveno bylo a tak jeřabaté vhoď do
obyčejné vody. Ta voda, v kteró se takové ahlí uhasí,

se sloje a nechá vystydnoati; je velice dobrá pro sakalení rozličných potřeb truhlářských, zámečnických
i j.„, nebo skrze to uhlí svou nátaura proměňoje a
k dobrému kalu obrací, tak sice, že v cizích semích
se železa štýrekého jak pilafky, tak jiné inetrament
dělejí a v tak strojené vodě kalí, a jsou dokonalejší,
nežli našeho kalení v oprosté vodě, kdybychom je zo
samé ocele udělali. Voda ta ale se musí zase nechat
vystydnouti. Ts voda, kdyš k ní povoníš, velice smr
děti bude, a kdybys ji na jazyk pustil, bude sladká;
tím se dokazuje, še ona proměnila nátaru svou adle
filosofického umění mixta javant to jest smíšené spomáhá.—Obměkčiti ocelneb šelosotaktomůžeš:
Vezmi chebdí, spal je na prach v novém hrnku pod
pokličkou, samazané blínou, rospal ooel neb šelezo
v ohni a vboď do toho, nech, aš vtom samo od sebe
vystydne, tak v tom směkne, še je jako olovo krájeti
moci budeš. Dle starého rukopisu podává V. P—a.

Kopřivy pro vzrůst vlasů. Dávnojiš
snémo, že kopřivy jsou výtečným prostředkem pro
docílení vzrůstu vlasů — ovšem pouzetam, kde ci
balky vlasové dosud novymřely. Kořínkykopřivové,
nikoliv celé rostliay, rozřelou ve totiš co nejjemněji

a mi 200gramůdá se vařitivjejnomijára -vodya
půl litra octa. Vaření trvá asi půl hodiny, nočně
odvar se aleje. Tekatinou touto omyje se dobře hlava
před spaním. Prostředek ten v mochých případech
osvědčil se opravdu prý podivuhodně.

kolik polovina če trpí následkyzácpy,svláštěami. e sm divotosprávy rychle mepom :
třeba utéci se ku Šaratici. PO (né,

Banka „Slavia“. Jaště šádný %dosavad
ních 35 let činnosti tohoto ústavu nevykazoval v od
bora životním tak pronikavého úspěchu jako rok právě

maf“ Bylo v něm totiž feditelstvu podáno 7777návrhů pojišťovacích na kapitál K 21,3?7.100, přijato

pak bylo celkom 6480 návrhů na pojištěný kapitál17,690.700 V témže roce vyplaceno bylo po sem
felých pojištěnoloh kapitálů K 1,111.072-26, kapitálů
ne dožití K 898.402-29, důchodův a pensf K 38.083-88,
oslkem tudíš v odboru divotním sa jediný rok K
1,648.457-87, v době trvání ústavu pak vůbec bylo vo
všech odborech vyplaceno více než K 78,000.000. Kro
mé těchto výplat banka „Slavia“, jsouc ústavem vsá
jemným, rozdělila až dosud členům odboru šivotního
přes K 1,200.000 dividendy. Důkazem o velikém roz
machu odbora životního jest zvláště neobyčejněstou
pající pojistné, které roku 1908 dosáhlo pozorabodné
výše K 3,808.713-80 jakož i fondy reservní, ješ kon
cem minulého roku přestouply K 30,000.000. Z vý
sledků těců je patrno, že banka „Slavia“ vykonává
dokonalou měrou své národobospodářeké poslání.

Nová práce dra Husila. Za předsed
nictví ministra Hartla byla předložena v poslední
schůzi cís. akademie pro vědy ve Vídni nová práce
čes. kněze s Moravy dra Musila: „Třetí cesta do
'Amry“. Od téhož autora nachází se v tisku vídeňské
akademie: „Nalezenízámku 'Amra“ a „Drubá cesta
do 'Amrv“. Všechny tyto práce tvoří část monnmen
tálního díla o sámku 'Amry, který byl, jak známo,
od Dra Musila v arabské poušti objeven. Tiskové vý
lohy tohoto díla jsou rozpošteny na 68.000 K a cena
jednoho výtiska určena na 250 K. Dílo vyjde koncem
tohoto roku.

Stavba nového chráma v Náchodě.
V době od 1. břesna do %. dubna 1904 k účeli téže
kromě sbírek kostelních odvedli: 100 K: SI. epořitelna
městská v Náchodě; 25 K: pí. M. Matoušová s Né
choda; po 20 K: dp. F. Bakeš, farář v Č. Skalici, dp.
P. V. Bartoš, farář v Zdechovicích, p. Gab Holzbecher
s chotí, mlynář v St. Městě n. M., za odprodaný
dřevěný lustr po + kanovafku Šrůtkovi; 16 K 86 h:

al. spolek křížové cesty u sv. Vavřince v Náchodě,16 K: sl. sbor učitelský obec. a měšť. škol chlap. I.
obvodu v Náchodě; 12 K: ctitelé křížové cesty u av.
VavřincevNáchodě;po 10 K: dítkyškolnívDolníRa
dechové, rdp. P. Domašínský, děkan v Dobrušce, pí. Fr.
Grimová, p. Ferd. Hraška ve Rtyni, vdp. P. C. Kaněra,
vikariátní sekretář v Polici n. M, páně Ant. Kočnara, to
várníka v Náchodě, rodina, oratoriam čís. 2, p. Heř
Šlechta schotí, c. k. okr. komisař v Náchodě, pí. F. Richte.
rová, choť ředitele měšť. školy v Náchodě a p. Boh.
Švec s chotí, městský podsládek v Néchodě, 8 K
40 b: offéra Torciářů; 7 K 2 h: oratorinm čís. 2;
8 K: pí. M. Kryštofové, manželka zámečníka v
chodě, J. E. K. koíže Paar ve Vídni, p. učitel Ant.
Ryšavý v Náchodě a p. V. Vejman, majitel velko
obchodu v Prostějově; po 4 K: J. E. ojdp. Dr. F.
Bauer, biskap v Brně, Čtenáři děkanské knihovny a
p. Al. Lawetský, obcbudní jednatel v Náchodě; 3 K;
dp. P. Ford. Gottwald, katecheta v Náchodě;po 2 K:
p. J. Bílek v Č. Čermé, pí. Hofmanová v Náchodě,
p. B. Korda, cukráf v Náchodě. a p. Al. Valášek,
©. k. celní berní v. v. v Bělovsí, po 1 K: sa
obětiny dp. P. Stan. Hlína, sám. kaplan a p. Heř.
Šlechta, c. k. okr. komisař v Náchodě. — Starobní fond
dosáhl výše 68.727 K 27 h. Veškerým šlechetným dář
cům projevojí se nejvřelejší díky se snažnou prosbou
sa další dobrotivé příspěvky, jež se přijímájí na dě
kanství aneb zaslati mohou též přímo u Ba
spolek pro vystavění nového chrámu Péněsv. Vavřince
v Náchodě.

Aodentatky na poštovním úřaděv Hradel Králové. V příčiněnedostatků na.
sdejším poštovním úřadě sahájilo obchodní gremlum
udejší akcí, v jejímž zájea vysývá obecenstvo, aby
eestížnosti vtom směru obracelose na předsednictví
gremis a sice na jeho starosta pana H. Bichtra,
apediteura v Hradci Králové.

(Zasláno.)

Dachovenstvo vikariste chradimského, pardu
biského a chrasteckého koná ve'čtvrtek dne SÍŤ.dubna
o 9. bodioě dopoledne volnou konferencí na děkan
ství v Pardabicích. Vřele jeoa vítáni | členové skepin
jiných vikaristů. Předsedovéskapin Z.J.K.D..

Zasláno

Společné radě katolických stran
českých v Praze.

Na konferenci katol. stran o vásocích r. 1908

v Prase konané bylo Vámuloženo, abyste do koncebřezna r. 1904 kompetentním činitelům podali návrh
na úpravu společného programa a styku katolických
stran v královetví Českém. Poněradě ne tak dosud:
nestalo, fádáme Vás sdvořile, abyste 00 nejdříve ú
lohu svou provedli, jinak mohlo by se státi, že by
celá smírná akce slavně oenola,

V Hradei Králové, 9. dubna 1004.

Představenstvo Všeodborovéhosdružení křest.
dělnictva pro král, České.



(Zesléna.)

Pan JAN ST
pasiřacioelour

v PRAZE-L, ulisoKaroliny Světléčíslo 19.
Důne boslelníchnádob «umělýchprací s bovu.

Velecténý Panel
Sdělujis Vámi,še lustr, farníkostelvKou

mově objednaný, došel, dík pedlivémo snobalení, úplně
neporušený. Práce sama vydává nejlepší svědectví o do

osti a solidnostl Vaší firmy. Lastr líbí se všeobecně.

I cena jest mírná.Doporočujl roto Vaší velectěnou firmunejlépe. Ve úctěoldaný
Jose! farář.

V Kounově, 17. prosince 1003.

Listárna redakce.
, P. Na některé zdvořilosti, jež helvetsko-šidov

ský „Čas“ věnoval v posledních číslech katolictvu,
odpovíme příště. Kdyby měla Obnova aspoň nejprohna
nější potupy česko-židovské žarnalistiky odrážeti,
musila by vycháseti nejmíň třikrát týdně s „Obranou“
dvoulistovon. Dasno jest katolickému žornalistoví v tom
otravném ovsduší, na jehož vyčištění rakou tak mélo.
A naší intelligenci k tomu všemu líp se líbí frásovité
kopance do katolictra a jedovaté pomluvy, než klidná
a věcná obrana katolického listu. Máme to pěknou
národní výchovu. Při tom ovšem„mně,kterýse směje“,
jest internacionální šid.

"U'ržní zprávy.
V Bradoi Kráélové, dne 9. dubna 1904. 1hl

plenice K 1280—1860, sta K 900—990, ječma
ne K9*20—1000, ovsa K 8-60—620, prosa K 1000
—10"30,vikve K 10-30—11-10,hrachu K 00 00—00 00,
čočky K (0'00—0000, jabel K 1900—2000, krup
K 2000—30'00, bramborů K 3-20 -4-00, jetelovébo
semene červ. K 80-00—9000, jetelového semene bí
lého K 000-00—00000, jetelového semene Švéd. 00:00
—00:00, jetelového semene rne. 00:00 —00 00, máku
K 2800—0000, lněného semene K 1900—2200,
100 kg. žitných otrab K 11-20—1140, pšenié. otrab
K 11'00—11'50,1 kg. másle K 2:30—2-40, 1kg. sádla
vepřového K 1 72—176, 1 kg. tvarobu K 0-32—0-38,
1 vejce K 0'05—00'06, 1 kopa potržele K 000—
00:0, 1 kopa kapnsty K 3:00—$-40, 1 hl cibule K 9:00
—1000, 1 kopa drob. zeleniny K 1:00—200, 1 pytel
mrkve K 180—300, 1 kopa zelí 0:00—0'00. 1 hl
hrašekK 00-00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 9. dubna 1904odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 147, žita 288, ječmene 51, ovsa
212, prosa U, vikve 36, hrachu 1, jahel 7, krap 8,
jetelového semene 2, Iněného 26, máku 0. *) Zeleniny:
zelí O kopy, kapusty 30 kop, cibule 20 hl, drob.
zeleniny 30 kop, mrkve 60 pytlů, brambor 49% hl,
cerele 30 kop. 8) Ovoce: jablek 0 hl., hrašek 0 hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 28 kne, podavinčat 678
kusů, kůslat 182 kusů.

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všehe dnuhu věžních hodin

se zárukou. Pro nerpajejné obce na splátky;
cena levná, jakost výborná.

MNIHY
sepsané ed Dra. Vácslava Řezmička:

Krví a železem. Kladské povídky. Cena 60 h.
Jaroslav Zásmucký. Román.Dra díly.Cena1 K 60h.
František Pokorný, divadelní řiditel. Vzpomínk

upomínky.Cena1R 0 " 1
Rok mezi Přeloučí a Prahou. Obrazz naší doby.Cena 80 h.

Selské zrcadlo, představují působ
Frant. Vaváka Poem80el olživot a o.

Márodní zlatodol. Obraz « naší doby. Cena 60 h.
V Chytrákově. Obraz = naší doby. Cena 60 h.
Karel Havlíček. Životopis. Cena 1 K 60 h.
Na stará kolena. Idylax učitelskéhoživota.Cena60b.
Mladí starci. Obraz « naší doby. Cena 80 h.
Starší hlatosie Povídky.Cena 1 K 60 b.
Přemyslovci. České dějinydo r. 106.
Praha. Román Cena 1 K.

r. L. Čelakovský. Životopis.Cena 1 K.
atolán. Obraz z naší doby. Cena 80 h
é v zemích českých. Cena 1 K 60 h.

eský duch v XIX. století. Cena 1 K 20 h.
Novými aměry. Obrazznaší doby. Cena80 hb.

o Objednatilze ve všechKiihkopectvícha u spisovatele Dr. V. Řeznička, Kr. inobrady, č. 347.

Pěkné

lámské kolo
levně se prodá.

K doptání u Jama Hošéka, pekaře v Hradci Král.

Zalošeno r. 1860.

Na umělecko-průmyslové výstavě 0 Hořicích
1903přidělena statní cena.

Nejstarší a největší

závod sochařsko-kamenický
na Královéhradecku firmy

ZDDNKO JEŽEK
v Hradei Králové,© ©

Celakovského ulice č. 868, ve vlastním domě,

odporučujese k provádění prací hřbí
tovních a jiných z domácích icisích
inramorů, žul, eienytů, direktní import
švédských žal, labradorů. — Nejlepší ná
kupní pramen pro pány truhláře, desky
na nábytek, zařízení pro řezníky, uzenáře,
kavárny, koupelny, desky pro koželuby,

cukráře atd

Stálý sklad hotových náhrobků ze všech
druhů kamenů ve vkusném provedení při

cenách mírných.

Cenníky na požádání zdarma a franko.

0

První český katolický závod ve Yídn.

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.

Videň,
VN. o, Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarníaletní dobu.
gP* Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cení

bez jakéhokoliv zvýšeni cen na kašdou
stanici dodává velkosávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 808.

=

r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4 |
— nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřablnku
rumy a punše, likéry, sladké ov
víne, bíléi červené,vine wkové(medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (iampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velimi levný koňak a
olivovlel, vše vlastního pálení a vlastní výroby,
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

EE na jb výstavěAMAkivoh:„peřábrnoumedaillést adiplomemslaté medaile,a mnohýmiji
nými diplomy s právem rašení slaté medoille.

Vzorky zdarma a franko,

Navšťivenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a sonstav. 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.

hodnýmvásilkyna výběrtéš 1na spl
es avýšenícen. — Zalošenor. 1843 ie

Slatinné
ázně-- VEULUHUVK
'/„ hod. jízdy od nádražní stanice Josefov Jaroměř.

B vil se 320 poboji. — Vzorně zařízené.
Výtečně působící, želez. vodou připravov. slatinné
lázně, dále lázně elektr. Zkomor., jodové,
Jehličnaté a lázněpřírodní, volné.Léčenípitnou

, vodou.Vedeléčke s ololstroléčiu: Ovréděené
proti rheumatlemu, dně, lachlas, chudo
krevnosti, nemocem nervovým, žensk.
atd. Překvapyjící výsledky Gymnasiická
léčba vadc a cherob mišních (Tabes)
dle H. 8. Frenkela. — Zkuš. lázeňský lékař Dr. V.
Smutný z Praby. Půvabná suchá poloha u samých
rozsáhlých lesů. Výtečná restaurace ve vlast. správě,

při mírných cenéch. — Vojenské koncerty.
PEB“ Poštovní i telegrafní stanice v lázních."ij
Obšírné prospekty zašle zdarma Správa lázní.

|

|

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ji

ČOOOO0000000000000



Dodavatel hodin noposv. Hostýn a Velehrad. — Rospočty slárma. — Přes 300 růsných hodím postaveno.

C. k, státní cenou vyznamenaná Vyrábí jen v dokotalé jakasti

prvnímoravskávýroba | věšoné hodinyvěžových hodin
pro kostely, školy,

FR. MORAVUSE rd sáně©bm
v BRNĚ, Velké náměstí, 6. o" za mířné ceny 8 dlouholetouzárukou.

Kdo hlodá zaměstnání
nebo má přátele a známé, najde znamenité za
městnání. — Direktní. — Výhodné pro toho, kdo

má styk s venkovem.
pošlete po číslem „509“ do inzert. záv.

——y—DÁ
Z Re

Adresu p
A. SCHONFELD a SPOL „Praba, Václ. nám. č. 17.

9 3 . G : ň a : ň |

k Založeno1853, "| + u š í )Provedeno přes 500 oltářů a Božích © a| jh : : b
T hrobů, E | 16 A )) UZ a

Nejlepšídoporučení. ; Ů s » W z -P .ŘE ass BR,
Ý D p 3 2 5BEAS = B £

PETRA BUSKA SYNOVÉ Ažjs Frišo o BS)
v hEE B3556P =řá hiV SYCHROVĚ, VANNEe Sos o Sej

M R E55553 PS
umělec. závod sochařský a Dá | 0 3 5 o = Ra =
řezbářský pro práce ko- MA 5 SBšírý R R
stelní odborně zařízený. — M E B"3Bso* S

T ŘS KCT
Vlastnímalířskéatelier. Ý | SEEP SS]

Parostrojnítruhlářství.— Nákresy a roz
29 počty zdarma. 6

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

a 6 (3 a

nejnovějších vsorů do chráAoberce 72%%m

sáclony krajkovéa vlněné;

Založeno r. 1860.

Vyznameěenánstátní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Zava

zlatník apasíř vChrudimi
svůj hojně zásobenýsklad náčiní

PŘÍŘtÝOhYtedréi rolet: enřbna,brnev » » ný

, eškerý nábytek Soto toroné
vkusného provedení a Vlastní výroba ©umožňujeveškeré objednávky co nej

levněji vyříditi.— Platit
možno též ve lhůtách. Oprava
zpovnzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a

zašlou se i ž svěcené te stvrzením Jeho biskupské Mi

dětské vošíky

Adolf“ ANovotný, | ZponíHopopdní
továrna na nábylek a koberce

o Týnišťi nad Orl.
Bohatě sásobený sklad jest kašdému k volmému

nahlédnutí.

Cennfky, vsory a rospočty sašlu na pošádání.

a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvií

s úřů, nádobekna av. oleje,
lamp. luceren, lnstrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cifikálů, schránok na Nejevětější, patenek atd. co nejvíce.

O“ Fillaikav Hradci Králové. <

Fr. Fůgnera nástupce
dodavatel c. k. voj. unif. ústavu

v Hradoi Králové mezi Grandhotelem a
Merkurem.

SKLADOBUVI">
všeho druhu

propányidámy.
Obuv zhotovuje se též i z přinešených látek.

Zakázky z venkova
jakož i opravy, které se ve vlastní dílně zho

tovují, vyřídí se obratem pošty.
Vhodnépříležitostnédárky.i

Pevné boty©

Podobenky ..„a
«

J. M. nejd. p. biskůpa

provedené věrně tiskem na jemném kříduvaném
kartoně, velikosti 12516 em., nabísí jako vhodný
dárek na památku

biřmovancům
100 kusů za 8 K, 60 kosů za 5 K, jednotlivě
po 14 b a vzorek na požádání fraakovaně zašle

Biskupská knihtiskárna.
Obrázky tyto lze dostati též v úpravě dopisnic.

Ksv. biřmování
vydal jsem 8 českým i německým textem obrázky,
dva druby, 100 kusů za K 240. Račte žádati
vzorky, jež se sdarma a franko zasílají. Na skladě

mám i druby dražší.

Obrázky druhého nákladu
sv. Řehoře

hodí se dobře k sv. biřmovaní (100 kusů K 3-60).

Pp. obchodníkům poskytují se značné výhody.

Karel Šimek,
majitel skladu a nakladatelství religios. obrázků

vů. Budějovicích, Rudolíská ul. 42-I.ZDAA A
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Bohdana
Melicha.ra
v Hradci Králové.

(Býv. závod Pospišilův, salož. r. 1808.)
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Paramenta.

Ignáce V. Neškudla Syn
(protokolovaná firma) ň

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E
(bratr P, J. Roškudly, faráře ve Yýprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. dachovenstvu [
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,j

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vsorky i roucha hotová na ukázku JE

se na požádání franko zašlou. :
úNOICNYUONBENN-TIZ-CZC-ZNOUMHND2ITIMMFINXI

B. E. TOLSIAD,
Hradec Králové.

Telefon č. (7. Peací stroj.
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Odborné vzdělání našeho rolnictva.

Naši liberálové tvrdí, že lid je nyní mno
bem vzdělanější, arědomělejší a proto také
lépe žije a většího blahobytu požívá. Kdo však
na dnešní poměry 8e dívá jen poněkud soudným
zrakem, musí se této chvále pousmáti. Dnes
chválí jen ten stávající poměry, kdo sám
z nich dobře má, ale takových je velmi málo.

Dnes se má dobře jen ten, kdo se umí
dobře obánět a nesmí při tom míti útlé svě
domí, hlavní.věcí jest, jen nepřijíti do kriminálu.
„Tak alespoň si dnes počíná každý žid a po
ních se opičí velmi nešikovně mnozí křesťané.
A( nám nikdo nemlaví o tom, že životní
podmínky jsou dues lepší jak dříve. To je
běžná lež. Boj o skyvu chleba stává se den
ode dne zoufalejší a hroznější. Ať jen někdo
zkusí a jde hledat si místo. Jestli kdo vystu
doval universita, řekněme jako právník, tak
mu nastová otázka, kde se uchytit a tu teprv
takový mladík, nemá-li protekci, pozná, že
svět ho nepotřebuje a že uebylo naprosto
nutno, aby studoval, že mohl spíše najíti práci
jako nádenvík. Jako je to 8 lidmi stadovanými,
tak je to v jiných povoláních. Řemesla nejdou,
vše pohlcují továrny a velké obchody. Mulý
člověk nemůže 8 nimi konkurovat. A jak to
vypadá v rolnickém stavu?

Nejnebezpečnější nemocí u člověku jest,
jak známo, nechuť k práci. Mám-li nějaké po
volání, které mne netěší, pak jsem člověkem
nešťsstným, jehož svět mrzí. Proé pak přichází
u lidu polní práce do takového opovržení, že
každý tovární dělník, kterého továrna ve svých
otravných prostorách brzo upraví pro hrobníka,
míní se přece na tom býti lépe, než ten, kdo
si chleba vydělává zemědělstvím? My zde
nemáme jinou odpověď než tu, že je práce
polní velice namáhavá, či jak lid říká, že je
to sedlačina, samá dřina, a pak ta nejistota,
když se člověk nejvíce nadře, přijde živelní
pohroma a všecko je zničeno. Zde máme tedy
psychologii onoho stavu, v kterém se dnes
nachází zemědělské povolání. Kdo může, utíká!
Ale kam?

Jinde nejsou poměry o mnoho lepší. Kdo
porovná bída v městech mezi dělnictvem zde
v továrnách zaměstnaným a bídu na venkově,
ten sezná, že bída v městech jest strašli vější
a hroznější než bída na venku. Nikdo nemá
tašení o bídě, která panuje ve městech. Všecko
se přikryje Šatstvem a hlad se utiší koňským
masem.

Povolání rolnické jest dnes stiženo také
hlavně tím, že není dnes žádná čeleď. Když
pak se o jarní setbě a o žních nejvíce nahromadí

Kar tu spasí rolníka jen jeho vlastní rodina.á-li několik dítek práce polní schopných,
pak je dobře, pak se snad práce podělá, ale
cizích lidí ku práci na poli dnes nikdo nesežene.
Zde hledejme tedy příčiny nechotenství k pol
nímu hospodařen:. Ostatních podružných příčin
zde neuvádíme, jest jich celá řada.

Když se takovým způsobem poměry ve
stava rolnickém vyvíjejí, přijdeme tak daleko,
že povolání rolnické bude považováno za po
volání takřka z tresto, či když již není jiného,
tak za sedlačinu. Tyto názory se v lidu vyvinuly
samy. Každý chce dnes lehce žíti a dobře.
Ale jak? Konečně by musel jeden okrádati
drahého, až by zchudli všichni. Kde tu zjednat
náprava? Zde musí přijíti náprava mravní.
Když rodiče vlastním dětem haní polní práci,
a posílají dítky na výchova „panskou“, pak se
nedivme, že mládež ssaje záhy do sebe opovr
hování 8 povoláním zemědělským, Mládeži musí
býti jak v rodině od rodičů, tak ve škole od
kněze a učitele vštěpována láska k práci a
k domácí hroudě. Náboženství Kristovo, jak
je vyučuje katolický kněz, jest přirozeným
pevným vodítkem k tomu, ono vštěpnje dítka

" v srdci láska k práci a k domovu. Proberme
si jen veškeré křesťanské ctnosti v katechismo
uvedené. Kdyby náš lid dle nich žil, pak by
nebylo sociálaíotázky, nebylo by bídy, alespoň
ani z 80 procent, jako je dues.

——————

Aby se stala v té věci náprava, masí
rolnický dorost býti vychováván hlavně na rol
nických odborných školách. Mám li jednou ho
spodařiti na chalapě a vytlouci si živobytí na
několika korcích polí, musím míti k tomu
náležitých vědomostí. Zde by se mělo na ško
lách rolnických z technických příčin přihlížeti
k tomu, aby ti, kteří budou jednoa hospodařiti
na velkostatku a ti, kteří budou hospodařiti na
malé živnosti, byli od sebe náležitě udděleni.
Hospodářská technika na velkostatku jest jiná
než hospodaření na chulupě řekněme 0 2 kor
cích. To, co 8e technicky musí provádět na dvoru
o 300 jiter, nemůže se prováděti ua chalupě
o 15 jitrech. Náš dorost rolnický má si osvo
jiti na školách rolnických potřebnou techniku,
kterou si pak ovšem doma v praktické práci
doplniti a vytřibiti musí. Namnoze považuje
rolbictvo odborné vzdělání za zbytečné, to je
ale osudná chyba.

V království Českém máme 5 hospodář
ských středních škol, z nichž jsou české vTá
boře, Chrudimi a Hracboluskách u Roudnice.
Lesnická česká školastřední“ jest v Písku.
Nižší hospodářské Školy s celoročním vynčo
váním jsou české v Kostelci n. O., Budějovi
cích, Vysokém Mýtě, Hampoici, Mladé Bole
slavi, Klatovech, Kutné Hoře, Plzni, Písku a
v Rakovníku. S vyučováním pouze v zimě (půl
letní) jsou nižší české hospodářské školy v Be
nešově, Beronuě, Českém Broda, Brandýse,
Chradimi, Hořovicích, Jičíně, Kuklenách, Leu
nech, Litomyšli, Novém Bydžově, Jindřichově
Hradci, Opočně, Roudnici Hracholuskách, Ro
kycanech, Slaném, Sedlčanech, Strakonicích, Tá
boře a ve Volyni. Nižší lesnická škola česká
jest v Písku. Školy hospodyňské a mlékáren
ské json české v Něm. Brodě, Lonnech a Stě
žerách. Školy ovocnické jsou v Cbradimi a
Troji, vinařská na Mělníku. Stadovnická a li
hovarnická jsou pouze v Praze a to dvou
jazyčné. Němci mají skorem 30 hospodářských
škol v Čechách. I zde ukazují tedy značnou
převaho nad námi. Bylo by žádoucno, aby du
chovenstvo na zemském sněmu žádalo také za
vyučování náboženství na všech těchto školách.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 13. dubna.

(Jak se u nás jde ku předu s heslem „spátky“. —
O důlešitosti memoirové li a Vspomínky

- Edvarda Jelínka.)

Začínáme dnes pod dojmem všeobecně
cítěným!

S kýmkolivěk za přítomných dnů pro
mlavíte a pojednáte o veřejných záležitostech,
každý zpívá stejnou. Ozývá se totiž jednomyslný
a všeobecný nářek,že vlastně kráčíme ka předu
s heslem „zpátky“ Podle toho také náš veřejný
život a naše poměry vypadají.

V politice jeví 8e již po řadu let jako
ztrnolost, tak že o úspěších a pokroku na
poli tom mlaviti vůbec nelze. Každý politik
se tváří, jako by se napil známého výborného
královéhradeckého octa, krčí ramony a nikdo
neví rady, kady a jak z té situace, ve kterou
jest česká společnost jako začarována.

V hospodářském ohledu slyšíme všude
jen bědování na zlé časy, aa nepochopení
ekonomických principů, na hospodářskou
lehkovážnost, na obchodní nedisciplinu, na
nepoctivost a nedochvilnost, na nesvědomitost
a lenost, na nepudnikavost a uepřičinlivost.

V národním ohleda charakteristickým
zjevem jest, že otcové, kteří nosí čamary a
nošením čamar největší karieru učinili, vycho
vali své syny v takové národní blaseovanosti,
že mají z toho největší potěšení, jak mladým
pánům sluší cilindry. Nechceme nikterak činiti
od šatu závislým národní smýšlení jednotlivců,
ale to jest přece projevem a příznakem pra
midální nedůslednosti a slabosti, když tatík
demonstruje své národní přesvědčení čamarou

Inserty se počítají levně.
Obnovavychází v pálek v poledne. Ročník X.

a synovi kopuje cilindr a když representace
jisté české veleobce jede do Paříže ostontativně
v čamarách a když pak členové její dostavnjí
se v Praze na Žofín do studentského plesu ve
fraku a v cylindru.

Komedil pak jest, když ten neb onen ve
řejně působiti chtějící snaživec vychází po
vlastech českoslovanských mezi lid. řečniti
proti „způtečnictví“, proti náboženství, proti
Bohu, proti všem stávajícím řádům a když si
odebázeje z domu pro štěstí nábožně dává dělat
od maminky nebo od ženušky — křížek. Stej
nou,ne-livětšípak komediíje, kdyžkatolický
kuěz pc katolických osadách kortešuje a od
peračaje k volbě za zákonodárce muže bez
vyznání.

Vlasy pak vstávají i plešatým při podívané
na to, kterak staříci, kteří se sotva v kalhotech
drží, zatvrzele nechtějí nznati zdatnost, vědo
mosti a způsobilosti čtyřiceti a padasátiletých,
osvědčených, vážných a pracovitých mužů, po
kládajíce je stále při nejmenším zu chlapce a
podle toho se vůči nim chovajíce. Tento zjev
došel sebe důstojného projevu především na
české universitě, kde někteří pánové upadli
v blud ten, že se pokládali nebo pokládají při
nejmenším za nesimrtelné a že se 0 své ná
stupce nejen že uestarali, ale uni onich slyšeti
nechtili. Jednání takové, že mladým, zdatným
silám blahovolně neponechává se v naší veřej.
nosti příslušné jim pole působnosti, má nutně
v zápětí, že mladé generace potom s nechutí,
ano s despektem přihlížejí ku konání starých
pánů, kteří, otočivše se čínskou zdí vlastní.
domýšlivosti, vlastně ani nevědí,co se ve světě
děje a jak moderní muž vyblížt!

Epidemickým pak úkazem u nás je, že
teprve vždycky až desitý člověk hledí si
svého, ale devět pravidelně neunavně a s vy
naložením všech sil sleduje a kritisuje jednání
jiných, místo aby pečovali o své vlastní úkoly
a povinnosti. Aby naše společnost, alespoň ve
své vělšině, přiblížela k tomu, aby každý
především plně a dokonale vyřídil a obstaral
si své vlastní záležitosti, o tom není u nás
ani potuchy. V tom ohledu panuje u nás ba
bylonský zmatek — —

Podle toho potom přirozeně náš veřejný
život vyhlíží a vyblížeti musí, tak že v něm
jeden drahému jenom překáží a vadí a všichni
dohromady se pron a bádají. Nejvíce pak trpí
tím naše samospráva. Když byla před 40 lety
zaváděna, tu se očekávalo, že bude vlasti naší
požehnáním a tmelem, jenž by národ náš pojil
v jeden wmocnýcelek kolem arčitých principů
občanské rovnosti, kteráž by za sebe připouštěla
ve výbora jednati jenom ty nejlepší. Ale na
místě toho samospráva, vlastně snahy po jejím
vedení, jsou u nás příčinou největších sporů,
rozbrojů a hádeko to, kdo je v obci —hloupější
a nepoctivější.

Onehdy sešel jsem se v přátelském kroužku
s několika dávnými kamarády, z nichž si jeden,
povoláním profesor, stěžoval, že žáci jeho
útrpně a soustrastně pohlížejí ua něho jako
na „starého osla“. Jal se habovati na nynější
mládež, na její evycválanost a nesoudnost,
když pětačtyřicetiletého svého učitele pokládá
za činitele překonanéhoa za přežitek.Zahájili
jsme o tom debatu, kterou však rázem přetrhl
přítel Dr. Upřímný.

„Že mluvíte takové pošetilosti“, pronesl.
Vzpomeňte si, jak jsme my před pětadvaceti

lety o svých některých výborných učitelích
mlovilia jakjsmeje kvalifikovali“ —Nikdojsme
se více „starého osla“ ani slovíčkem rozhoř
čení nedotkl|

Vznáší se to totiž v našem českém vzdachu,
že je plný urputnosti, příkrosti, neomalenosti,
nezpůsobnosti, kteréž generace po generaci dědí,
až konečně jsme se dožili doby, v níž se to
již těžko dýše, neboť staří z chyb své mladosti
ničeho neodložili a mladí ge od nich ničemu
kaléma nemohli přiačiti. Tak jest to! Z tohoto
semene roste plevel, který naše veřejné poměry
dusí a hubí — —

Staří si hrají na „staré janáky“ a mladí
na „mladé starce“, čili každý dělá všecko,



me to, cojeho věku, povolánía pomě
rům dělati a r ptovati sluší.Jdeme ka
předu s heslem „spátky“! ©
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Na věsch stranách a ve všech oborech
oašeho veřejného života patrným jest nedo
statek v í toho, co bylo u nás se zdarem
nebo nezdátem jiš podniknuto. Proto mnohé,
dobře již vykonané věcí se často snova zby
tečně podnikají a k nezdařilým, nemožným se
opětně přikročuje, tak že se u nás plýtvá
pořád nad potřebu silami i obětmi. ná pro
kázaná pošetilost není u nás nikdy dostatečně
veliká, aby se svým časem zase zcela vážně
neopakovala za tou jen příčinou, aby 8e va
konec znova poznalo, že to byla vlastně dávno
osvědčená pošetilost. (tenerace za generací
důsledně opakuje všechno to, co se již dva
kráte, třikráte ukázalo býti drahou hračkou,
kterouž dokonce i krev mnohých potřísnila,

Příčiny toho spočívají hlavně v naší ne
vychovanosti a neznalosti historie posledního
půlstoletí českého života, na jehož jednotlivé
zjevy a osoby pohlíží se stále brejlemi ne
správnými, povrchně a bez rozbora A uvažo
vání, proč se to a ono tak a ne jinak stalo,
proč ten nebo onen tak a ne jinak jednal. Ná.
eledkem toho vznikly u nás falešné legendy
jak o událostech, tak i o osobách, které po
tom celou společnost matou.

Proto sluší radostně vítati do mody také
i u nás v poslední době přicházející vydávání
různých pamětí a vzpomínek, z nichž by ze
jmena dorůstající generace mohly čerpati po
učení, jak to neb ono ve skutečnostia v pravdě
vyhlíželo, jaké myšlénkové proudy se drubdy
vlnily, jaké okolnosti na společenské poměry
působily a jak vlastně ty neb ony osobnosti
vlastně vypadaly a jednaly.

Memoirovou literaturu v obsáhlejším slohu
začal u nás počátkem let osmdesátých psáti
Jos. V. Frič, který ve svých „Pamětech“ na
nejvýš upřímně vylíčil myšlénkové proudy
české studující mládeže před rokem čtyřicátým
osmým minulého století u potom události r.
1848 a 1849,v nichž byl účastníkem. Z „Pamětí“
Fričových může každý mladý český inteligent
nabýti velmi mnoho vzácného poučení, co na
české půdě vyrostlo v užitečný klas a co vy
bujelo v planoa metlici.

Citelnou ránu dostala česká literatura
memoirová předčasným skonem Riegrovy dcery
pí. Marie Červinkové, která po řadu let pra
covala na sbírání a sepisování pamětí svého
otce, mezi něž bylo vpleteno také mnoho ze
zkušeností jejího děda Fr. Palackého. Jntimní
a osobité tyto vzpomínky byly by zajisté český
život v XIX. století velice platně objasnily a
mnoho záhad v něm, jež nepochybně nevy
světlenými záhadami zůstanou, vysvětlily.

Mnoho zajímavostí slibují podati dle den
nikových záznamů sepisované Paměti rytíře
Václava Vladivoje Tomka, z nichž se jiš ně
které ukázky v „Časopise musea království
Českého“ a ve „Zvonu“ objevily.

Vzácným požitkem pro českou iuteligenci,
která se ráda rozhlédne zpět po době nedávno
minalé, byly nakladatelským dražstvem „Máje“
vydané dvě kniby Vzpomínek Dra Lad. Aaisa,
který v niob vypsal a podrobně vylíčil své

FEUIULETON.
Nadějný sňatek.

Píše J. S—a.

„Co pak dělá, strejčka, Pepik ?“
„Někdy lampuoje víc, někdy míň. Teď

práve vyspává posvícenskou. O kopyto neza
vadil už tři dni. Kdybych se nebál četníka,
snad bych darebáka . . . Ale dario se zlobit.
Beztobo se mue ptáš, jen abys se vysmál.
Dělej si dobrý den z někoho jiného, rozumíš,
ty vejšklibo |“

„Ále dejte pokoj, kdo pak se Vám vy
smívá. Já jsem chtěl s Josefem něco mlavit.“

Starý Horčák z krátké kořenky silně od
bafi a řekl už mírněji: „Teda si ho pojď
vzbudit. Jen abys ho zas někam neodvedl na
flám. Víš, já ti, Francku, nevěřím. Kdybys

Skitre nevysedával, jistě že by se vracel domůív.“

. „Co si to jen o mně atrejčku myslíte ?"
vypjal se až v sfni brdě rozdorděný Francek;
„Buďte rád, že na něj dávám někdy pozor u
že ho domů pobízím. Nebýt mne, musili by
Vám kolikrát Pepka přivézt oa trakaři. Mne
jste ješ'ě uikdy zioženého neviděl. Pepík se
rád napije někdy až moc, pravda; ale má
dobré srdce u proto ho mám rád. Snad nebu
dete chtít, ubych iu taky nedával? Zkusí toho
ed jiných dost.“

„No, mo, jeu ne tak zhurta,“ rachotil
stlumeným b:sem mistr Horčák a nkazoval
dýmkev ke komoře: „Tady spí; jdi si tam

dojmy a skašenosti s let aloeí šedecůtých a sedmdesátých minulého stole
Pěkně se čtou Vzpomínky Karoliny Světlé,

mnoho zajímavého podává prof. Dr. Jos. Tho
mayer (R. E. Jamot) vv své publikaci „Po
různých stezkách“, důležité vzpomínkové stati
podal bývalý řiditel Národního Divadla Fr.
A. Šobert ve svých knihách „Ze zašlých dob“.

Mistrem ve psaní svých vspomínek ukásal
se býti také Sratoplok Čech, který svou mla
dost a svá studentská léta briliantním svým
spůsobem vylíčil. Pěkné vzpominky podal také
dr. Servác Heller, z nichž některá místa jsou
klasickým přímo vylíčením českých venkov
ských veřejných poměrů v letech čtyřicátých
a padesátých minulého století.

V obsáhlých rozměrech behHetrietickou
formou pak v posledních letech líčí a vydává
své životní vzpomínky a skoščenosti redaktor
„Osvěty“ spisovatel Vácelav Vlček, na jehož
tyto práce jsme zde již své doby obšírněji po
ukázali.

Zvláštní a charakteristickou publikací
jsou také vzpomínky Jos. M. Machara, jež byl
pod titulem „Konfesse literáta“ vydal. Nepo
chybně pak instruktivní jsou také paměti dra.
Jana Herbena „Deset let proti prouda.“

Čtenéř žádnou z těchto knih neodloží bez
užitku a poučení. Avšak toto všecko jest jenom
nepatrný zlomeček toho, co by mohlo a mělo
býti již v memoirové literatuře vydáno.

V posledních dnech vydalo nakladatelské
družstvo „Máje“ v Praze „VzpomínkyEdvarda
Jelínka“ jež k tisku upravil řiditel Národo
pisného Musea Českoslovanského, královéhra
decký rodák pan Adolf Černý, uadšený pěstitel
styků česko-lužických a česko-polských.

Dne 15. března 1897 zesnulý Edvard Je
línek přes dvacet let pilně seznamoval polskou
veřejnost s českými snahami a prokázal tímto
svým působením české věci nemalé slažby.
Při tom ovšem přirozeně nabyl na straně české
i polské obrovských poznatků osob, měl pří
ležitost poznati kořeny i důsledky nejrozma
nitějších událostí, dovedl vysvětliti a správně
doceniti růsné důležité sjevy, zkrátka byl očitým
nejen svědkem, ale zároveň platnýtmčinitelem
celé partie české historie domácí i zahraniční,
zejmena pokud se našich českých styků s bratr
skými kmeny slovanskými týče.

Edvard Jelínek byl si vědom, jakou zá
važnou a pro českou veřejnost platnou cenu
tyto jeho zkušenosti, znalosti a styky mají a
proto v pamětech svých vybral na 300 hesel,
aby kolem nich napsal pro českou historii dů
ležité své vzpomínky, jež by vážné události i
vynikající osobnosti do podrobna vylíčily a
českou společnost o nich poučily.

Avšak když se pustil do zpracování a
oživení těchto hesel, překvapen byl v poměrně
mladých ještě letech neuprosnou smrtí, tak že
z bohatých a důležitých pamětí a vzpomínek
Edvarda Jelíoka k nenahraditelné škodě české
memoirové literatary a české kultarní historie
zpracována nebyla ze připravených hesel ani
desetina.

To, co bylo Jelínkem z hesel jeho vspo
mínek oživeno, svědčí jenom, jakou ohromnoa
ztrátu česká bistorie utrpěla, když byl tak
krásný bohatý vzpomínkový materiál e Jelín
kem pochován — — Pouhé jeho okázky jsou
ceny vysoce vzácné a zajímají nemálo, tak že->
k němo. A kdybys mu za řeči dal učkolik
přátelských na pamětnou, nic bych se nezlobil.“

Červotočinou provrtaná dvířka zakvílela
e Francek uslyšel trbané chrápání. Josef byl
zabořen do peřin tuk důkladně, že mu z mo
dré avrchnice pouze černé, kudrnaté vlasy
vyčnívaly. Francek dotkl se peřiny « budil
spáče z počátku jen mírným hlasem: „Pepíčku [“
Marné volání. Jen silnější zachrápání bylo od
povědí. „Josefe!“, volal crescendo kamarád.
Pepík obrátil jen poněkud spocenou hlavu
směrem k Franckovi, ale spal dál.

„Jesefe, povídám, Josefe !“ To uš Francek
silně zalomcoval ramenem Pepíkovým. Teď
teprve se chrapot utišil, Josef si přetřel pěstí
oči, protáhl se a zamamlal pulohlasně: „Dejte
pokoj, fotr, já si ještě poležím. To mne vždycky
tuusite vytrhnout z nejlepšího spaní.“

„Blázne, to není tvůj tatík, to jsem já,
Francek.“

„A tak,“ divil se Pepík a otevřel úž oči
zcela. „Taky vi'e mobl teď zůstat doma, nikdo
pro tebe neposílal.“

„Inu, neposílal; ale já s tebou musím
o něčem promluvit. Snad přece víš, jakou's
vyvedl včera koninu. Hostinské Vodvárkové
jsi nadal, že -ti připočítává půllitry. Ona se
kasala, že tě zažaluje, a tak jsem radší útrato
zaplatil sám, aby se ještě něco horšího nestalo.
Pak tě hoši odvedli domů. Dělá to dohromady
Šestaosmdesát krejcarů. Ty peníze musím
dostat zpátky; víš, že jsem potřebný člověk.
Buď rád, že jsem to tak skoncoval. Neplatil's
v hospodě, dej to mně“.

„A vidíš, já se už na nic takového nepa
mataja. Jen se divím, že té bábě lakomé už

nakladatelaký družetro „Máje“
dáním uetíle památku úho čo
ského spisovatele, ale také platně úeumpirovou
českou literaturu rozhojměko.

Když se ve skrovgíčkém oboru jejím
me, tu shledáváme, še mimo rukopisné

čti Františka Vaváka s XVIIL století ne
máme žádných pamětí rolnických a selských,
což při národě semědělců nanejvýš překva

Nemáme v literatuře přeměníčeského obchodníka, českého průmyslníka, českého dělníka,

českého advokáta a ani nemáme paměti českého— kněze.

Devatenácté století, ačkoliv | přinášelo
©sebou tolik změn, příhod, události, ačkoliv
rodilo se v něm tolik pocitů, nových proudů,
radostí a žalů, nadějí a zklamáví, zůstalo u nás
vzpomínkami a pamětmi nevyplněno, tak že
celá řada historických událostí trčí dnes do
XX. věku pouze holými svými konturami, jež
potom vyplňuje fantasie rozmanitými domysly,
které obyčejně správnými nejsou a na místě

pravdy nacbázíme namnoze legendy, jež davyidu potom maton.
olik bylo zajisté če potřebno a včasno

ověděti k ocenění a odůvodnění vzpomínkové
iteratury, o níž se u nás mlaviti teprve po

číná. Řekne se sice, že noviny všechno důležité
zaznamenají, avšak právě proto jest potřeba,
aby tyto důležitosti byly pamětmi a vzpomíu
kami vystapujících v nich osobností vysvětleny
a není to žádnou hračkou, aní šosáctvím, kdyš
si zejmena ve veřejnosti působící osoby vedou
podrobnější denníky a když v nich zazname
návají, co a jak se přihodilo, z jakých příčin
se to stalo a jaké důsledky to mělo, což obé
mnohdy i u nejdůležitějšího fakta zůstává
neobjasněno.

še vy

Obrana.
(3) Drtimismaus. (Dokonč.)Jaké tataraké,

ba ještě horší tresty musil seleký otrok za
nejnepatrnější „provinění“ proti „nejmilo
stivější“ karabáčnické vrchnosti právě v době
„reformované“ enášeti, to asi p. dr. Drtina
dobře ví, sle nikomu nepoví. Vždyť by se tak
prohřešil proti základním zásadám realistické
společnosti. A zrovna tak, pane doktore, ne
povíte nikdy, že právě Karel IV. ve spojení
s kněžstvem podobným barbarským choutkám
šlechty se vším důrazem na odpor se stavěl.
Měl jste spravedlivě říci, že křesťanství evan
gelické zůstalo „pouhým slovem, mrtvým pls
menem“ právě v době „reformované.“

A slušelo k tomu dodati, že samo
nstvo českobratrské za celé XVL století ni

ak se nestarslo o zrušení hanebných otrokář
ských zákonů, jimiž byla nelidsky ujařmena
většina českého národa. Mohl jste připome
nouti, že ani za doby Komenského před bitvou
Bělohorskou kastovnická, zakralá duše panstva
peodhodlala se k odstranění bříchů, jež spá
chány na evangelických řádech Karla IV. Tolik
zatím o „nevolnictví a porobě“ středověké.

Dále jste tedy řekl o vzdělanosti středo
věké: „Lid žil většinou v nevzdělanosti, nevě
domosti, pověře a mohl býti ovšem tím lépe
ovládán, výchova pak vůbec neměla na szře
teli život vezdejší a praktické potřeby jeho.
——————————————————
dávno ten černý nepřinesl pometlo, aby se
8 ním svezla tam, kam ož dávno patří. Jenže
čert neudělá nikdy nic dobrébo, to je to. Můžeš
jí vyřídit ode mne, te je stará zlodějka; ale
řekni jí to hodně zdvořile, aby nedostala chuť
na žalování. Ta myslí pořád jeo na soudy. Ale
na moe si nepřijde, já bych jí zazpíval koncert,
že by..

„Ina, to si mysli o ní, co chceš; ale já
bych zatím rád příšel k svým penězům. Abych
ještě pro svou dobrou vůli měl škodu ... .*

„I vždyť já ti věřím, všecko ti, hochu,
pabradím. Zejtra ti to dám, jistě dám. Ale
teď mne nechej trochu epát. Mám nějak těž
kou hlavu a kdybych se pořádně neprospal,
nebylo by po mně celý den nic, docela nic.“

Když viděl Francek, jak Pepek těžce
blábolí a že má dosad v hlavě velikou micha
nici, raději odešel. — A Josef osnul znovu
tvrdě, na dlouho, až ho sama matka o poledni
ne právě jemným způsobem z postele vyháněla.
Chlapík se astrojil, vkročil do světnice, nepro
mlavil nic a pokřižovav se ledabyle, počal
jísti. A rodiče byli taky ticho. Ale bylo to
ticho duosivé, jako pře? velikou bouří. Když
přinášela stará na stůl knedlíky, svítily jí oči
horečně, ruce se jí třásly. No, teď už ui musí
ulevit. „To věřím“, začalu třesavým hlasem;
„to věřím, takhle by to dovedl každý. Hezky
se nabumbat, až nemůžeš na nohou stát, potom
pěkně bajat až do poledne n my staří blázni
abychom ti jenom k hubě suášeli.“ A pokras
čovala blasem silnějším. „Já stará máma musím
na tebe, lotmpe,prát, musím všecko spravovat,
táta se Da tebe dře do úpadu a ty jenom
užíváš. Tohle tak dál nepůjde, tohle bylo na
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k počátkům jeho prostým a zdravým, dává
idu do rukon bibli v jazyku mateřském a
ujímá se vzdělání Jidového.“ Tohle je, slovatný
Pane, lež na lež. Co věta, lež, a to Mf zúmy
selsá. Co na př. o vzdělání obecného lidu za
věku Karlova v Čechách píše Palacký,to jest
kašdéma uvědomělejšíma Čechovi dobře známo.
Jisté to víte sám, jak Vás Palaóký poráží.
Choeme Vám ještě zacitovat něco z úvahy dra.
Kalouska o věku Karlova: „I o vzdělání ostat
ního (obecného) lidu pečovaly četné školy farské,
klášterní a kapitalní, a v jazyku národním čím
dále tím hojněji psány a čítány byly knihy
jednající o věcech náboženských, právnických,
historických a brsy již také o losofických.

Tehdy elavný, pokrokový a nejvýš skromnýTomáš Štítný zahájil poprvé v Čechách „uni
versitní eztense.“ Odhodlal se tento nejupřím

jší katolík šířiti v lidu vzdělání akademické.
Čínil tak 8 nedostižnou prostotou, jednoducho
stí, še by se mu sotva i mnohý nynější ani

versitní professor,populární Boy pořádající, vyrovnal. A podivná věc; prováděl uni
versitní extopse zcela zdarma, na vlastní pěsí.
Nazval jete Komenského „zakladatelem vzdělání
lidového.“ Nebylo vhodno připomenouti, že již
tři sta let před Komenským uvědomělý katolík
vzdělání lidové pěstoval?V stoletíXIV., v sto
letí katolickém bylo vzdělání lidu utěšené. A
podivohodná věc: na své vzdělávání nemusil
platiti lid žádných zvláštních daní. Učilo 80
Da útraty církevních fondův. Za to však v sto
letí husitském a protestantském nastalo v tomto
ohledu hříšné zpátečnictví. Fondy církevní
„vyvlastnila“ přepečlivá husitská Šlechta, táž

8 ositským měšťarstvem se podělila sousedskyi o statky universitní, a tak tito dobří lidé
ukojili svoji touha po statcích vezdejších —

ad z veliké toaby po pokroku. Protestant
Denis, jehož výrokysám jste, pane professore,

čitoval, aápeal o universitě z doby husitské:
„Co zachovalo si toto proslulé učeliště z umi
nolé slávy své, a 00 8e stalo se záměrem
Karla IV.? Doufal zříditi tu veliké ohnisko
osvěty, jež by ozařovalo jak Německo, tak země
slovanské, a bylo místem, kde by stýkala ae
vzdělanost západní s východní: na chvíli
(totiš za věku katolického) tyto tužby ae
uskutečnily; z nejvzdálenějších zemí přicházeli
žáci, tisíce studajících tísnilo se v lavicích
uuiversitních, a vysoké učení Pražské závodilo
s aniversitou Ozfordskou a Pařížskou. A nyaí?
totiž za věku „reformovaného“)— Jeho (učení
ražského) žalostný úpadek téměřpředstavuje

duševní pokleslost země české .. . Několik
málo žáků dřímajících asi při desíti prostřed
mích professorech; učitelé a žáci závodí v ned
balosti; po největší část roku není zkoušek;
většina professorů jsou starci, kteří nekonají
svých čtení; představují pravověří utragnisti
oké v podobě nejnuznější a nejobmezenější
úzkostlivé a svéhlavé, nejisté a-podezíravé.
Jsou velmi chudí, protože většinu důchodů
jejich byla zabavena (ovšem husitekými „po
krokáři“), dávají se v žaloby, svými nářky za
Nrnefi stěmy, kteréž odpovídají sliby, na něž
věak vždy se zapomíná.“ (Denis-Vančura: Ko
nec sam. čes. 288-9).

Hezky to „sreformovali“ busité oniversitu

Karlovu, tu ooiversitu,jek čítávala v XIV.století daleko více posluchačů než nyní veXX.

posledy, dobře si to pamatuj. Až badeš
princem, dělej si, co chceš, Ale nás už to
všecko přemáhá. — Ježíši Kriste, co's to na

a dopustil |“ AHorčákovási utírala zástěrkou
„No, no, to je křiku pro jedno napití!

řece posvicení. — Kdybych byl mrzákem,

Jako tuhle Tonda Pícků, musela byste plakatvíc.
„Nechej Tonda Tondou a toho svého zdraví

užívej k něčemu lepšímu. Mlovíš o jednom na
pití a hejříšskoro kašdon neděli.Akdybysse tak
viděl, jsk's včera vypadal. Pod lidský obraz.
Když uš tě hoši přivedli, ptal jsi se, zapadá-li
to alaníčko či vychází. Nevěděla tedaani
dobře, že je už k večeru. A ještě'e bulákal,
že ten den šídlo ani do ruky nevezmeš. Pěkně
jsi to dopracoval v tak mladém věku.“

„Ále jsou to řeči“, bránil se nesměle
Josef, „já se na nic takového nepamatoju. To
se Vám jen tak něco zdá“.

„No tak dobře; já jsem byla podle všeho
opilá a ty's byl zcela v pořádku. Snad bych
ti to jen tak nepovídala. — Zkrátka a dobře
my už toho máme dost, rozumíš. Ať se s tebou
trestá zas někdo jiný. Vyhlídní si nějakoo
holku a ožeň 60; však je tady děvčat va vdání
až moc. A snad « tebe některá udělá aspoň
trochu člověka“.

K rychlé vyřídilce Horčákové přidroži)
we myni i pádný bas starého mistra, až Pepi
kovi v mších zaléhalo. Už chtěl praštit lžící
o stůl — ale když ty knedlíky byly tak dobré,
tolik omaštěné | Bylo přece škoda zanechat jich
na stole. Labažnictví přemohlo vzdor. Ale

století. A jak se tožili protestanté? I když r.
1609 padla universita do rakou protestantsko
bratrského svazu, nehnuli tito dobráci ani
měšcem ani prstem k povznesení university,
Teprve když krátce před bitvou na Bílé hoře
pánové „vrvlastnili“ statky jesniteké, darovali
dobrácky universitě jesoitskou kollej. Vždyť
s cisího krev neteče.

A teď si představte, pone professore, jakto asidopadalov doběreformacesevzděláním
lidovým, když ani sami profousořina univer
sitě za mnoho nestáli a kdyži tito byli téměř
bez poslachačů. Odkad se mělo nsbrati tedy
schopných sil ku vzdělání lida? Právě na tuto
dobu by se výtečně hodila Vaše slova: „Lid
žil většinou v nevzdělanosti, nevědomosti, po
věře a mohl býti ovšem tím lépe ovládán.“
A aby tento tak trachlivý stav se nezlepšíl,
o to pečovala „reformovaná“ šlechta až příliš
úzkostlivě. Chtěl-li ta a tam venkovský synek
přece jen studovati, ta „pokrokové“ panstvo
s rozhořčením volalo ho zpět k pluho. Krá
lovský zákaz proti tomuto duševnímu násilí
vydaný nezmohl proti všemocné šlechtě nic.
Štěstí, že se narodil Has za věku „klerikál
ního.“ Kdyby ee byl narodil o stoleti později,
nebyl by směl stadovati, A Vy, pane profes
80re, Snadno zapomínáte, že učíte na univer
sitě založené nejapřímnějšímkatolíkem; jinak
byste tak paušálně katolickou vzdělanost neod
suzoval. Kdož ví, zda by mohli realističtí pro
fessoři zneužívati své kathedry universitní
k výpadům proti církvi, kdyby katolictvo uni
versitu Pražskou nezaložilo! Naše „reformo
vaná“ země byla svým zpátečnictvím pro po
směch těm katolickým národům okolním, které
dříve ve století XIV. u nás vzdělání své vy
hledávaly.

Veliký papež InnocenceIII. prohlásil heslo :
„Vzdělání budiž popřáno všem!“ Ale o mnoho
„pokrokovější“ reformované panstvo české
s takovým pravidlem nijak nesouhlasilo; bálo
se, že by vzdělaný lid mohl proti karabáč.
nictví milostivé vrchnosti všelicos namítati.
Áno, v tomto čase právě panovala veliká ne
vědomost lidová, Katolický učenec český Bo
huslav z Lobkovic dosvědčuje, že platí v Če
chách za hanba, je-li kdo poněkod ve vědách
zběhlým. Hned prý na něbo lidé pokřikují, že
„toloví z koih“ a „madruje po latinsku“. Proti
našim slovům o povšechné vzdělanosti lidu
českého za doby reformuce nemůžete vyruko
vati s poukazem na Školyčeskobratrské | Pravda,
tyto školy byly zřízeny pěkně. Ale přisnejte
také bez obalu, kolik jich bylo, jak dlouho
reformované Čechy musily na ně čekati a kde
se učila většina reformovaného národa, který
jen malou menšinou náležel k českobratrské
jednotě. Jest to skutečně zjev významný, že
protestanté a kališníci v XVL století posílali
své synky raději do jesuitské kolleje neš na
universitu kališnou.

Že mezi nenvědomělým katolictvem ros
ličné pověry byly a dosud jsou v oblibě, jest
pravdou. Ale za to, pane professore, nemůže
oírkov. Ale když už jste 8e o tom zmínil,
musíme Vám přípomenonti, že církev všemožně

proti ordáliím a jiným pyrěrám bojovala, žeBa př. v Čechách Karel IV.s Arnoštem z Par
dabic výtečně v tom směru pracovali. A zase
právě za doby reformované ožily nesmyslné
pověry nejrůznějšího drahu, až úzko poslou
——
jakmile dojedl, už se vyhnal nemilé a nerovné
potyčce rychlým uklouznatím za hamna. Tam
se cítil volnější. Dnes nebode dělat nic. Však
stejně skoro celá obec jest ještě v posvícenské
zábavě. A neužijeli člověk trochu světa za
svobodna v mladých letech, pak už jako ženatý
nemáteprve raďosti žádné ...

Sluníčko se tak pěkně smálo, a nedaleko
Josef Broulův nakládal na fáru oves. Pepík
s dlouhé chvíle šel blíž — a začal pomábat.
Tužil se z lásky ke kamarádovi daleko líp než
doma s dratví. Byl milovníkem variace. Takhle
každý den dělat něco jiného a vždycky si
heskon chvíli odpočinout, to ještě by chtěl;
ale sedět od rána do večera u páchnoucího
Ševcovského mazu v dusné světničce? To mu
bylo ukrutně proti mysli.

Když již tak půl hodiny statně pomáhal,
chtěl být Josef Broulův uznalý. Vatrčil malému
chlapci do dlaně třínáct krejcarů se slavnost
ním rozkazem: „Jdi, Poldo, a kup flašku piva.*

„A co jednu Aaška“, vřískl vesele Josef
Hořčákův; „jdi a kup čtyry. Však mám ještě

penězdabo želez a žízeň jako trám ; posvícenínám dnes ještě umřít nesmi. Pak bych jej
marně křísil celý rok.“ A už klučina acítil na
dlani celou koruou.

„Pepiku, ty jsi dnes nějak rozmašírovaný.“
„lnu, musím svázat uzle, kamaráde; čím

jsem včera skončil, tím mosím zas po vyspánízačnout. A žáhu mámpovčerejška tak velikou!
Smůla se od prstů nejlíp odlepoje sase smolou
a klín klínem nejlíp se vyráží. — Ale zejtra
už budu dělat dobrotu, rozhodnou dobrotu. Je
mi přece líto, že se matka tolik mračí.“(Dokoně.)

cbati Jestliže ani sám veliký Komenský ne
zůstal ušetřen duchem pověrečného času, po
vašte, jak to asi vyhlíželo v zakralých dužich
ojařmeného lidu. .

Že by teprve reformacedala lidu do rakon
bibli v jazyku mateřském, tomu jistě ani sám
nevěříte; to byste byl skoro tak zpátečnický,
jako us př. „Hlasy se Siona“, které nedávno
se neostýchaly tvrditi, že i nyní církev bibli
číati zapovídá. Českoslovanský národ četl Písmo
sv. v jazyku vlastním už za sv. Cyrilla a
Moethoděje. O dalších katolických překladech
také víte, Zatím dosti. Bade-li libo, jsme ochotni
vysvětliti v příčině Vašich nepravd ještě více.
A chcete-li drtiti, učiňte to trochu šikovněji.
Drmolení není drcení.

Politický přehled,
Říšská rada svolána jest na den 19. t. m.

Ale vláda dosud neučinila pranic, čím by se
jen poněkad přiblížila k požadavkům českým
a snažila se arovnati neudržitelné již poměry,
jí jakoby na tom nezáleželo. A u německých
stran není také dobré vůle ku smíro, jak patrno
ze sjezdu něm. pokrokové strany v Brně dne
10. t. m. Čechové prý jen chtějí brát, ale ničeho
Němcům nedat. Posl. dr. Gross se vyslovil, že
nezbude nic jiného, leč obstrakci překonatatvo
řením silné většiny sněmovní a Čechypotlačiti
i mimoparlamentně. Dr. Gross skončil svou řeč
výzvou k německé mládeži, aby se pilně ačila
češtině, by mohla zaujmouti pokud možno nej
větší počet úřednických“ míst na Moravě,Tedy
Čechům se v ničem nesmí povolit, ua ně dle
receptu německého jen karabáč, třeba se jen
domáhají svého práva. Tím ohblašované kon
ference smírné vyzní zase na prázdno a bylo
by věru Jépe, kdyby se jich Čechové vůbec ne
účastnili. Trochu více brdosti národní našim
poslancům| Poláci jakoby na se vzali hlavní
úkol prostředníka na usmíření parlamentních
stran. Jsouť oni praktickými politiky, kteří
dle dosavadních zkašeností pracují, aby si jen
zajistili přízeň vládní a tím pro svou vlast
něcovymohli.ProtoprýnaléhajínynínaČechy,
aby se poněkud utišili. A v někter,chlistech
už 8e tvrdí, že se Polákům podařilo české po
slance přiměti k toma, aby při volbě do de
legací upustili od obstrukce. Nár. Listy toto
tvrzení ovšem vyvracejí. Je-li na tom něco
pravdy, pak bychom byli jen světu na smích
a pp. poslanci by nejlépe udělali, kdyby to
své pověstné vytrabování o nezdolnosti české
síly pověsili na hřebík a šli ruději odpočívat
ka svým krbům. — Minalou neděli posl, dr.
Fořt promlnvil v Kolíně k voličatva o dnešní poli
tické situaci, ohnivě se na konci přimlouvaje za
všeobecné rovné právo hlasovací. — Při volbě
říšského poslance na Příbramsku dne 11. t. m.
zvolen mladočeský kandidát dr. Lad. Klampar
1155 hlasy. Vedle něho ucházeli se o mandát
ještě tři kandidáti, z nichž kandidát s
radikální dostal 492 hlasů. Sociální demokraté
pohořeli úplně; jejich kandidáta dr. Souku
povi připadlo jen 130 hlasů. — Před říšským
soudembudese dne23.dubnejednatio žalobě
Čechů vídeňských na ministerstvo vyučování
pro odpírání českých škol ve Vídni.

Ve Francii odstraňovány už kříže zesond
ních budov. Mnozí soudcové prohlásili, že jen
násilím dají si tyto památky odstraniti. —VPa
říži zemřela bývalá španěleká královna [oabela,
babička nynějšího krále Španělského, kde žila
vlastně ve vyhnanství.

Na krále španělského Alfonsa XIII. pod
niknut v Barceloně atentát. Španělské město
toto, které je sídlem snah revolučních a 80
cialní demokracie, navštívil král u příležitosti
zabájení výstavy. Když král opouštěl výstavu,
vybuchla potarda, při čemž byli dva venko
vané raněni. Králi se nic nestalo.

Na Balkáně ae vyjasnilo. Balharsko do
hodlo ee totiž « Tureckem o sporných otáz
kách. Bolharsko zavázalo se, že nebude trpěti
na své půdě tlap povstaleckých a že budeza
mezovati všecky rejdy revolační proti Turecku;
za to zavázalo se Tarecko, že provede v Ma

cedonii Oprary Ruskem a Rakouskem navržené.Tímto dohodnutím jest také zabezpečen mír
na Balkáně.

Na dálném východu asijském nedošlomi
nalý týden k žádné srážce, vše chystá se ku
hlavní bitvě na souši. Korea jest jiš úplně
v moci japonské, té doby není tam jediného
ruského vojáka. Překročili-li Japonci řekuJalu,
neví se dosud. Rasové nechávajízatím Japonce
postupovat, samí pako překotzbrojí. Na Korei
mají Japonci dle vlastního přiznáníteprv jednu
úplaou armáda v počtu 70.000 mužů. — Ve
válečných přístavech moře Baltického a Úer
ného má býti loďstvo ruské doplněno. Dále se
ovolávají všichni záložní důstojníci válečného
loďstva a všecko záložní mužstvo námořní z 11
gabernií. — Dle posledních zpráv panoóřník
„Petro-Pavlovsk“ vjel u Port Arthuru na pod
mořskou minu, kterou byl zničen. Při tom



Příloha

Ještě k jubileu Macharovu.
(8) Dříve nešli přikročíme k analyci „Časové

Soány“, pod kterýmě nadpisem v „Besedách Času“
dne 20. břesna naznačuje Machar účel své literární
činnosti, jest potřebí předeslati něco s hlediska po
všecbného. Povšechný názor světový, vytvořený z prvků
filosofických, vědeckých a náboženských, nezůstává
pouhým výtvorem rozamovým. Zasahujeť ve všechny
činitele, ze kterých skládá se život člověka a společ
nosti, Slovem světový násor chce býti názorem život
ním, neboť jak kdo pochopuje své místo ve všemmíru
a ve společnosti, dle toho také jedná. Dle toho tedy
člověk vytýká si určitý účel životní, ke ktorému enaší
se dostati a jej vyplniti. Tomuto přirozenému běhu
věcí nemůže se vymknouti ani literát. I literární tvo
ření jest činnost a každá činnost má evůj cíl. Popírání
účelu jak v obyčejné praksi životní, tak i v literární
tvorbě nutně musiloby se vykládati jako nedostatek
roramové činnosti vůbec. Z odůvodnění těchto vysvítá
zároveň, še heslo mnohých literátů: „amění pro umění“
jest účel — neúčel.

Machar stanul v roce jobilejním, « zs takových
okoloostí vnější i vnitřní pohnutky vedou člověka
k bilanci dosavadní Činnosti e natí k průzorům do
budoacnosti. Jsou to chvíle vážných meditací, hlabších
úrah a starostlivého obzírání po tom, co posud vyko
náno a co se má ještě vykonati. Jest-li súčtování
takové vysloveno veřejně v konkretné formě, podléhá
kritice, která rozlišuje a oceňuje zjevy, jakýmkoli
způsobem v myšlení a konání lidské zasahující. A ta
kovým zjevem jest smysl a účel, jak je v literární
tvorbě ové Machar formuloval.

A tak Machar sám pomáhá těm, kdož odvozují
s děl jeho povšechné resaltáty. Jenže vytčením smyslu
a cíle svých prací odporuje svým přátelům, z jejichů
řad u příležitosti jubilea savznělo mnoho pochvalných
výkřiků. Machar prý ví, co chce, jde za určitým
dflem, jest pevně ustálen, jest básník myslitel, jest
veliký Čech.Masaryk zejména shledal, že Machar jest
tak opravdový člověk Český, že ma ani oficielní“vla
stenci ani dobří Čechové nerozumějí. Ostatně všechen
okázalý ráz podniknuté oslavy u realistů zaráží. Dali
jednak sami často na jevo, jak nad takové malicher
nosti jsou povznesení, jednak Machar sám ve avých

olemikách takovému šosáctví nejednou se posmíval.
icméně fakt sám napovídá, že přátelé dobře vědí,

še výroky Macharovy nemusí se vždycky doslovně
vykládati.

Machar arčaje emysl a účel literární avé tvorby
ve formě poobmarného vidění. Jiš v „Konfesích“ čte
náře ovědomil, že v jeho bytosti jsou dva činitelé.
Na toho druhého si často stěžuje, še prvého kritisuje
a pronásleduje pošklebky. I v „Časové Scéně“ dosta
vuje se „ten drubý“ do pokoje básníkova a to v čer
ném úboru. „Básník sedí u stolu a.dívá se do světla
plynové Inopy. Náhle objeví se proti němu černě
oděný pán“. Po krátké předchozí rozmluvě, vedené se
etrany toho drahého ne příliš s vybranou sdvořilostí,
obs dva se seznamojí jako staří známí.

Černý pán satiricky rozkládá, že se (on a básník)
emancipovali od leččehos, ale kus té ješitnosti v nich
přece zbylo. Světu ve slavnostním momentu řekne se
něco o „konání povinností“, ale když aznání potom

fijde, přece jest v duši teploučko. Na to básník (roz
oreně) odpovídá, še člověkjeat příliš člověkem.Černý
pán ochotně souhlasí. Kristus prý při vjezda do Je
rusalóma také se nebránil oslavě. „Jest prý to v ro
dině, neboť, jak církevní otcové tvrdí, má bůh otec
macvičené anděly, kteří mu celý den hrají a zpívají
hymny“. Žratlející pánové laskavě již dovolí, že v roz

Frárka jejich o oslavách vaunoje :e stračný výklad.terý literát hledá také slávy v tom, že Činí směš
ným náboženství, protože nemá schopnosti uvažovati
vážně o tom, co jako vášné všudy takořka se vtírá.

pobodlnou filosofif blaseovanců, kteří na přežvykování
nemohou najíti nic příhodnějšího. Mimo to spolébají
na hloupost mnohých, kteří v tskové frivolnosti epa
třají svláštní duchaplnost. Ostatně nikdo nedovede
tak obrnovati nos jako lokajové, nikdo se tak brabě
nechová k bezbraným jsko ti, kteří umějí jinde pod
Msati. K tomu připomeňme ještě, že Havlíček nasval
sarovcem toho, kdo se směje babičce modlící se rů
ženec a charakteristika takových velikánů v hlavních
rysech jest naznačena.

Co chtěl Machar vlastně vysloviti v „Časové
Scéně“ ? Píše ji za svého jubilea, vyslovil v ní filosofii
a účel své práce. Tu zajisté mohl říci vše bez bněvu,
smuašilea bez triviálního vtipkaření protináboženského.
Ale to to, on všechno raději podnikne, jen ne. důkaz
seriósního a vyrovnaného člověka! „Chtěl jsem ku
předu, přes mrtvý bod, někam dále, do nových krajin,

d nové slunce —. Ne, nevěřím v nějakou konečnou
lašenou metu, (rozuměj národa). Věřím jen v rach,
ivot. Konečná blaženost jest sybaritské hnití, smrt.
ít plně. Věřím jen ve veliké vyšvihy v šivotě ná

rodů“. V tomto nákladu velikých a smatených slov
dobledávejme se potom nějakého určitého cíle a smyslu
šivota! Věe to jest sice schopno nasaditi maska zdán
livě odlišného člověka, ale pohřešuje naprosto pod
mínek k apevnéní čioorodé vůle. Jest to mlavení do
větra, divadelní posunkování, bengál duhové barvy.

Da jádro programu Macharova jest: vyšvihy národův a nikoli určitá meta zdokonalení společenského,
politického ©ahospodářského, kteréžto cíle jsou
přece vlastní kašdéma uvědomělémačlena toho kterého
národa, byť byl třeba i básníkem. Tody vydrihy, ale
nejisté hned zase sklesnutí, protože vyšvíby utvrdlé
a ustálené byly by konečnou blaženou metou, ku
kteró se Machar nešene. A prosím vás, jaký pakto
má všechno smysl? Pósy, slova a slova, která ma
rasmem svým vylačají všechna snaha a Čip, živná

phča pro Oblomova, jak jej líčí Gončarov. Hle!blomov povsbuzen mravní eilon v jedna chvíli
rychle sa sebou smění dvě tři pósy, s planoucíma

očima vzpřímísena polo na svém lůžku, vstáhne raku a
v nadšení rosblíší se kolem sebe. Pocifoval v sobě
tesknotu a touha kamsi v dál, tem v jiný svět. Hle,
ble, nechybí, než aby úsilí jeho se uskutečnilo, stalo
se skutkem, a tehdy, Božo, jakých zázraků, jakých
blahodárných výsledků by se lidé mohli nadít od
snahy tek vznešené. Ale díváš se, zmizí ráno, den se
již chýlí k večera s s ním k pokoji se kloní i una
vené síly Oblomova: bouře a rozechvění klidní se
v jeho duši, hlava střísliví ze svých dum, žilami vol
něji proudí krev. Oblomov tiše, zádumčivě převrací se
na enak a upíraje amatný zrak do okna k nebi,a Lesk
notou provází očima slunce velkolepě zapadající za
jskýsi čtyrpatrový dům. A kolikrát, kolikrát uš sle
doval tak sloneční sápad.“

Nejasnost cíle vyšporkovaná slovními třásněmi,
toť jest živel fantastických slabochůva lenivců. Někam
dále, přes mrtvý bod (jaký?), do nových krajin, pod
nové slance. Ano, právě tak jest tomu — oblomovětina.
Jestliže však dosavadní dílo Macbarovo rozhodností
svojí s tímto cílem se rozchází, pak ovšem ve vyalo
vení účelu skrývá se velká vnitřní nepravda. A právě
podobná nepravda jest v charakteristice, kterou Ma
saryk sestavil o ryze českém talenta Macbarovu. Ve
zvláštních. poměrech našich jako národ uvědomělý
musíme usiiovati, jak již řečeno, o zmohutnění hospo
dářské, sociální a politické. Mělo-li by býti pravdou
tvrzení o nejlepší českosti Macharově, které prý nikdo
ještě nerozumí, pak by je odůvodňovala jen nutná
skutečnost, že Macbar aeiluje o ony cíle mnobem vy
datněji a správnější methodou, než-li všichni ostatní
Čechové. Ale Machar proti takové blaženosti zdvihl
Pole a mysl jeho o takové věcistarostmise neobestřela,
protože mluví jen o vyšvizích. I národové pracují
k svému dobru, ješ má obsah, a nikoli k nějakým ne
určitým vyšvihům, které nejasností svou ani vjednotlivci
nemohou vzbuditi zájmu, jenž by byl pro něj životní
potřebou a metou konání.

K vyšvibům těm, jak Machar dokládá, jest po
třebí spartánských duší. Tn jest zase takový logický
a psychologický šotek. Spartánské duše, tedy lidé
jasného vzdělání, rozsáblých obzorů, ukázněnosti
mravní a pevnosti povahové nikdy se nebudou honiti
za abstraktními názory nějakých vyšvibů, neboť mi
lají více živá fakta nežli rozplývací deklamace, prostou
životní pravda více nežli všeobecné principy.

Také velmi ožehané jest tvrzení, že Machar aparten
ské duše tvoří, a kdyby jich nebylo mnoho, nějaké
přece prý snad budou: „Snad přece padesát, nebo
čtyřicet pět... Kam až to emlavil starý Israel
s Hospodinem v povídce (I) o zkáze Sodomy a Go
morrhy? Na deset taším!“ Není potřebížádného smlon
vání a možno ihned stanoviti, že dle dosavadních
lidských zkušeností Machar nevytvoří ani jedné spar
tanské duše. Oškrabujeť kolečka sám se přiznávaje,
še k výrobě spartanských duší neužívá zásadové ko
vadliny, nýbrž bonpačky. „Hleďte, můj drahý,“ dává
mlaviti básník černému pánu, „sedím tak v té vaší
vlastní duši už hezkou řadu let, dívám se na ni, chu
dáka, a neujde mi pranic: jako na závratné houpačce
létá od víry ke skepsi, od naděje k zoufalosti, sám
často chopím provaz a trbnu jím, sby jen více lítale.“

Tedy houpačka. Jest to také dobré slovo na
označení duševního kymácení mnohých moderních lidí,
jejichž typy od rozličných spisovatelů byly již spra
covány, a to všdy ve směru chabosti a begcílnosti.
Čteme o nich a také se s nimi často setkáváme vži
votě. Cítí se povoláni k něčemu velikému. Však roz
ptylojí se na všechny strany, muoho vznešeného na
povídají, kritisují všechno « povýšenou okázalostí,
Šilhají po vzdálených obzorech, všechno přítomné jest
jim překonaným, mrtvým bodem; nejdůležitější však
jim schásí, totiž — životní čin. Ah nikoli, spartanské
duše se nekují na houpačce, nýbrž na kovadlině ši
vota.

Časová Scéna“ tedy opětně nás poučila, jak
Machar nedůsledně myslí a mluví, chce-li veřejnosti
něco programově oznámiti.

Literatura.
Nákladem „Unie“ v Praze. SpisyJalis

Zeyera. XIV. Román o věrném přátelství Amise a A
mila. Seš. 1.—4. po 40"h. — Sofie Podlipské spisy.
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ruční mluvnice jazyka českého pro učitele a stadiam
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Předplatné na čtvrt roku 3 K. Číslo V. přináší 13
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knibovna národní. Serie XXVII., seš. 4.—6. po 20 h.
Veliké cíle Román Jane Ostena. — Anglická knihovna.
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slovník naučný, dvoudílný. Přírační kniha obecných
vědomostí. Seš. 11.—16, obsahoje výklad slov Bobr
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a ostrovech okolnch: K protinožcům. Seš. 28. za 80
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man von der trenen Frenndechaft der Ritter Amis und
Amil. Seš. 2.—4. po 32 b. — Východní Čechy. Nád
herné dílo obráskové, V seš. 18. provádí nás dr. K.
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Chloamku aš k Podskalí. Kresby od K. Liebschera.
Ješ. za 1-80 K,

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Frant.
Procházky Hradčanské písničky. Vydání sedmé, ne
ilustrované první. Cena 1 K. — Za Českoa slávou.
Vode K. Hipmann. V seš. 12, a 18. skvostné obrázky
s textem: Anežka Sezimova. Oxford. Badyšín. Milán,
Nad parkem Alšbětiným v Heidlberce. Z Ochranova.
Ostrov tibereký v Římě. Trosky Tharandu v Sasku. |

Chrám sv. Vácslava vo Vratislavi. Každý obrázek do
provázen textem. Seš. za 80 h. — A. Dumas: Tři
mušketýři podvaceti letech. Seš. 85.—87, po 26h. —
Apisy lostermanna I. Ze světa lesních samoť.
Seš. 1.—4. po 30 h.

Nákladem „Nového Života“ v Nov, Ji
číně. Nový Život. Měsíčník pro umění, vadělání e
zábavu. Vede a vydává K. Dostál-Lutinov. Roč. 9.,
čís. 4. Roční předpl. 8 K. — Naši básníci. I. Studie
M. Kavanové o poesii Katol. moderny České. Letorostů
č. 8. Za 1 K. — Eva. Měsíčník pro vzdělání českých
en a dívek. Ročník I., čís. 8. Předplatné ne rok 2 K.

Obzor. Zábavně-poačnýčtrnáctidenník. Vydává
a Hdí msgr. VI. Šťastný. Roč. XXVII, čís. 4,—7.
Roční předplatné 4 K přijímá administrace v Brně.

První česká pouft do Lurd r. 1908.Sesta
vil L. Kolísek, farář v Předklášteří na Moravě. Ná
kladem spisovatele. S několika vyobrazeními. (Cena
knihy 1:30 K vzhledem k obsahu a objemu velmí
mírná.

Lež a pravda o Lurdech. Odpověďčasopisu
„Pokrok“. Napsal L. Kolísek, farář v Předklášteří.
Cena 34 h.

Pokladvěřících. LidovýlistkuctěníNejav.
Svát. oltářní, Rídí V, Roudnický. Roč, VI., čís. 1.22.
Předplatné na rok 1:70 K. Expedice v Prase II. 200.

Růže Dominikánská. Katol. časopis bratr
stva růžencového a III. řehole dominikánské. Roč.
XVIL, čís. 11. a 12. Řídí P. V. Bubeník. Předpl. roč.
240 K přijímá administrace v Praze 234—I.

Serafinské Květy. Časopis terciářůčesko
slovanských. Redaktor Fr. Švábeník. Roč. III., čís. 6.
Předpl. 2 K ročně přijímá administrace v Olomouci.

Pojištění dělníků a výkonných úředníkůpro případ nemoci podle rakouského zákonodárství
s nálezy správ. soudu od r. 1889—1903. Vykládá Fr.
Kafka. Seš. 8. a 9. po 50 h. Nákladem Al. Wiesnera
v Praze.

Na zemi a marsu.Román. Napeal K.Lasawitz,
Cena 6 K. Nákladem Em. Šolce v Telči. Spis velmi zají
mavý, nesoucí se duchem známých románů Verneových.

Z malé garnisony. Časový obrázekvojen
ský. Napsal Bilse. Z něm. přeložil F. Hora. Seš. 8.
— 9. po 86 h. Nakladatel J. L. Kober v Praze.

V rozbouřené době. Obrázky s minalých
dob. Napssl K. Karásek. Děj spadá do dob války tři
cetileté. Cena 1:60 K. Čistý výnos věnován bude na
prospěch pomníku V. B. Třebízského. Veškeré ob
jednávky vyřídí K. Karások, spisovatel ve Studenci u
Horek v Čechách.

Cesta spásy a nábošné úrahy o rozličných
článcích života duchovního od sv. Alfonse s Liguori.
Z vlaštiny přeložil P. Fr. Blažek. Cena 1-70 K. Ná
kladem Guest. Francla v Praze.

Katol. lidový katechisemue. ZpracovalFr.
Spirago. Přeložil Fr. Kalvoda. Část II. Mravouka. II.
vydání. Cena 2 K. Spie velmi významný. Nákladem
R. Prombergra v Olomouci.

Česká Žena. Časopis křesť.social žena dívek
Roč. VI., čís. 9.2 10. Řídí MHasmanová, Roč. předpl.
2 K. Expedice v Praze 200—II.

Ženské Listy. Vydává Ženský výrobníspolek
český v Praze. Řídí Eliška Krásnohorská. Roč. 83.,
čís. 4. Roč. předpl. 4 K přijímá administrace v Praze
II. v Reslově ul.

Levý Hradec 8 Budeč. Sepsal K. Cvrk, s 6
ilustracemi. Cena 40 bh.NáklademG. Francla v Prase,BbDPA

Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený
x uměleckýzávod

Bos. Aieslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavbya ob
novování

oltářů,+
me-kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od
bornou dokonalostí přesně dle sloha. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně
a levně při výhodných platebních podmínkách.

Přečetná pochvalná uznání poruce. Roz

+

E
n0apočty, cesty atd. ochotné a bezpatně,

Výroba rámců všech moderních vsorů.PXPXHXHXPXPRÉKÝX
—— Boží hrobyseslohemkostelů

v reliefu řeza

| dODĚ Krtžovýoastysis 2;
VOJÍKODOČNÍZe těžní" Aopoměesetr

umělecký závod sochařský a řezp bářský
Josefa Krejčíka o Prase.

Píaárna a dílny na Letné 613-VII. Sklad Karlovo ul. č. 80.
— Hlustrované cenníky, nákresy a ros

s" Výhodnéplatební podmínky.



i OV OTI NY tu= 1cizozemské pro jaro a leto jiždošly;dáleČerné látky pro

veledůstojnéduchovenstvoa sukna ku chrámovým účelům doporučuje

V ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny

Obchodní dům se sukny V. J Špalek, Hradec Králové, Y=orkysenapožá

Jan Kryšpín,
- (J. Sylvaterův synovec, ná

Velkozávod

3koberců záclona všech druhů pokrývak. E
A Zboží lůžkového. p

je Železný nábytek. Nábytek z ohýbaného dřeva. malbuAlanKostolích,
č. 145 at., Malá Karlova ul. číz 49
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 69 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš kboha
tému figuralnímu provedení a
Sice i se železnými rámy, sí

těmi vsazením.
(

Veákeré rozpočty, skizsy 1 odborná
rada bezplatně, VšÍzávaznosti

ku definitivní objednávce.

Uplné výbavy nevěstám.
Kiustrované cenníky zdarma a franko.

JAN STOUPA VPRAZE— Václavskénáměstí32.

ýA m ->| -" | >hi" m BŘE M|eij Při ; ; i ŇM " Založenoroku 1836.

1Veledůstojnému©ČĚ<ae PEduchovenstvu!

Praha,1 Oznamuji P. T. obecenstvu,
JanDaněk,27 | že zařídil jsem poboční — tKonviktskéul., ený pasířspe 8
cielně na koste náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený

ré aklad ve vlastní dílně ručně praco- H p
ví vauých kostelních nádob a náčiní,

SŽ jako: monstrance, kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky a t. d., vše
v přesnémslohucírkevním.Staré vlastní výroby
předměty znovu opravuje v původní ;

tntenci a jem © ohmí slaté a stříbří. Na požádání hotové

o hre rozpočty,nákresyPejvěnívýroba.4 k úplnému zařízení bytů, celých výbav ve slozích nejmodernějších, A
sklad v Praze k volnémunahlédnutí.Provedeníod nej- jak známo v cenách nejlevnějších, a prosím cťěné své P. T. zákaz
jednod .

va placení"Víceuznáníporuce. ŽádnéPrasovanép níky, by mě v podniku mém i nadále laskavě podporovali.
robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

Pobočnízávod:FFraha Ferdinandova třídu č. G-IK.
nó nově Jších | roti české spořitelně.

Kočáry "r r částSkladya dílny: FPPraha, E*erštýn č. 9-1. Pozor| Zde
- odporučuje známá, osvědčená firma '$ žádný krám! V zadu ve dvoře, vedle „Medvídků“. fČCEVÉMKBUBEN. |

V hluboké ú 5
kočárníkv HradciKrálové. woe -B Krumlo vský.

Vyznamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čest.

Kávu ' Hotel U černéhokokoně“v HradoKrál,
prodávám stále za staré nezvýšené ceny

a sice:
l kg. Santosu . K 2— 1 kg. OuatemalaK 3—
1 kg. Manilly . K 220 I kg. Perličkové K 3:10
1 kg Jamaika. K 240 I kg. Menado. K 320
L kg Laguaria K 260 1 kg. Piraldi. . K 340 l
1 kg. Portoriko K 280 1 kg. Ceylon. . K 350 | a . akcionářského

Co zvláštnostodporučaji . pivovaruKrálovénradeckou směs

Dovoluji si P. T. obevenstvu uctivě oznámiti,že v sobotu dne 27. února

MB“započal jsem čepovati "Již

pro každou domácnostdobřese hodící a sice: | litr přes ulici za 28 h, půl litru v místnosti za 16 h,
1 kg. za 2 K 40 h. .

Veškerédrubykávyz méhoobchodupvobá Lze obdržeti též Y lahvích.
zející jsou dobré, labodné a silné cbuti. Mimo to - ©

ceny tak levné, za jaké je nelze obdršetiz Altony, Každou sebe menší objednávku jsem ochoten dodati do domu sdarma. — Mimo toHamburku neb Terstu, od neznámých a cízích ob- čepovati budu jako až doposud
chodníků, kteří hledí dosíci většího z'sku.

>PřiVIuožnosivolitaž5drobů.V E l = eňslký praz Aroj
kr. Chrudimsk ý, | 1 litrpřesuliciza 48 h, půllitruv místnostiza 26 h.S veškerou úctou

kupectvíod roku 1874 ! A. Bařtipán, hotelier.

v Hradci Králové. |;

Ň ABÝTEK v zeždémZohu a provedení 4nlay Dvořáčeksklai nbytunejlevněji nabízí "lí W ©Hradci Král. u novéhoBorromaea
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Delegace.
(14) Říšská rada opět svolánaa tentokrát

ve znamení voleb do delegace, jako na vzdor
české obstrakci. Němci (dr. Ebenhoch) chtějí
nám uamluviti, že obstrukcitěchto voleb nedě
lali bychom obtíže dr. Kórbrovi, — jenž delegace
pouze formálně svolává, jinak s nimi však
nemá co dělati,—nýbrž říši a ústavě; Poláci pak
dokonce zaručili prý se Němcům, že toho
a Čechů dokážou, aby volby do delegací se
provedly. My myslíme, že boj náš neplati pouze
dr. Kórbrovi, nýbrž systému; co by nám prospělo
povalení nynějšího předsedy ©ministerstva,
kdyby po něm přišel jiný a zase centralista?!
Dr. Kórber je po Auerspergovi nejvydařeněj
ším representantem toho systému a proto ovšem
platí boj náš především jeho osobě. Co udělá
naše poselstvo, to seukáže v nejbližších dnech;
my pronášíme pouze své osobní mínění, že,
má-li ten státní povoz býti zastaven, aby byl
dopraven na jine cesty, je potřebí, aby se
dala na řetěz všecka čtyry kola a aby Se ne
propustilo vůbec nic, co by k podpoře nyněj
šího vládního systému mohlo sloužiti.

Poněvadž se slovo „delegace“ často vy
slovuje, myslím, že s povděkem přijmou naši
čtenáři, věnojeme-ii dnešní úvodník — nikoli
složení jich, toho lze se dočísti v každé školní
statistice —nýbrž politickému významua práv
nímu základo, na němž tato institace byla
zbudována.

Když se Ubři r. 1867 s námi — ovšem
bez nás - vyrovnávali, diktovali nám ústavu
prosincovou vlastně sami, protože vyrovnání
stalo se mezi uherským králem a uherským
národem, do něhož ostatním národům ničeho
nebylo; oni ta byli jen proto, aby podmínky
další existence říše na novém dualistickém zá
kladě přijali. Vojsko, zahraniční záležitosti a
finunce s tím spojené prohlášeny za záležitosti
společné, majíce býti spravovány ministerstem
společným a ježto stát byl konstitučníim, také
trocha novým orgánem, jenž je rakousko
uherskou specialitou — společnými delegacemi,
aby nemusilo dojíti k nějakému centrálnímu
parlameuto, jehož se Maďaři od jakživa tak
tuze báli a proti němaž tak dlouho bojovali —
když nemohli jinak — aspoň ignorováním, t.
j. neobesláním. Parlament měl vůbec býti vy
lončen z této společné správy a proto neděje
se volba z plena říšské sněmovny, nýbrž z po
slaneckých sborů národů na radě říšské za
stoupených a to tak, že ona posílá 40, panská
sněmovna pak 20 členů, z nichž připadá na
české poslance lidové 10mandátů. Tolikéž členů,
t. j. 60, čítá i uberská delegace, která však se
volí od většiny sněmovny a proto na jedné
straně vliv uherské delegace je větší, ježto
ona je výrazem většiny a vliv ten uplatňuje
všude, hlavně však ve správě ministerstva za
hraničních záležitostí a ve sboru diplomatickém;
na druhé straně pojištěna jakási převaha vládě,
jíž slouží delegace jen za roušku k zastření
absolutismu ve správě vojenské a věcech za
hraničních.

Když Maďaři dualismus provedli, měli jej
provésti důsledně, jak se říká, oa celé čáře a
Deák chybil, což mu i mrtvému Maďaři zapo
menouti nemohou, že dobrovolně přistoupil na
jakýsi kompromis 8 koranoo v příčině jednoty
vojenské a zabraničné a to na základě prag
matické sankce, jež prý jednotu tu předpo
kládá, ačkoli to pravda není. Deák netroafal
si jíti tak daleko, jako nynější strana neod
vislých, která hájí důsledně zákonodárnost dvojí
i v těchto záležitostech. Dosáhnou-li toho
Maďaři, o čemž není pochybnosti, pak je po
unii reální, nastane personální a delegace ad
paduou; nebude jich též Škoda, ježto nejsou
žádným sborem zákonodárným, nýbrž stano
vícím a kontrolojícím rozpočet oboa společných
ministrů, jimž jich výdaje musí povoliti obě
sněmovny. Mimo to mají při nynějším složení
delegáti rakouští vůbec a jednotlivých rakou
ských zemích zvlášť ruce svázány, zvlášť že 86,
když se obě sejdou, v nich nedebatuje, nýbrž

pouze hlasuje a že uherští delegáti vždy jsou
svorni, ješto vyšedše z většiny sněmovny tla
moči vlastně vždy přání uherské vlácy. Ra
kouský zákon mlaví sice o zákonodárném
právu obou zastupitelstev říše, ale čl. XIL
nherské ústavy bere delegaci uherské všecko
zákonodárné právo z ruky, čímž je ono právo
vyloučeno i z delegace rakouské. Ostatně Uhři
mohoa dnes Činnost delegace zastaviti každé
chvile, ježto v rakouské polovici není parla
mentárního života a oni mají 3 námi úmluvu
jako se státem konstitučním; opatrné zabez
pečiliť si ve vyrovnání r. 1867jednak nedotknu
telnost uherské ústavy, jednak úplaou ústavnost
v zemích ostatních, což mělo býti náhradou za
Deákův ústupek v příčině jednoty vojenské a
zahraniční. Kdyby dnes viděl Tizsa v užití $ 14.
porašení ústavnosti, bylo by po delegacích,
tak že jsmo my v Rakousku dnes živi vlastné
z milosti maďarské tím více, že trvalá břeniena
nedají se povolovati $ 14. a že nepříjme-li
jedna neb druhá sněmovna to neb ono císařské
nařízení, pozbývá ouo své platnosti. Nechají li
naši lidé projíti volby do delegac, pomohli
vlastně rakouskou ústavu vytahovati z bláta
a musili by míti velice závažné důvody, kdyby
se k toma odnodlali.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 20. dubna.

(Ke čtyřicetiletému jubileu savedení okresních obcí
v Čechách. — Uvádí se laskavě na pravou míru
unáhlená a nmevěcnápolemika proti besspornému

historickémufaktu.)

V poslední době zmiňovaly se některé
časopisy, že v těchto dnech připadá čtyřicetileté
jubileum zavedení okresních obcí v království
Českém. Proto nebude od místa, když se o
vzniku iastituce té zde zmíníme, ponechávajíce
však vylíčení podrobné historie její listům,
které vycházejí častěji.

Když po vydání pověstných únorových
patentů dne 26. února 1861 oživeu byl opět
sněm staroslavného království Českého v nové,
dosud trvající formě, vypsány byly v březnu
na to volby do něho. Jako volební výbor české
národní strany sestoupili se Palacký, Rieger a
Brauner, tehdy aznaní předáci a rádcové če
ského lidu v jeho politických projevech. Mu
žové ti vydali k voličům českých městskýcha
venkovských volebních skapin poučení, koho
mají za své poslance voliti. Poučení to jest
dodnes platné a ponávadž na ten čas nikdo
lepšího vymysliti a sestaviti nemůže, klademe
je zde jako upomínku na vážnější pojímání
poslaneckých voleb u nás a jako napomenutí,
jež mužové váhy Palackého Riegraa Braunera
i za hrobem lida svému dávati jsou oprávněni.

Pánové ti r. 1861 při volbách poslanců
napomínali český lid těmito slovy:

„Volte především muže poctivé, kteří
přesvědčení své za žádnou cenu neprodají.

Volte muže statečné, kteří mínění své
bez ohledu na milost a nemilost panskoa za
stávati budou.

Voltemužemilající upřímně vlast
a národ svůj, muže, kteří tato lásku v do
bách největších skatkem osvědčili, a kteří ho
tovi jsou zasaditi se upřímně a odhodlaně o
plné provedení rovnoprávnosti obyvatelstva
slovanského i německého ve vlasti naší.

Voltemuže znající historii, tato
nejlepší učitelka toysli vlastenecké a moudro
sti a opatrnosti politické, muže, kteří znajíce
slávn a práva národa našeho za lepší jeho mi
nulosti jemu opět čestné místo mezi národy
zjednati mohou, a právo, svrchovanost, celitost
Svatováclavské koruny naší ve spolku říše Ra
kouské hájiti badou.
"© Volte maže svobodomyslné, kteří se

odříkají rovněž tak institucí zastaralých, po
třebě a ducha naší doby odporných, jakož i
theorií výstředních, neplodných a neprakti

ckých. Živlové, kteří jsou v životě skutečném
činní a platní, mají i v životě státním dojíti
zastoupení přiměřeného — neb každá ústava,
kteráž by živly takové utličovala, bude pra
menem nesvornosti a odporů, aniž bude míti
trvání.

Volte muže vzdělané, pokud možná
znalé v právech a věcech politických, zkušené
pomérů domácích i potřeb lidu našeho; muže,
kteří vědí, že pravá svoboda nemůže míti místa,
kdekoli se všecka samostatná činnost občan
stva a obcí považuje za nebezpečný zjev ducha
revolačního a se dusí všomohvucí úřadovládou,
kde opětovný duch občauský nenalézá pole pro
působení své — kde se všecko dekretoje shůry,
všecko řídí a omezuje složitým ústrojím, kte
réž vyssává nejlepší síly národa duševní i
hmotné.

Konečněvolte muže neodvislé a Sa
mostatné postavením i jměním svým. Kdo
koliv úřad poslance pokládá jen za stapeň
k vyššímu důstojenství, kdo se hledí přimíliti
úřadům, kdo hledá titul nějaký neb jiné vy
znamenání, toho nevolte.“

Z poučení tohoto vane mocný a zdravý
duch zásad samosprávných, jimiž byli jmeno
vaní političtí vůdcové českého lidu oroniknuti
a dach ten ihned v prvním zasedání sněmu
království Českého, který byl v novém svém
složení zahájen dne 6. dubna 1861, činorodou
svou silou Se mmanifestoval.

Dr. Frant. Branner podal v něm totiž ná
vrh na zavedení okresních obcí s vlastním
zastupitelstvem, kteréž by bylo prostředkují
cím činitelem v zemské samosprávné organi
saci mezi sněmem a zastoupením obcí. Návrh
tento byl sočinem přijat a podrobné jeho pro
procování a specifikování uloženo bylo nově

řízením toho nemohl bsti v tomto zasedání
hotov, jelikož sněm byl brzy potom odročen.

Napotom svolán byl sněm království Če
ského teprve až dne 8 ledna 1863 a zasedal
do 18. dubna, kdy byl po50 odbytých schůzích
uzavřen. Zasedání toto bylo velice důležité a
návrh na zavedení zastupitelstev okresních byli
v něm dle stylisace zemského výboru přijat.
Nový zemský tento zákon předložen byl na
potom vládě, aby wmazjednala nejvyšší sankci.

Avšak tó se zákonu tomu a zákonu tý“
kajícímu se obecního řádu nedostalo. Proto
bylo sněmu, jehož zasedání bylo dne 2. března
1864 zahájeno, oznátmeno, že vláda neschvaluje
veškeré jeho odstavce, jimiž měl hýti obcím
a okresům zjednán poněkud satostatnější obor
působnosti A jimiž měly býti omezeny dosa
vadní vlivy politických úřadů. Proto byly sněmu
podány dle přání vlády opravené nové osnovy
zákona o obecním řáda a o okresních zasta
pitelstvech. Poněvadž vláda neustupně trvala
na změnách, jichž si přála, netajíc se vybrůž
kou, že ve případě nevyhovění jí usnešení sněmu
císaři opětně ku potvrzení nepředloží, přijal
sněm obě osnovy dle návrhu vlády, ač zůstaly

pooze stínem toho, čeho si sněm království
Českého, vlastně jejich navrhovatelé původuě
přáli. Poněvadž však bylo předce něco sepší
než-li aic, sněm usnesl se na zavedení okres
ních zastupitelstev s tím oborem působnosti,
jejž jim vláda připouštěla a zákon v tomto
zační během r. 1964 došel nejvyššího schvá
lení a volby do nových okresních zastupitel
stev vypsány byly na měsíc ledeu roku 1865,
tak že jabileam čtyřicetileté působnosti ogres
ních obcí ve království Českém připadá ve
skutečnosti vlastně až r. 1905.

Nově v život vešlým okresním zastupitel
stvům i v omezeném obora jejich působnosti
kludeny ze strany četných nepřátel samosprávy
rozmanité překážky, tak že když r. 1866 po
válce s Pruskem dlel císař a král v Praze,
sešli se sem starostové okresní, Češi i Němci,
k jeho uvítání a za řečníka jejich zvolen byl
starosta okresního zastupitelstva chotěbořského
dr. Frant. Lad. Rieger, který pozdraviv v čele
všech okresních starostů, z nichž snad jediný
žije dnes starosta okresu hlineckého p. Karel
Adámek, na královském hradě Pražském



dlícího mocnáře, přednesl mu jménem jejich
žádost, aby ráčil vzíti sám ve svou milostivou
ochranu další vývoj české okresní samosprávné
institoce, jíž byly tehdy od politických úřadůa
různých zpátečníků kladeny v cestu různé
překážky, zákonitá jejich činnost byla ome
zována a representantům jejich činěna včelí
jaká příkoří.

Císař a král řeč dra. Hiegra laskavě vy
slechl a nanejvýš přívětivě na ni odpověděl,
výslovně pravě, že uznává, „Ee pouze na
upevněné půdě samosprávy roz
kvete pravá svoboda, která jest po
žadavkem naší doby.“

Tolik jsme měli za vhodné při příležito
sti, když se o čtyřicetiletém jubileu zavedení
okresních obcí ve království Českém začíná
mlaviti, poznamenati, aby hlavní rysy vzniku
instituce té byly našemu čtenářstvu jasné.

* *“

Činím to nanejvýš nerad, ale pořádek toho
žádá, že musím zde konečně jeden svůj účet
vyříditi a že nemohu mlčky strčiti do kapsy
předstírání a domysly, jimiž jsem byl své doby
zahrnut. Loni v srpnu jsem na těchto místech
uvedl, že v Čechách stávající skutečné poměry
po vydání tolerančního patentu císaře Josefa
II. přiměly, že k patentu tomu vydal dne 26.
března 1782 dodatek, jímž byla stará česká
konfesse v Čechách trpěna. Dodatek tento vešel
časem v zapomenatí, ač byl řádně jako zákon
publikován a současně tiskem uveřejněn a ač
byl r. 1782 a 1783českým protestantům velice
dobře a nad veškerou pochybnost znám.

Když jsem naň loni upozornil, byli tím
někteří páni ze strany protestantské nelibě
překvapení a domnívali 'se, že veřejně pode
zřívám jejich znalost historie a zákonů jejich
církví se týkající. Proto mne veřejně interpe
lovali, abych dodatek onen citoval. Ochotně
jsem jim vyhověl. A musím doznati, že nej
větší většina protestantských duchovních loy
alně doznala věcnou ihistorickou důležitost
dodatku toho, který tvoří legální kontinuitu
mezi bývalou českou konfessí a mezi později
tolerovanými vyznáními ovangelickými. Že
přišel do doby mého upozornění v zapomenntí,
to přiznali také a již jsem četl, že jsou za toty
mé upozornění vlastně povděční a více v něm
neshledávají žádné zlovůle ze strany Listu,
v němž bylo otištěno.

Proto masilo obecně překvapiti, když
jistý katolický kněz v katolickém listě posta
vil se v záležitosti této na negativní stanovisko
a s apodiktickou určitostí proti mně tvrdil,
že o dodatku onom současní mu protestanté
r. 1782 atd. nevěděli a že nebyl ani úředně
publikován.

Mohl jsem ihned onoho kněze vzíti za
slovo a žádati ho o poučení, odkud on svá
tvrzení o nesprávném prý mém upozornění má
a mobl jsem ho žádati, aby je prameny pří
slušně doložil. Poněvadě však mně vždycky jde
o věc a osoba, af je to kdokoliv, jest mně ve
dlejší, nechtěl jsem ji uvésti do rozpaků a
tím také kompromitovati list, který jejím vý
vodům z jakýchkoliv důvodů důvěřoval. Nechal

FEUILLETON.
Z osmera blahoclavoenství.

Napsal Josef Váňa.
VIII.

„Blabosiavení chudí duchem
neboť jejich jest královatví nebeské.“

Výměnkář Závora ležel na smrtelné po
steli. Vyhublý obličej tratil se mu téměřv stra
katině peřin a kdyby nebylo oka, jež ještě jako
šípy bodalo, zdálo by se, že v peřinách leží
tartvola

V prostranné světnici bylo ticho posvátné,
skoro hluchá. Jen slabý, odměřený tikot sta
rých začernalých hodin na zdi u dveří zdál se
to ticbo posvátné znesvěcovati.

„Paňmáno, jste tady?!“ ozvul se najednou
slabým hlasem Závora.

„Jsem, co chcete pantáto?“ — A z lavice
u hlav postele povstala stařenka bělovJasá,
scvrklá jako švestička, sňala 8 nosu okuláry,
odložila veliký „Nebeklíč,“ v němž si právě
říkala a Šourala se pomaloučku k Závorovi.
Byla to jeho manželka."Říkali si „pantáto —
paňmámo — vy“

„Otevřte trochu okno, je mi tv k zalknutí.“
Stařenka odrovnala na okně maškát, mořskou
cibuli a rozmarinu a otevřela jedno půli okna.

Proud čerstvého vzduchu vehnal se do
prostranné světnice a provanul m -ikem všechny
její prostory. Jako kdyby nějaká bytost nad
zemská tady přelétla a zamávala širokými zá
byby průbledné své řízy. Tak to najednou za
vonělo. A z blízké zahrady zalétnul sem celý
koncert přnkav, strnadů a stehlíků.

jsem prostě věc ulešet a nyní za klidné po
větrnosti otevřený účet ten vyrovnávám.

Rozhodně totiž tvrdím, že dodatek k to
lerančnímu patentu obsažený ve dvorním de
kretě zo dne 26. března 1782 byl své doby při
svém vydání všeobecně znám, řádně publiko
ván a že se ním také tolerovaní evangelíci
spravovali.

Že byl dodatek ten řádně jako sákon pu
blikován a že tudíž nejenom měl, ale musil
býti evangelickým duchovním oné doby znám,
nade všecko další sporování potvrzoje, že byl
současně ihned po svém vyjití a poblikaci
uveřejněn v „Sammlongen der k. k. Landes
fůratlichen Verordnungen“. Prag, bei J. T. Ho
chenberger 1782. :

-Že pak obsahu a dovolení jeho čeští evan
gelíci užívali, tomu nasvědčuje, že pro ně byla
ihned vytištěnaa od nich užívánaknížka: „Con
fessio bohemica, to jest vyznání víry svaté
křesťanské všech tří stavů království Česk.ho,
tělo a krev Pána našeho Ježíše Krista pod
obojí přijímajících. V Praze, u Jana Tomáše
Hůchenbergra 1783 str. 77.

Avšak prvním novým, v Čechách opět
dovoleným katechiemem protestantským byl
Elsnerův katechismus českobratrský, tajně zde
před vydáním tolerančního patentu již zej
mena ve východních Čechách užívaný.

Po vydání onoho dodatku k toleraněnímua
patentu byl katechismus ten ihned vydán pod
titulem: „Mléko čisté pravdy Boží, to jest
katechismus aneb nejprvnější začátky křesťan
ského učení s kratičkým vysvětlením k vzdě
lání mládeže církví Božích českýchBratrských.
Jau Theofil Elener, učitel Berlínský. V Praze
u Jana Tomáše Hóchenbergra 1782. Str. 150.“
Katechismus teu pak byl ještě pro české evan
gelíky tištěn: v Litomyšli r. 1783 a v Brně
r. 1806.

Když tedy čeští evangelíci po r. 1782 uží
vali v Čechách katechismu českobratrského,
když podle něho jejich duchovní původně učili
a když neužívali katechismu tolerovaných vy
znání ani helvetského ani augsburského, nýbrž
užívali katechismu jednoho z českých vy
znání, tedy zajisté velmi dobře o tom věděli,
že jest jim vyznání to dovoleno, zejmena když
jim bylo učení jeho trpěno.

Ostatně za nedlouho podáme nejširší
české veřejnosti novou pablikaci, v níž se na
Jezne, jak biskup Jan Leop. Hay tyto poměry
zejmenana rychmburském panství shledala jak
tamním evaogelíkům v Dobrosoli dříve tištěné a
zde kolportované a zabavené Elsnerovy kate
chismy ve Skutči a v Krouné vrátiti nařídil.
Máme za to, že biskup Hay r. 1782 jako visí
tator kraje chradimského snad předce jenom
tolik o církevních poměrech a nařízeních avé
doby věděl, že katolický kněz, který patrně
jenom na základě vlastní fautasie proti důvod
nosti mého upozornění na dvorní dekret ze
due 28. března 1782 polemicky vystoupil a
prostě ji annuloval, před touto autoritou a
před tímto svědkem správnost mého tvrzení
blahovolně a dobrotivě připustí.

Tím pokládám záležitost tu za vyřízenoa
a ku př. v Luži působící a řadou velice in
straktivních článků ©osvědčený a dovedný
kuplan vp. Václav Oliva zjednal by si nemalé

Závorovi rozšířila se prsa a hluboce si
oddycbnul.

„Ach tenhle vsduch, tenble vzduch, to je
přece jen veliký dar Boží. Ani nevíme, zač
máme Bohu děkovati. — Paňmámo, mně se

„Ale, pantáto, nač takové řeči? Dloaho-li
pak do toho máme?“

„Jo, jo, paňmámo, vám 80 to řekne, ale
mne ...— — —*“ A pantáta se zadíval po
prostranné světnici a oko jeho těkalo s před
mětu na předmět. A starou lebkou letěly mu
vzpomínky, jako když na podzim houfají ptáci.

„Tady bylo mé království po padesát
Jet!“ vzdychnul a už byl myšlénkami ve svém
mládí. — Jakou to sílu cítil v sobě, když
tuhle tu svou paňmámu nváděl sem do tohoto
svého království. Byl by byl lámal železo. Od
rána do večera dřel, lopotil se a když na večer
přijížděl s pole, usmála se naň paňmáma. A
úsměv ten činil bo šťastnějším, než kdyby mu
byl dal někdo celé světy.. .— — — Hu,
avety! — — Co on se o svět staral... ?!—
Co mu bylo do zápasů a válek mocnářů co
do hádek učenců a filosofů, co do sbonu a
wmamoněnítovárníků a obchodníků, co do agi
tac novinářů a politiků?! — On byl pánem
zde v tomto svém tichém království a o celý
svět se nestaral. Ráno vstal, pracoval do úpadu
až do slunce západu, večer šel spát a tak to
chodilo den ze dne, v zimě v létě. V neděli
jen si odpočinul a šel do svatyně Boží vzdát
poklonu Pánu pánů a poděkovati Tvůrci všeho
míra za dary, jež Jeho čtědrá ruka sypala mu
za jeho přičiněuí, Jak byl spokojen, jak šťasten

A nyní leží bez vlády nasmrtelné posteli

zásluhy, kdyby podjal se té vděčné práce a
sajímavé církevní poměry na Rychmbursku
v XVIII. a XIX. století panojící systematicky
sestavil v monografii, která by mu uepochyb
nou svou důležitostí jméno v literatuřetrvale
zajistila a dobré věci skutečně prospěla. Mate
riálu k tomu existují celé zásoby, jež na věcné
zpracování čekají. Zajisté že by nalezlv obleda
tom všeobecnou podporu, k čemuž ochotně se

P ktojs ;akto jsem trapný pro mne účet vypo
řádal a trvale uzavřel. 7P

Obrana.
(3) Ze spedmích stek. Když Času ne

napadla žádná šikovnější potupa na církev,
psal aspoň tohle: „Dr. Kohn prýv Římě babení
a málo jí. Naposled mátaké zkušenosti, že
se v Římě na nějakou porci arseniku tak přísně
nehledí.“ — I když byl soudem zjištěn zločin
Hilenerův, Čas ne a ne věřit, že by taky žid
mohl někoho zabit. A Masaryk žádal honem
revici processu. Za to však dovede rabínský
orgán bez rozpaků podezřívati Vatikán z tra
vičetví. Dokud „Bílý Prapor“ propouštěl židov
ské u helvetské lži Času bez kontroly, byl
u „Časn“ považován za velmi dobrý list; do
stalo se mu dokouce nepokryté pochvaly. A
jak by ne? Židovský Čas mohl často z Bíl.
Pr. opisovati stesky na vady církevní; ovšem
že to činil dobráček jen k vůli toma, aby
ukojil neustálou, žíznivou jízlivost židovských
individuí. Ze samé nestraonosti však neuve
řejnil z Bíl. Prap.ani jeden článek, který zněl
o katolictvu příznivě. To tak! Hned by „Právo
lidu“ poučilo svého panoše, že se stává kleri
kálem. Vzbouřilo by to židy a socialní demo
kraty a — bylo by po abonentech. To raději
„Čas“ tu a tam pověděl úlisně něco k chvále
náboženství židovského. Ještě 24. března na
psal Herben ;o Bílém Praporu: „Všímám ei
delší dobu Bílého Praporo a vyznávám, že je mně
většinou jeho stanoviskosympatické“Ale při
tom přece vyjádřil Herben bolest nad výrokem
Bíl. Praporu, že Časbalamutí veřejnost. To
prý není pravda. — Abychom nemusili choditi
daleko, připomínáme Času nedávné jeho zú
myslné balamacení, že se dra Kohnovi nic ne
stane, nejapné ohřívání usvědčené lži Macha
rovy o karbanictví moravského katolického
literáta, atd. Ale teď si Bílý Prapor rozlil
s Herbenem ocet na dobro. Uveřejnil ohražení
několika kaplanů, v němě odmítají sprostácký
výpad Času, dle něhož se prý kněžím v boji
s protivníky nejedná o «úboženství, alo o kněž
skou živnost. A při tom ubobým uklouzlo ne
šťastné vyjádření, čerpané z nekatolického ča
sopisu, že si Herben koupil villu ve Voticích.
Jeme přesvědčeni, že toto mylué obvinění ne
bylo nijak zámyslnou lží. Také to bylo v ná
sledujícím čísle odvoláno, kdežto Čas od
volává teprve pod komandem úřadu. Ale
bomanitář Herben jako etarodávný | Zeus
zatřásl mohutnou šijí „tergue gaatergae“ (tři
krát a čtyřikrát) a napsal bez meškání: „Bílý
Prapor 8e to jmenuje, ale ve skutečnostije to
špinavý hadr.“ Takhle elegantně mluví orgán

a z paňmámy je seschlá babička. Užili sice
dosti svízelů a starostí a mnohdy také běd a
strádání, ale také díky Boha mnoho radostí a
chvil šťastných. Pět dětí odchovali a na všech
dočkali se radostí.

Závora až zaslzol, když ai ua to vše
vzpomněl.

„Paňmámo,je tam krásně, viďte?!“ ozval
Se najednou zace nahlas, aby přerašil záplavu
myšlének, jež ho zabrala jako povodeň.

„Je, pantáto!“
„Ach, kóž bych mobl ještě venl"
A Závora zase si vzpomněl, jak ho pro

bouzející se země vědy celého zaujala. Jako
kdyby bylo vždy tisíce a tisíce neviditelných
chňapadel ho uchvátilo, tak mu bylo vždy.
Cítil se zemí, jak £ hluboka oddychuje, jak
se probouzí, jak vzdychá, jak zkřehlé údy
narovnává, protahuje, jak silou obra láme
okovy studena a mrazu, jak dýchá, jak se
chvěje pod polibky slunce, jak rozprostírá
svůj široširý klín, jak odhaluje své lůno, jek
nabízí své vnady. Závora toma rozuměl a při
Inul k matce zemi celoa silou své prosté duše.
Tak ho vědy zaujala, že ani pro jiného smyslu
neměl. šako kdyby jej byla obloudila svým
dechem a opojila. Jak pozorně vždy vedl
rachudlo v brázdě, aby jí neublížil, s jakým
porozuměním rovnal brány jednu vedle druhé,
aby ji zkypřil, s jakoa posvátnou úctou házel
símě v připravený lán, aby ji nuukrmill A
s jakou láskou k ní vzhlížel, když se na všech
stranách zelenala, když ve své panenskosti
kypěla a bujela, jakými díky jí žehoal, když
vlpily ee v šíř i dál busté klasy a ona v po
žehnaném mateřství chystala se k porodu!
S jakou dychtivostí, s jakou netrpělivostí oče=
kával chvíli ta! Každý dea plu bázně a strachu



„českobratrských pohrobků.“ Ačkoli jeme mohli
testo ušlechtilý titul jiš dávno k firmě Času

řipojik pro súmyslné jeho lži, přece jemeyli šetrnější neš zastance „ryzího křesťan
ství.“ Ode dneška jeme se naučili novéma
pravidlu: napíše-li časopis po nesprávné infor
maci, še si realista konpil villa, jest „špina
vým hbadrem;“ ale listy socialistické a židovské,
které jako sopka chrlí nejhnosnější bláto na
kněžskou řízu, jsou žarnály pokrokovými. Čas
je aspoň za jejich lži nikdy nepokáral, ale po
slušně jim posluboje. „Špinavým hadrem“ tedy
nazvala uražená samolibost Herbenova kato
lický list. Za to o svém pomocníku a pochle
bovači „Krameriovi“, který se jen hemží ne
stoudnými pomlovami katoliotva, ví jen samou
chválu. Na př. píše, že 6. číslo Krameria „srší
dobrými příspěvky veršem i prosou, články,
aforismy a vtipy.“ Inu — píše tam Machar.
Kdo pozdraví u vrbiček, toho Herben vychválí
do nebe. Co by však, milý Čase, říkal Hus,
Komenský, Chelčický, Blahoslav a jiní, které
tolik velebíš, kdyby věděli, jak padáš do ná
račí lístku tomu, který činí neurvalé útoky na
základy křesťanetví!

Když jeden přispívatel do „Osvěty lidu“
nešikovně polemisoval s našimi vývody o pro
lhanosti Macharově, napsali jsme mezi jiným,
te byl Čas aspoň tolik chytrý, že po naší
úvaze mlčel, poněvadě se průzračné Macharovy
lši nedají obhájiti žádnou akademickoo dekla
mací. — A tu dobráček Čas hned přišel s tírnto
prolhaným sdělením: „Obnova přinesla jakési
klerikální tlachy (I) o činnosti Macbarově a diví
se, (Kde, kde se diví, pravdomluvný Čase?),
že s ní nepolemisojeme. S dovolením, 8 farář
skými botami (velice ušlechtilé vyjádření !)
se nehádáme a nic jiného to nebylo.“ ©Zatím
Času na jeho velice. pohodlnou „kritiku“ odpo
vídáme tolik, že to nebyly ani tek „boty fa
rářské“, jimiš byl v Obnově skřípnat, ale spíše
„boty Macharovy.“ Podali jsme výbradně
ukázky, jak se Machar odsuzuje vlastními vý
roky sám. A boty Macharovy podrážet se jistě
Čas nikdy neodváží. Proč bychom se tedy
opatrnému Času divili?

Čas opakuje nejapnoa frázi „Českoslo
vanské Moravy,“ že vlastní systém církve „ne
dovoluie pěstiti křesťanské ctnosti, leda by se
od základu v blavě i členech zreformovala —
na to však nemá chuti ani sil.“ Mhm! Kato
lická církev tedy nedovoluje na př. křesťan
skou lásku k bližnímu, ona zapovídá čistota,
pokoru, sebezpyt, sebezápor, střídmost atd.
Ona gice všecky tyto ctnosti vštěpuje již do
srdcí dítek, učí těmto ctnostem v semináři, na
kazatelně, v zpovědnici — ale přece nedovo
luje tyto ctnosti pěstiti; Čas to rozhodně ví.
A nebo snad by měla prohlásiti za křesťanské
ctnosti všocky nadávky židovského tisku na
katolictvo metané, drzé lži proti kněžstvu,
vylačování kněžstva z české krve pocházejí
cího z národa. Měla by prohlašovati, že žid
z Praska nebo z Jerasaléma přivandrovalý více
cítí s českým národem, že jest lepším českým
vlastencem než rodilý Čech do kněžské řízy
oblečený. Proti takovým „ctnostem“ by ovšem
Čas nikdy nic nenamítal. Tihle „českobratrští

hrobci“ by nás zreformovali, až by Komenský
omil rukama!

chvěl se o ten požehnaný plod života jejího.
A s jakou rozkoší pak ponořil v divokém roz
machu poprvé ostří zvonicí kosy se sítí na

Pýee rožencůvspletitou houšťžitných klasů!inčelo to, jako kdyby byla chamtivá raka
hráblu v kupu zlaťáků. A s jakým dostinči
něním stíral svítící úbělí plátěné košile brzy
jednoho, brzy drahého rakáva pot řinoucí se

po čele, po temeni, po tváři! Jak odměněnayla tu jeho láska k té zemi, jíž se byl celou
duší oddal,jak tisíceronásobně odplacena jeho
úcta k ní, jeho zbožňování jí, jeho práce, jeho
přičinění....— — — —H

, ©„Paňmámo, pojďte a nazdvihněte mi hlavu,
ať aspoň vidím do polí, když donich nemohu“.

A pantáta nezadíval se, zrovna téměř
zabodnul se jasnými ještě zraky v širé ty lány
dosud holé, ale kypící už a oddychbující ži
votem. Musil aspoň ještě jednou podívati se
na to své království tam venku. A tvář se ma
jasnila, oduševňovala, jiskřila a stále oči vpí
jely se v úrodnou tu pláň rozloženou před
otevřenýmoknemdalekodalekoaž tamkčer
najícím se lesům na obzoru. Jako by pak už

tam dal nebyl ani svět, jako by tam končilose vše.

Závora nečetl mnoho, ale jednou mu
přišel do ruky K. Raisse svými venkovskými
postavami a ten se mu tolik líbil. Mluvil mu
z duše a bylo to v každé jeho knize zrovna
tak, jak on to znal ze svého života. A nynísi
vzpomněl oa tohoto spisovatele. Když se tak
na ty lány své zadíval, jako by mu byl někdo
zrovna před oči hodil jednoduché ale mohatné
verše jeho.

„Rodné lány v šíř i dál,
že mi vás tak Pán Bůh dal,

Přiznáme se, že jsme ještě v žádném so
cialistickém listě nečetli tak sprosfácké po
šklebky z katolického postu, jaké jeou vy
tišteny 11. t. m. v „humanitním“ Času. Čas
vytýká jiným listům sesurovění. Ale tak sprostě
by se poslední Pražský Pepík neotíral o ná
boženské zásady svého bližního, jako to činí
Čas, který se tváří zastancem náboženské sná
šelivosti a literární elašnosti. Zda-li pak jsme
se my někdy posmívali posta židovskému? I to
málo humanitní a ještě méně pokrokové koše
rování necháváme na pokoji.

Z nouze čert i mouchy lapá. Ani spoje
némů úsilí všeho židovatva nepodařilo se oa
papeži Piu X. vyslíditi nějakou vlastnost, která
by se dala vhodně na potupu církve utratit.
Proto se aspoň uchyluje Čas k nejapným vti
pům. V čísle z 13. dubna si dělá tento „umrav
ňojící“ list posměch z toho. že av. Otec užil
k rozmlavě telefonu. Toje Časn moo k smíchu;
rozumí 66 samo sebou, že k prosté scéně při
básnil některé posměšné dodatky a končí touto
poznámkou: „Ano, ano, pokrok se vtírá i do
Vatikánu, jal figura ukazuje. Možná dost, že
zaslechneme za krátko, jak někteří kardinálové

ilně jezdí se sv. Otcem n+ motocyklech, aneb
jak si dal Pius X. tiaru přeměnit trochu do

secegse,“ Takhle vychovává „realistický“ list
své čtenářstvo k vážné práci a k věcnému na
zírání. Kdybychom seseptali zcela slušně aspoň
těch „pokrokových“ židů, zda budou mezi

rabíny působiti k odstranění obřízky, košerování a k opravě obřadů „dlouhého dne“, bned
by Čas počal poukazovat na gurovost násil
ného klerikalismuo, který nechce šetřit nábo
ženské city jiného vyznání. — Věra není nad
chytrost židovskou| Mluvilo se před pěti lety
o založení židovského českého denníku. Ale
to by byla firma příliš průzračná, gojimové by
s předplacením příliš nespěchali, židé by to
četli a platili sami. To je šikovnější získati
pro svoji stranu nějaký již etávající list se
značkou národní. Pak budou obranu židovstva
čísti i křesťané a pomohou nato platiti. A není
k tomu potřebí ani nějakého podplacení. Hlavní
věc, aby bylo bodně židovských abonentů. Nu —
a Čas počal vycházeti jako denník a je vzor
ným služebníkem svého pánu. Čas bouří zdatně
katolický lid proti církevním vrchnostem,
věnde v církvi vidí zakrnělost a despocii;
ale že by dal někdy příklad svobodomyslné
neohroženosti sám, že by sám svému pánovi
do očí někdy nemilou pravdu pověděl, toho se
nedočkáme. Jest slažebníkem příliš poslašným
a velice uctivým. Tady nebude revoluce žádná.

(3)Českému Učiteli a Školskému
Obzora. Nevěříme Vám, že byste mluvili ve
jménu většiny učitelstva. K takovému boji,
jaký Vy vedete, by se nesnížila snad ani vět
Šina učitelstva organisovaného. Kdyby chtěl

stva dle Vašíkrasomlovy a Vašeho lhaní, spráskl
by rukama. Nazýváte „Čecha“ orgánem Drozdů
a Poštalků. Tolik snad přece víte, že tento
katolický list právě proti Drozdovi a Poštul
kovi bojoval. Či máte paměť tak krátkon?
Rcete nám, pánové, kdy jsme v „Obnově“ oží

vali proti poslanci Černému květomlavy „ko
řala,“ „známý mluvka,“ „fanatik nevěry.“

A y]
co jsem se vás rodné lány
naosíval, naoral.

Až té trávy neseté
na mém hrobě pokvete,
čÍ pak vy mé rodné lány budete?!

Rodné lány v šíř i dál,
že mi vás tak Pán Bůh dal,
kéž by oo tak jako já vás miloval!“

A výměnkář rozplakal se najednou jako
dítě a škyta! tak, že ne až paňmáma ulekla.

„Ale, ale, pantáto, nač to zas mysifte?!"
vadila se jemně, ale v ostaraném oka zaleskla
se jí slza také. Srdce se jí svíralo, když vzpo
mněla,žejí ta pantáta nechásamotinkou, osiřelou.

„Jděte, paňmámo, a zavolejte děti. Učinil
jsem sice už pořádek, ale chci ještě s nimi
promluviti, chci jím ještě něco na srdce vložiti....———“

Než přišly děti s paňmámou, Závora už
obracel oči v sloup. Už na ně, jak si přál,
nepromluvil. Daše jeho vznášela se tam k toma
království, kde 'není starostí, svízelů, žalů,
práce, potu, strádání, vznášela se k Vladaři té
země, již tak Závora ctil, miloval a -zbožňoval
a na níž přes všechna utrpení přece jen byl
šťasten.

„S Bobem — paňmámo, — 8 Bohem —
dětil“ zašeptal jen sotva slyšitelně a už více
nepromlavi

„Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich
jest království nebeské“.

ko

Proto se na Vás žádný slušný katolík nemr
zel, že jste odsoudili špatnost spáchanon
Drozdem. Vždyť sama Obnova po záslaze zlo
čin ten zbičovala a prohlásila, že má zaň
vinník pykati jako každý jiný. Ale Vy jste
při té příležitosti nadali Drozdů kněžím vůbec.
Můžete se proto hněvat, že jsme se proti to
muto výpadu bránili? Ačkoli na Drozda pou
kazujete skorem v každém čísle dále, ačkoli
víte, jak činnost Kohnova nejen Římetu, ale i
katolickými listy byla posouzena, voláte ještě
s lačností nikdy neukojitelnou: „Měli by se
v hojnější míře využitkovati takoví Drozdové,
Kohouti, Khonové, mělo by se co možná často
ukazovati veřejně na to, že větší mravní ne
bezpečí hrozí posíláním dětí k takovým Po
štalkům, než k učiteli, kterého „Čech“ pro
hlašuje za notorického neznaboha.“ — To by
se ovšem musilo napřed dokázat, že všichni
kněží jsou Poštulkové a pak by se musilo také
zjistit, jaké mravní nebezpečí hrozí dítkám
z toho, že se jim při náboženství vštěpuje úcta
k zákonu Kristovu. A než jste odporačovali
spisek „Přirozenou smrt Ježíšova“, mohli jste
se aspoň některého prostičkého člověka zeptat,
zda lži ve spisku tom obsažené nejsou tak
příliš okaté. Byla to naše povinnost poukázati
na ohlapování lidu takovým pamfletem. „0b
nova“ na Vaše neustálé štvaní proti všemu
knóžstvu neodpovídala stejnou municí, jakkoli
byste nás rádi vyhlásili za nepřátele učítel
stva vůbec. A co jsme k obraně své a obraně
víry napsali, nebyly žádné nadávky, ale věcné
důvody, ačkoli zde bylo pokušení veliké na
kaziti se krasomluvou slovníku Vašeho.

Milí pánové, nesmíte se nijak diviti, že
katolický kněza katoličtí rodiče oemohouklidné
snésti Vaše příliš průhledné lži, které na
potapu náboženství šíříte. A když až na to
„klerikální“ jho tolik naříkáte, připomínáme
Vám, že jste přece dobře věděli, jaké povin
nesti na sebe při vstupu do stavu učitelského
berete. Věděli jste dobře, k čemu Vás Vaše
přísaha zavazuje. Evangelíci touží po tom, aby
měli své zvláštní konfessionelní školy, židé
mají také své; jen katolická mládež by sa
měla vo škole očiti nauku církevní nenáviděti?
Nebyli bychom pro smích všem jinověrcům?
A proto, že se chtějí katolíci na půdě zákona
hájiti proti útokům Vašim, pláčete farizejsky
nad ohrožením „pokroku“, nad ničením exis
tencí, atd. Napsali jste též ušlechtile: „Dychti
vost po krvi je našemu kléra od věkův vlastní.
Klerikalism nebyl by klerikalismem, kdyby
pozbyl této zvířecí vlastnosti. Přestul by míti
onu sílu, která z něho činí lidskoa šelma.
Staré klerikální prostředky sice se změnily,
změnila je nutnost časová, ale pud dravců
zůstal klerikálům do dnes.“ A takovým ne
urvalým způsobem to jde dále. Kdo by nevě
řil, že tohle může býti napsáno v orgánu po
krokových paedagogů, ať si přečte 82. číslo
NČeského Učitele“, Nalezne to tam hned v ú
vodníko. A s tímhle psaním že by slašné uči
telstvo souhlasilo? Nikdy! Ale své pravé mí
nění raději tají, aby nebylo napadeno zrovna
takovými zdvořilostmi. A že horliví stoupeuci
nČeského Učitele“ způsobem výše uvedeným
nás napadají, není divo. Vždyť sám „Český
Učitel“ v témže čísle uvádí: „Počet odběratelů
sice stoupl, ale Špatně se platí a administraci
se krobiánsky dopisuje.“ Dovedon-li ti pánové
tak vzdělaně se chovati k svým vlastním, co
od nich teprve může čekati katolík?

Politický přehled,
Poslanecká sněmovna zahájena opětně dne

19. t. m., ale sitnace se nezměnila. Obstrakce
česká zavládla hned prvního dne, čtlo se vše
doslovně. Vláda předložilu císařské nařízení o
rekratech na r. 1904. Mimo to předseda mini
sterstva podal dva přípisy, v nichž žádá, aby
byly provedeny volby do delegace a kvotové
deputace. Předložen také vládní návrh na roz
šíření přístavu v Terstu nákladem 46 mil.
korun. Poláci stále vyjednávají s Čechy a
Němci o dohodnutí. Parlamentní výbory Mla
dočechů a Jihoslovanů se dohodly, že s celou
rozhodností hájeny býti mají zájmy neněmec
kého studentstva na vídeňské universitě. Aby
Češi přivedení byli k povolnosti, zahrozil zase
dr. Kórber. Nezanechají-li Čechové obstrukce,
pouze vláda že bude rozhodovat o budoucnosti
království a zemí na říšské radě zastoupených.
Poslanci čeští nejsou ještě rozhodnuti, mají-li
obstrukce proti volbám do delegace zanechat
či ne. Volby tyto přijdou na řada dnes v pátek!
Šíří se pověsti, že říšská rada bude brzy roz
puštěna.

V Ubrách chtějí nemaďarské národnosti
zcela udolat. K tomu směřuje návrh poslance
Kelemesa (žida ?) v říšském sněmu na rozšíření
voleb. práva, Dle tohoto návrhu má býti volební
rávo dáno každéma poplatoíku a každému,

kdo byl vojákem a umí a ArSkY číst a puát.To by byla pěkná spravedlnost! Než návrh
přece zamítnut. 



V pruské eněmovně panské přijat opět
nový zákon kolonisační, namířený proti Polá
kům. V krajích polskýchusazování jsou proto
protestantští kolonisté němečtí, proto že prý
více vzdorují popolštění. .

V Makedonii započaly vyní turecké úřady
propouštěti zajaté a vězněné účastníky loň
ského povstání. Dříve musí však přísahati, že
se více proti sultánovi nevzbouří.

Na Rusi zavládl smutek nad ztrátou jedné
z největších válečných Jodí Petropavlovsku před
Port Artburem zvláště proto, že 8 ní zahynul
jeden z nejznamenitějších admirálů ruských
Makarov s celým štábem a asi se 600 muži.
Od Makarova očekávalo se mnoho; přítel i ne
přítel uznával jeho všecky ctnosti, které zdo
biti mají každého udatného vojína. Japonci
jevili před ním velkou bázeň, proto nyní vce
lém Japonsku nezměrná radost nad jeho smrtí.
Pobroma tato přihodila se, když Makarov,
odraziv již sedmý útok mnohonásobné přesily
Japonců na přístav tort Arthur, vracel se na
obrněnci Petropavlovsku do přístavu, přičemž
narazila loď na jednu plovoucí minu japon
skou, ač se také tvrdí, že to byla mina ruská,
aneb že katastrofa způsobena výbuchem na
lodi. Mohutná loď byla výbuchem miny roz
tržena ve dví, vymrštěna do vzduchu, načež
v několika minutách zmizela v hlubinách.
Z celé posádky zachránil se pouze velkokníže
Cyrill a několik důstojníků. Skoro všichni pa
novníci, mezi nimi také císař rakouský zaslali
carovi srdečné projevy soustrasti za příčinou
smrti admirála Makarova. Smrtí Makarovou
se situace před Port Arthurem nezměnila, leda
že se Rusové mosí omezit na pouhou obranu,
dokud nepřijdou posily. Druhého dne po této
katastrofé zničena Japonci jedna zbloudilá
ruská loď torpédová a raský obrněnec Poběda
značně poškozenjaponským torpédem. 15. dubna
14 lodí japonských bombardovalo zase Port
Arthur a vypáleno tu 195 ran; útok však od
ražen. Velitelství loďstva roského převzal za
tím místodržitel Alexejev, než přibude tam
nově jmenovaný velitel Skrydlov, jenž prý se
vyrovná Makarovi. Na řece Jala nejeví se
žádná větší činnost. Japonci dosud nepřešli
řeku; nemohou,ježto Rasové mají na druhém
břehu silná opevnění a pak žeasi 12.000 Rasů
ocitlo se pojednou v sever. Korei Japoncům
v zádech.

Z činnosti katol. spolků.
Z Pardubie. Po delší době mohlse kato

lický spolek těšiti opět přednášce, kterou převzal
ochotně p. diecésní předseda Dr. Reyl s Hradce
Králové. Ježto členové přáli si zvěděti podrobnější
zprávy o Lurdech, o nichž píše a debatuje se v celém
světě věřícím i nevěreckém, ovoli) se p. řečník o před
mětu tomto pojednati jakožto očitý svědek tamějších
událostí. Vzdor pokročilé jarní době sešli se přece
členové i členky obou katolických jednot v dosti
slušném počta a rovněž vdp. děkan Ulbrich a vp.
katecheta Grégr poctili schůzí svou přítomností, Je
patrno, že při živější vnitřní spolkové Činnosti těšily
by se oba spolky takové pozornosti v širších kruzích,
jek tomu bylo hnedle v době založení.

Z Nové Paky. Dne 10. dubna 1904konals
Katol. vzděl. Jednota 7. řádnou valnou hromadu, již

krátkým proslovem zahájil Předneda p. Křížek at. Pakpodávali zprávu jednotliví fankcionáři. Jednota čítá
129 členů řádných (866mušů a 73 žen) a 3 Čestné.
Letos vystoupili 2 a přibylo 26 členů. Výborových
schůzí konáno 12, členských 9 a jedna veřejná pořá
dána „Polit. klubem“ pro X. vol. okres. Přednášek
bylo 10: Oinguisici španělské, o práci ve světle křesť.,
o inguisici protest. p. Křížek ml., o Bílé hoře, o škole
bezkonfesení p. Jos. Malinský, o růži etolisté a ctnos
tech ženy křesť., o víře a štěstí sl. Hrnčířova, nábo
ženství není věcí soukromou, emancipacežen. jednatel
a veř. přednáška p. red. Hovádka: Ó polit. situaci a
dělení dicecesí. Zábavy pořádány byly: 2 přátelské
večery, 2 spol. výlety, ples a sehráno vždy po dva
kráte 5 divad. představení. Jednota účastnila se sjezdu:
v Hradci Král. a v Jilennici, slažeb b. nasv. Václava,
neděli po av. Josefu a vzkříšení. Z časopisů odebírají
s0: Naše Listy, Čechie, Práce, Čes. Květy, Selské Listy,
Časové úvahy, Obrana víry, do spolk, místnosti do
dávají se: Obnova|Čech, Drak, mezičleny hojně odbírají
se :Meč,Sv. Vojtěch a mnohé brožury. Knihy z knihovny,
jež utěšeně se zvětšuje, horlivě se vypůjčají a pilně
čtou, zvláště oblibě se těší Kosmák, Brodský, Kopal
a Třebízský. Úbrnný příjem roční byl 798 K 20 h,
vydání 560 K 1 h, čistý zisk 288 K 19 h. Celkoré
jmění 1499 K 98 h. Při volbách a následní výborové
schůsi zvolen za předsedu p. Křížek J. et., místopř.
dp. J. Vomočil, jednatele vlp. F. Salfický, pokladníka
p. Ant. Kynych, knihovníka p. Jos. Hamrník, dále do
výbora: pp. Jos. Pavloveo, Jos. Horák (zároveň div.
rešie.), Jan Malý, Fr. Zabradník, J. Vitvar, náhrad
níky pp.: V. Sucharda, Fr. Záhejský, V. Šalc, Ed.
Podzimek, revisory účtů pp. Hynek Sucharda a Jos.
Malinský. Po volných návrzích sapěna píseň „O Jesu,
spáso moje“, a valna hromada ukončena. Zdař Bůh!

Z Polmé. Dne 10. t. m. odbýval Křesť. s0c.
vzděl. a pod. spolek paní a dívek svoji druhou řádnou
valnou hromadu sa přítomností vldp. Jos. Šimka, bisk.
vikáře a děkana Polenského, dp. Al.Horneka, dach.

rádce, 30 členek a několika hostí. Vldp. děkanzahájischůzi krátkým, avšak velmi srdečným proslovem. Na
to ujala se slova předsedkyně al. Gabr. Kreslová a

po několika vřelých slovech ka členkám a po vspo
mínce semřelých udělila slovo jednatelce. Ze zprávy
jednatelské vyjímáme: Schůzí výborových konalo se
11, členských e přednáškami 8 a sice: dp. Al Hornek
měl přednášky čtyry: 1. „Mistr Jan Hus a jebo doba“
2. „Je náboženství věcí soukromou, jak hlásají socialní
demokraté ?“, 3. „O egoismu“, 4. „O zázraku neapol=
ském“, jehož na jubilejní pouti do Římaa s ní spo
jené cestě do Neapole sám očitým byl svědkem: totiš
zázračné zpěnění neb oživení ztuhlé krve mačeníka se
IV. století av. Januara, která se v tamní basilice ve
zvláštní schránce jako av. religuio chová a kterýšto
zázrak se třikráte do roka opakuje. — Dále přednášel
dp. Ant. Máka třikráte: 1. „O pravěku země české“,
2. „O Mikoláši Koperníka“ a 3. „O slunci“. Mimo
tyto proslulá episovatelka paní Vlasta Pittnerová
přednášela „O české knize“. Veškeré tyto přednášky
byly velice poutavá s poučné. Dpp. řečníkům, jakož

i prní řečaici vzdáváme tímto ještě jedenkráte vřelýdík a srdečné „Zaplať P. Bůhl“ Připojiti ještě sluší,
še všecky tyto zdařilé schůze oživeny byly i komi
ckými výstupy a zpěvem, jimiš nás pobavily mladší

členky. — Mimo Č súčastnili se členové spolku nesvátek bl. Anešky Č.společného av. přijímání a všech
vořejných církevních slavností. — Divadelní předeta
vení pořádal letos spolek 4 a sice: „Pasačka z Lurd“,
„Pan praktikant a jeho famolas“, „Svatá Alžběta“ a
„Bez břitvy“ ; dvé z nich spojeny wutanečním vínkem.
— Členek čítá spolek 79, z nichž 8 zakládajících, 3
přispívající a ostatní činné. — Knibovna spolková
čítá 186 svazků, z nichž 116 darováno bylo spolku
dachovním rádcem dp. Alf. Hornekem. Daru toho
vděčně vzpomínáme a voláme srdečně „Zaplat P. Bůh!“
Časopisy odbírají se následující: „Česká Zena“, „Lud
mila“ s „Eva“.Vícečlenekodebírá„Kříž“a „Marii“
a „Sv. Vojtěcha“. Čítají se též „Ubnova“ a „Lidové
Listy“. — Jelikož knihovna byla teprr rokem letoš
ním otevřena, nemohla býti posud používána tak, jak
by si bylo přáti. —Do výbora zvoleny byly: sl. Gabr.
Kreslová předsedkyní, pí. Kat. Fišarová místopřed
sedkyní, sl. An. Janková jednatelkou, pí. Marie Špi
narová pokladní, pí. Anast. Flesarová knihovní, dále
ppí.: Adela Vrbová, Ant. Brabencová, Josefa Daňková,
Ant. Koidlová, Ant. Kasalová a AI. Pojmonová; ná
hradnice: pí. M. Dvořáková, el. Al. Pojmonová a sl.
Josefa Landemanová; rovisorky účtů: pí. Frant. Kund

tová a pí. Špinarová. Další činnosti apolkové voláme
„Zdař Bůb!

Z České Třebové. Odbočkavšeodborového
sdružení pro Parník a okolí svolala veřejnou schůzi
do Lhotky na neděli dne 17. t. m. Ke 4. hod. shro
máždilo so přes sto posluchačů a pozvaný řečník dp.
Jiří Sahula z Hradce Králové učinil populární výklad
o zlaté době národa českého za Karla IV. Po krátké

přestávce ještě šíře vyložil, jakým neocenitelným poladem jest pro lidstvo svaté náboženství. Končil
výzvou, abychom si tento vzácný poklad nikým nedeli
uloupiti. Shromáždění přijalo obě přednášky s nad
šeným potleskem. Projevována úplná spokojenost nad
zdařilou schůzí a vyslovena touhu, aby se taková
shromáždění častěji opakovala. Odbočka si vede vo
lice čile; pracuje horlivě a nezištně na uvědomění a
organisaci katolického lidu a při tom nikdo nemůže
říci, že by lidi odchylných názorů členové její nějak
uráželi. Kéž jí Bůh počehná v další záslužné činnosti!

Ze Šomova. Naše novoměstskáodbočka Vše
odborového sdružení křest. dělnictva pořádala u nás
přednášku v hostinci „u Baršů“, v kteréšto dp. P:
Dostál svým srdečným, přesvědčujícím způsobem nám,
ukázal, že veškeré pravé vzdělání zakládá se na Bohu
nejvyšším to dobru, kráse a ušlechtilosti, kteréž
vlastnosti jsou pravého vzdělání podmínkou i vý
sledkem. Dp. řečník ukončil svoji skvostnou přednášku
společným zapěním naší krásné hymny Kde domov
můj. Srdečné díky přítomných byly dp. řečníka od
měnou. V Šonovězřízena bude odbočkou knihovna u
p. Jos. Hozáka, kterýž vždy v sobotu večer a v ne
děli odpoledne knihy bude půjčovati. Zámožné pří
znivce prosíme, aby naší knihovně darovali nějaké
knihy. Za prokázanou laskavost vděčněvoláme předem
„Zaplat Bůh !“

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésmí. Vyznamenání jsou:

vdp. Václav Uhlíř,b. vikář, farář v Přepychách, jme
nován děkanem; vdp. Albin Seidl, farář v Č. Pruenici
a vdp. Dr. Jos. Mrštík, arciděkan v Chrudimi, jme
nování vikariatními sekretáři; vdp. Ladisl, Klouček,
farář v Dolní Olešnici, b. notářem; dp. Jos. Tólg, ad
ministrator v Trutnově, čestným farářem. Ustano
veni jsou: p. Jos. Svoboda, farář v Bohdanči, sa
děkana do Ledče, p. Frant. Kratochvil, administrator,
za faráře v Radboři, p. Václav Hák, zám. kplan ve
Žlebech, za faráře do Žamberka, p. Frant, Neutwich,
farář ve Zlaté Olešné, za faráře do Ml. Baků, p. Ka
rel Bauch, farář Chvalkovický, za faráře do Červené
ho Kostelce, p. Aut. Mikan, koop., za administr, ve

Velké Řetové, k Václav Ráb, koop., sa administr.v Babicích, p. P.M. Karel Hájek, O. S. B., za ka
plane v Metličanech, p. Josef Bartoň, administrator
v Ledči, za administr. do Bohdanče, p. K. Kolářský,
koop. v Ousobí, za koop. do Josefova, p.V. Lebduš
ka, koop. v Dol. Krupé, za koop. do Óosobí, p. Al.
Calka, koop.v Josefově, za koop. do Nového Hradce,

Poet Zelinka, A v NovémHradci, za koop. doIní Krapé, p. Václav Kouba, koop. v Nové Vai, za
kepl. do Žehuně. V Pánu zeenuli: p. Václ. Dvo

k, (V. Vuln.) farář v Babicích, + 21. března 1904
(nar. 1850,vysv.18777, p.Jos.Švejdar,far.v Čermné,

o Vuln.) $ 17. dubna (aaros. 1860, vysv. 1884.), p.08.Tajovský,kapl.Pardubický,+ 18.dubna. Uprázd.
nila se fara ve Velké Řetové, patron, nábož. matice,
do 4. května, ara v Babicích, patron. náboš, matice,
do 4. května, fara v Bohdánči'u Ledče, patron. ústavu
šlechtičen na Hradě Prašském, do 4. května, fara

p, Jondovicích, patron. nábož. matice, do 4.května„P
Jehe Exec.Dr. Koloman Bolopotocki,

polní biskup, přibyl na své visitační cestě po Ra

kousko-Uberska dne 19. t. m. odpoledním vlakem
z Josefova do Hradce Králové. Na nádraží uvítán byl
zdejším generálem ryt. s Karlů, plakovníkem Klar
nerem, všemi samostatnými veliteli zdejších vojenských
oddílů a voj. kaplanem dp. Richardem Černým.Z ná
draží odebral se ndp. biskup do zdejší residence,
kde se ma dostalo uvítání vedpp. kanovníky drem.
Brychtou, Muvilem a Kernerem. — Velepastýř navětí
vil vojenskou nemocnici, vykonal inepekci duchovního
vojenského úřadu, navštívil kathedrálu achrám Panny
Marie. K jeho poctě uspořádána večer 19. t. m. bo
stine v shromažďovacím sále pěšího plaku č. 42. Po
10 hod. 20.t.m. odejel do Prahy; na nádraší byl do
provázen týmiš hodnostáři, kteří ho byli den před
tím uvítali.

Na ochranu práv českých. | Městská
rada v Hradci Král. projevila úplný souhlas s pro
testem schůze ze dne 27. března 1904, kterou pořá
dala Národní rada spolu s měst. radou král. hlav.
měste Praby proti obsazování míst úřednických příliš
ným počtem příslušníků národnosti německé a boyko
tování českých úředníků se strany zastupitelstev měst
a míst s českou menšinou.

Zábava vw Adalbertism Jednota ka
tolických tovaryšů v Hradci Kr. pořádá v neděli dne
84. dubna t. r. „Zábavný večírek“. Program: 1. V.
D. „Směs českých písní“, 2. M. ši. Farkaš: „Sretan
imendan“, mazarka, sbor tamburašů. 3. V. J. No
votnýj: „Slovácké pfeně“, sl, Novobradská. 4. V. G.
Brož: „Ú posavskoj dumi“. Hudební obraz. Tambu
ráši. 5. Ch. de Bériot: „Koncert pro housle č. 1.“
Dp. Sabula. 6. Telefon. Veselobra 0 1 jednání od L.
Nováka. — Režisér p. Beránek. 7. V. G : „Pochod
tamburašův“, Tambaraši. 8. A. Fóreter: „Píseň kolo
vrátku“. Dp. Sahola. 9. M. ši. Farkaš: „Hrvateko
kolo“, 10. M. ši. Farkaš: „Složmo pod hrv. zastavom“,
sbor tamburašů. Začátek o půl 8. hodině večer.
Vstupné: 40 h. Rodinný lístek 1 K. Restaurační ze
řízení.

Přestavba Grandhotelu. S ospokojením
přijali poplatníci okresu královéhradeckého zprávu, te
okresní zastopitelatvo z důvodů úsporných nepodjalo
se navrbovaných oprav v okresním hotelu. Dnen již
je Grandhotel tak vypraven, že se investovaný kapitál

přiměřeně neúrokoje, takže každá další zbytečná
adaptace znamená ochuzování okresu aa škodu jiných
naléhavých podniků na př. úpravy silnic atd. Rovněž
nelze mlčením pominouti ta okolnost, že Graodbotel
je již oyní tak siloým soupeřem všech hradeckých
hostinců, že i bez nového náklada si svou prioritu
udrší. Pokud však majetnictví Grandhotelu slouží
okresu k dubu, akáže ještě budoucnost.

Zachráněn od utomutí. Na břehuorlič
ném proti všeobecné nemocnici v Hradci Kr., kde
pradleny bílívají prádlo, pobrával si v úterý dne 19.
t. m. kolem 6. hod. večerní bletý chlapec žídov. ob
chodníka Elsnera, při čemž spadli do Orlice. Spatřivší
to při bílení prádla zaměstnaná tam pí. Anna Pro
chásková, manželka portýra v hotelu Merkur, ač
neamí plovat, vrbla se neohroženě do rosvodněné
řeky a šťastně dítě zachránila. „Velikou“ peněši
toa odměnu od rodičů chlapcových nezištná paní
a díky odmítla,

. Na esdobu Hradce Král. a okolí
nemálo působí okrašlovacím spolkem právě vysázené
řady lip kolem nově zřízených částí silnic a všeobecné
nemocnice a za orličným mostem a pak řada skátů
v Komenského třídě. — Letní restaurace v obec, lese

u Zděné boudy, ač dosud neupravena, působí věru
zvláštním kouzlem. Za skvostného nedělního odpoledne
jevilo ae ta hojně návštěvníků « Hradce, Není pochyby,
že se onen vábivý koutek lesní stane milým útalkem
Hradečanů v odpoledních dnech svátečních. Bylo by
však žádoucno, aby v lese kolem restaurace sřízeno
bylo více laviček na posezení, a spolu aby od socby
av, Jana na Ilrázce ku Zděné bondě upraven byl přímý
kratší chodník na pohodlí obecenstva,

Spořitelna kralohradecká. Dleúčtu
rozvážného koncem roku 1908 bylo půjčeno celkem
9,937.210 K, u jiných ústavů vloženo 3877.70075 K,
v cenných papírech uloženo 2,019.503 K, nevybrané
úroky s cenných papírů 25.410'65 K, na knížky vlo

eno 11,821.676:91 K,vlastní jmění (veškeré fonátmimo hlavní) 826.398-94 K. Zisk z veškerých fond
činí 98.214:04 K. Záruka vkladatelům — nebledíc
k obci královéhradecké, která ručí veškerým svým
jměním a příjmy — jeví se v obnosu 13,566.979-73 K.

Vyznamenání. Pan plukovníkKlarner,
který i v občanských kruzích zdejšíchse těší oblibě,
obdržel vysoký řád železné koruny III. třídy. Při
této příležitosti pořádáno k poctě vyshamenanému
vojenskými krahy večerní dostaveníčko a illuminací.

Z Klieperova divadla. Švandovaspoleč
uost vedením artistického správce p. Sedláčku zahájila
předešlou sobotu v Klicperově divadle v Hradci Kr.
řada divadelních představení. Ač sezona již pokročila
a různých zábav nad počet působilo na znavení obe
oenstva, přes to hned pří prvním představení naplněno
divadlo úplně. A nebylo obecenstvo v očekávání svém
sklamáno. Členové společnosti vedou ei jistě a amě
lecky. Předvedení kasů div. Na dně života, Revisor,
Oblaka, Theodora a j. přijato vděčně obecenstrem.
— Dnes v pátek dává se „Komtese Kukuč“, veselohra
ve 3 jed. od Schěnthana. V sobotu jako poslední
představeníjest činohra Sudermannova „Štěstí v koatka,“
Téhož dne o půl 4. bod. odp. při cenách polovičních
bude napořádáno se svolením c. k. okres. školní rady
představení pro školní mládež „Český Hooza“, pohádka,
která již vo středu dávána se zdarem.

V mezaviněné momzi ociti se nám dobře
svámý horlivý křesťanský sociál. Byl zaměstnán jako
účetní u firmy, která výroba snačně obmesila 8 z té
příčiny svého účetního propostila, Prosíme tudíž, aby
některý přítel náš, v jehož moci to jest, poctivéma



tomuto katolíkovi suopatřil místo výpravčího nebo
"účetního v některém katolickém závodě. Prospěje tím
netoliko nous! trpícíme, ale | závodu samému. Svoji
k svému | Laskavé dotazy ochotně zodpoví redakoe t. I.

Ze Věnedbor. sdružení křesť. děl
mletva. Schůze nššího výboru v Hradci Králové 18.
dubna. Podpora nemoc. udělena: Cec. Hardálkové 8
K, A Ježkové 6 K, A. Krouželovi 6 K, J. Voleskéma

-8 K, R. Balcarové 6 K, A. Vavřínoví 6 K, M. Svo
bodovi 6 K, M. Vostřelové 6 K, J. Homolovi 6 K. K.
Tlamkoví 6 K. Přijato několik členů.

Zápas © ČeskéBudějovice. Národní
rada v Čes. Budějovicích uspořádé ve středu 27. dubna
t. r. večer v měst. divadle v Hradci Králové
pod protektorátem měst. rady veřejnou manifestační
přednášku „Národní radon“ v Čes. v Budějovicích asta
noveného řečníka p. Dr. Alberta Maysla, sekretáře
temní obchodnía živnostenskékomory,„Zápaso České
Bodějovice“. V přednášce té bude vylužena podetata
sápasů politických Čechů budějovických, aby ve ve
řejnosti české před obecními volbami badějovickými
šířeu byl správný názor o jejich poměrech. Mimo to
ve scbůzích těchto má býti vzbuzen zájem pro české
podniky kultarní, zejména má býti apelováno na širší
veřejnost českou v tom směru, aby podporovala nově
sřízené dívčí vychovávací ústavy (lyceum a dívčí škola
průmyslovou), které záložil dámský spolek Ludmila,
UÚenyloží a sedadel budou nízké a vstup do parteru
a parketu volný. Lze se nadíti, žo přednáška tato
bude obecenstvem naším sympaticky přijata a že Da
větíví ji v počtu co nejčetnějším.

Přesídlemí. Chvalně snámá firma Karel
Zavadil, zlatník a pasíř v Chrudimi, přesídlí dnem
1. května do Hradce Králové, (do domu p. profossora
Beránka naproti hotelu „Merkur“.)

Osobní. Pan Karel Rotter, úředník parní
pily v Jindř. Hradci, jmenován byl lesním v Alten
mark- Tbenneberg. v Dol. Rakousích.

Státní stipendia pro žákyc. k. odborné
školy pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové vo
výši 400 K ročně, přístapná všem příslušníkům krá.
lovatví Českého, oprázdní ve ve větším počta počát
kem školního roku 1904—Ó. Při zadávání stipendif
těch, jež utvořena byla ze zrušených stipendif, usta
novených původně pro určitá města nebo okresy, bude
vzat zřetel v prvuí řadě nu žadatele takové, kteří
jsou po vynčení a kteří průběhem doby učební s do
brým prospěchem odbyli školu pokračovací; v řadě
drohé na žadatele, kteří v učení alespoň dva roky
strávili a při tom piloč školu pokračovací navštěvovali
a v třetí konečně řadě na žadatele, kteří jinak pod
míckám o přijetí do odborné školy sice odpovídají,
v učení u mistra však dosad nebyli. Při tom se však
podotýká, že kažiý ze žadatelů se musí vykázati při
měřeným stupuěin znalosti kreslení, měřictví a počtů,
o čemě se řiditelství Školy v pádu potřeby přesvědčí
skooškoo přijímací. Žadatelé, kteří uvedeným pod
mínkám vyhovují, podejtež do 15. května 1904 u ři
ditelství c. k. odb. Školy v Hradci Králové žádosti
psané na c. k, min. kulta a vynčování. K žádostem
baďtež připojeny: 1. křestný list; 2. domovskýlist;
3. výučný list, nebo vysvědčení, že žadatel se alespoň
2 roky očil řemeslu zámečnickému; 4, průkaz o vzdě
lání školním, k němaž přiložena budiž | vysvědčení
školy pokračovací, pakli žo žadatel jíž v učení byl;
5, vysvědčení nemejetnosti nebo chudoby a konečně
kresby a rysy z posledního ročníku. Při zadávání
stipendií těch bade při jinak stejné kvalifikaci v prvé
řadě brán zřetel na syny zámečníků, kovářů, stroj
níků a těmto zpřízněná řemesla.

První vleltační cesta J. Bisk. Mí
losti Dra Josefa Dembravy. V sobotudne
16. dobna t. r. objevila we Litomyšl v nové a dosud
nebývalé výzdobě. Náměstí po celé své délce po obou
stranách vyzdobeno lesem nových, v národních bar
vach provedených stožárů, z nichž vlály nově zhoto
vené prapory barev českých. Po 5té hodině odpolední

prnní výstřely oznámily příchod J. B. Milosti. DloubáŽada vyzdobených kočárů z přifařených obcí vyjela
vstříc přicházejícímu vznešenému hostu. C. k. okres.
hejtman B. Toupalík, zástupce okresu JUDr. Glos,
patronátní komisař J. Sturm a biskap, vikář V. Bier
uvítali J. Milost jič ne hranicích okresu nedaleko
Nových Hradů, odkud pan biskup, provázen vysdp.
kanovníkem Dr. J. Soukupem a svým sekretářem ň
Doskočilem, vlastním povozem přijížděl. V Makově
posdravilo J. Milost zastupitelstvo města Poličky jako
patron kostela makovského. U nádherně upravené,
spaky královatví Českého a města Litomyšle i erbem
Jeho Milosti ozdobené brány uvítal nejdůstojnějšího
arcipastýře slovy vřelými nejprvé purkmistr města
Litomyšle PhM. J. Laub u přítomnosti městeké rady
i obecního zastupitelstva. Nejdůstojnější arcipastýř,
děkuje za lásku projevenou v tak stkvělém a srdečném
uvítání, odpověděl p. parkmistrovi mesi jiným, še se
těšil na první krok do tohoto města, kde stanula noha
apoštola Methoděje a do bývalého sídla biskupů, za
jichž nástupce se považuje. Jménem shbromážděného

děkan V. Bier. Se zvláštním zalíbením přijala B. Mi
lost pozdrav drušiček a od nich anou nádhernou
kytici. Potom uvítali nejdůst. vrchního pastýře před
nostové o. k. úřadů, jukoši představenstva přifařených
obcí. Nejdůstojnější pán v průvodu duchovenstva
ubíral se špalírem, jejž tvořily všechny epolay lito
myšlské i = obcí přifařených, školní mládeš a studu
jící c. k. gymnasia se „svými sbory učitelskými po
oslém náměstí, naplněném davy lidatva aš do děkan
stvi, kdeš s láskou opravdu otcovskou přijal hned
v audienci sbromášděné duchovenstvo. Po krátkém

oddechu sapočala generální visitace předepsenými
modlitbami. Chrám Páně byl v ně i uvnitř co nejpe

ivěji vyzdoben. Téhoš dne večer feditel kůra B.
tný se svým chorálním sborem připravil J. Bisk.

Milosti zastaveníčko a drahého doe sace studující
e. k. gymnasia vedením p. prof. Budinskéhoa P. Čápa.
— V neděli dne 17. dubne byl zdejší děkanský chrám
Páně jit od časného rána přeplněn. Po ranní měi ev.
vystoupil nejd. arcipastýř na kazatelnu. Věřící s ute
jeným dechem naslouchali dojemným slovům, kterými
B. Milost vykládala sv. evangelium o dobrém pastýři.
Ku konci kázání vzpomíneje vrchní arcipnatýř dějin
staroslavné Litomyšle a bývalých biskupů zdejších
jako svých předchůdců, prohlásil, že z úcty k dě
jinám a z láskyk městu ifarnosti Litomyšl

ské a na trvalou památku ové první apoštolské cesty povyšuje zdejší děkanetví ne
proboštství. Bitmovanců bylo veliké množství,
ježto již 11 let v Litomyšli biřmování nebylo, takže
musili být rozdělení dle pohlaví na 2 části; nejprvé
biřmovány osoby ženské, pak muži. V neděli dopoledne
přijalo svátost av. biřmování na 600 lidí z obcí při
fařených; odpoledne měl vp. Jonáš, kaplan, křesťan
ské cvičení o sv. biřmování za přítomnosti Jeho Bisk,
Milosti, potom bylo sv. požehnání a biřmování do
epělých z Litomyš'e počtem asi 700. V pondělí ráno
byla biřmována mládež školní městská, odpoledne

pr náboženská skouška. V úterý dopol. přistoupilapřijetí ev. biřmování mládež školní z vesnic přífa
řených, na to byla zase zkouška z náboženství nej
prve česky, pak německy dětí ze Strakova (Strokelle),
Téhož dne odpoledne biřmoval nejdp. biskap studající
c. k. gymasia. Na to po skončeném biřmování
vyžádali si audienci u J. B. Milosti: městská rada
s purkmistrem, okresní starosta, přednostové c. k.
úřadů s p. c. k. okres. hejtmanem v čele, sbor pro
feasorský a učitelstvo. V pondělí večer Katol. socialní
Jednota dávala na počest vznešenéhohosta slavnostní
divadelní představení „Pro Čest a slávu“ se živým
obrazem. Předseda jednoty vysdp. probošt V. Bier
uvítal J. B. Milost jménem spolku. Divadelního před
stavení zúčastnila se na počest J. B. Milosti celá
městská rada s p purkmistrem.

Osvěta lidu má již ve své krvi tak zahní
zděnou a nsazenou pravda z Al. Damasa: „Není nic
snadnějšího, než podezříváním jiných odvrátiti od sebe
vlsstní provinění“, že ve slepotě vlastní domnívá se
ve alepost ostatních, zvláště těch, kteří jí jsou na
blízku, a jen tak mimochodem sledují její umravňu
jící směr. Vše, co směřuje ku vznešené idei křesťansko
katolické, nalezne v redakci atheistické (?) opovržení.
— Proti ovítání děkana, proti slavnosti Božího Těla a
Vzkříšení píše al. redakce tak surovým způsobem, že
by si mohla bned podati ruku s vrávorajícím a alko
holem zpitým individnem, odcházejícím z kořalny a
neovládajícím nejen rozum ale i pamět. Kdyby těm čte
nářům z východních Čech byly povědomy intence a
hlavně praxe Osvěty Lidu, ta nevím, jak by pan re
daktor v té „evé“ pravdě vypadal. — Ve městě, kde
při 18.000 obyvatelstva. uotva 500. židů žije,
dovolí si psáti o úmyslu restaurace a rozšíření kato
lického kostela: Nic jim nevěřte a neplatte!, ačkoliv
v tom samém čísle s jásotem vítá myšlénka rozšíření
„židovské synagogy“. Ať odbývá se jakákoliv zábava,
přednáška atd., objevuje se pan redaktor jenom v těch,
které jsou pořádány židovským spolkem Rozvoj, anebo
spolkem, kde většinou převládá tento směr pod jeho
vedením. Hle, toť člověk, který sám hlásá „jsem athe
istou,“a dopřává v listu svém uveřejňování 0 vzneše
ném náboženství židovském, jako podnes nejpraktičtěj
ším, člověk, který, protože z „čistého“ tohoto obchodu
po kšeftovnicku jest živ, jest od katolíků podporován
odebíráním listu. — Což kdybychom my byli tak
sprosti a říkali: Nevěřte mu, neplaťte ma ničeho? —
Pokud nám jsou všechny místní poměry známy, tu
můžeme ubezpečiti své čtenáře o tom, že, bude-li ae
pan redaktor Hajn držeti této své politiky na dále, tu
zajisté musí býti faktem v krátké době oznámení, že
pan redaktor Hajn, dosud atheista, bude okázalým
způsobem v pardubické synagoze u přítomnosti celého
židovatva východních Čech slavnostně obřezán. Obá
váme se však, že, přijde-li někdo, kdo více platiti
bude, nepomůže sni ta obřízka. — Místní pozorovatel.

Z Kostelce m. 0. Katolickájednotav Kos
telci n. O. oslaví den svého patrona sv. Jiří v neděli
24. dubna. Spolek s praporem účastní ae slavných
služeb Božích v 10:/, hod. Při nich kázati bude vdp.
ThC. Jos. Trnka, vicerektor semináře a mši av. za
spolek obětuje vadp. konsistorní rada Dr. Gustav
Domabyl, professor historie. Večer určitě o půl 8. h.
na Rabštejně bude spolková schůze, pří níž promluví
vdp. Antonín Kaška, děkana předseda, „O emancipaci
žen“. Sbory a hudba řídí p. řed. A. Jeřábek. Bohatý
program doplní grammofon,který ochotně jednotě za
půjčil J. M. p. František hrabě Kinský. Hosté členy
uvedení mají přístup zdarma.

Z Labské Týmice. Ve dnech od 3.—10.
dubna konána u nás sv. missie. Dnové ti byli oprav
dovým pokračováním radostných avátků velikonočních.
Zbožný lid vážil si příležitosti, ve které mohl získati

pro duši svou hojnost milostí a požehnání Božího.roto denně navětěvoval velmi pilně dům Boží, by
naslouchal věčným pravdám Kristovým, ješ horlivě a
se zvláštním zdarem hlásali členovéT. Ježíšova z Prahy,
vldpp. František Vídeňský a Karel Lerch. Korunou
vší snaby byla slavnost svěcení sv. kříše. Milo bylo

Poet na ty veliké zástupy věřících,kteří ku sv.říži a tím i k nábožemství katolickému veřejně se
hlásili. K ozdobě průvoda přispělomnožetví drušiček,
jichž vedení laskavě obstaraly slečny Týnecké. Přes
40 mládenců střídalo se v nesení av. kříže, a jak so
dovídáme i mnozí evangelíci súčastnili se na těchto
pobožnostech; i při závěreční pobožnostimezi mládenci
viděli jeme některé evangelíky. Úkonposvěcení av.
kříše převzal ze zvláštní ochoty čestný kanovaík, bisk.
vikář a děkan Mikulovický vedp. Tomáš Střebský.
Připomenouti dlužno, še slavnostního průvodu účast
nila se sl. městská rada © panem měšťenostou v čele.
Dobrotivý Bůb odplať vldpp. miseionářům za dílo tak

spasitelné, jehož výsledkem bylo hojné přijímání sv.svátostí. Zbožný lid zajisté uchová je v milé a vděčné
památce|

Občanské záložny. Občanskásálošna
v Chradimi dle výročnírosvahy koncem r. 1908dala
půjček směnečních za 3,219.069'98 K, hypotekárních
6,724.340-06 K, cenné papíry vlastní činí 1,684.180-80K,

celkem aktiva jeví we v obnosu 19,599,408-18 K. Zá
vodních podílů od 1804 členů jest 68.443-71K, vkladů
11,727.918-90 K, čistý zisk 62.161:92 K, pojistné fondy
činí 714.x71877K. — Občansská záložna v Čer
veném Kostelci dle 42. účetní sávěrky vykazuje
půjček vtělených 1,645.204-59 K, osobních 187.760-50
vkladů a peněšných ústavů 146.007 62 K, závodních
podílů od 3002 členů jest 30020 K, vloženo 495.045-34 K,
správní přebytek 3080-27 K.

Pokročilá obee. Obec Řepníky u Vys.
Mýta jest slce nepatrnou osadou — čítá na 700 obyv.
— ta to vak jest velmi čílon na poli uárodního
bospodářství. V obci vzkvótají dva dobře řízené spolky,
Záložní a spořitelní spolek dle soustavy Raiffelsenovy
s hospodářský apolek, jenš má na 200 členů. Občané
mají spolkovou mlékárna, již si upravili z místností
starých, tak že celé zařísení závodu stálo pouze
1200 K. Teprv nyní, kdyá se mlékárně dobře daří,
přikročí se k atavbě místností nových. Zvláště však
pozorahodný jest drožstevní lihovar loni nákladem
53.330 K vystavéný. K němu použito opět místností
starých, tek že celý stavební náklad činil sotva
10.000 K. Třetí v řadě závodů jest družstevní závod
na zažitkování ovoce. Náklad rozpočtěn na 13000 E;
pracovati započne se v něm na podzim. Tato vesnička
může býti vzorem 1 městům ve svažení národobospo
dářském. Jen taková neunavná a obětivá práce po
vznose náš venkov a zjedná nám i vážnostu nepřátel.

Z Chotěbořska. Dne 17. dubna konala so
v Sobinově v hostinci p. starosty veřajná schuze lidu.
Po zahájení schůze vdp. Vác. Havlíkem, farářem ze
Sopot, promluvil vdp. Ferd. Vlček, farář v Nové Vsi
„0 péči země a státu o zájmy zemědělské“. Ukázal,
fe v záležitosti té nejdůležitější jest působnost záko
nodárná, neboť špatné zákony zmaří veškerou ostatní
i sebe lepší péči jednotlivců 1 úřadů. Zákony, jež
upravají poměry v zemědělství samém a pak poměr
mezi zemědělstvím a ostatními stavy a drahy výroby,
jsou základem, na němž a podle něhož práce jedno
tlivcova dále se staví. Je-li základ špatný, bade i
hotové dílo špatným. — V poměrech daňových jest
zákonodárství zeměděletva mnoho dlažno, i v úpravě
poměrů tržních, v obchodních smlouvách a clech.
Úkolem správy pak jest zákony usnosené a schválené
ku provádění a platnosti přivésti, nad jejich zachová
váním bdíti, kde život ae zákonným ustanovením 80
rozcbází, upozorniti a návrh na oprava podati. Dlažno
též starati se o účelné hospodářeké školství. Pan před

nášející uváděl určitépřípady a na ně zákonodárnéa opravné zásady aplikoval. — Na to pojednal vdp.
Vác. Havlík, farář a bisk. notář v Sopotech, „O po
vinnoetech státu ku včelařatví“. Ukázal, jak důležitým
odborem národohospodářským jest včelařství, jelikož
včely zúrodňují stromy a rostliny na polích a lukách.
Kde se pěstují hojně včely, tam je také hojná úroda
jak ovoce, tak i plodin polních. V Australii plodí
stromy ovoce a jetel semeno teprv od té doby, co
tam dovezeny byly včely. Nedostatečným zúrodněním
kvítků pro malý počet včel ztrácejí naši rolníci a sadaři
mnoho milionů korun ročně. Tomu dalo by 8e odpo
moci, kdyby stát náš konal ku včelařství svou povin
nost, neboť pak by se včely hojněji pěstovaly než
dosud a následkem toho nekvetla by tak mnohá kvítka
na jalovo a rolníci by sklidili hojnější úrodu. Vláda
uherská pochopila už dávno velikou důležitost včelař
ství v ohledu národobospodářském a věnuje proto
každoročně na zvelebení včelařství veliké sumy peněz,
kdežto naše vláda rakouská považujíc včelařství jen
pouze za nějaký aport téměř pražádné péče mu nevě
nuje. — Schůze, jíž se súčastnili též pp. faráři z Bo
rové a ze Studence, trvala až do večera.

Z Německého Brodu. (Pohřeb.)Dne 16.
dabna v sobotu odpoledne o 3. hodině konal se zde
pohřeb vlp. Josefa Tajovského, bývalého kaplana pat
dubického. Ačkoliv to bylo před nedělí, kdy těžko
jest duchovním se vzdálit, přece sjelo se veliký počet
pp. duchovních z blízka i z daleka. Bylo pozorovati,
Žeaž z Trutnova, z Ústín. 0. atd. zavítali uvému mi
lému bratru na pohřeb. Patrno bylo, jak veliké lásce
těšil se v Pána zesnulý nejen u svých kolegů, ale
všech, kdo jej znali. Průvod byi velkolepý, jemuž ne
malého lesk dodal dosud zde neznámý vadp. Tomáš
Střebský, kanovník, předeeda Z. J. Č. D. atd. atd.,
který s velikou obětavostí až z dálných Mikulovic
u Pardubic do Něm. Brodu zavítal a kondukt laskavě
vedl za assistence místního děkana, bisk. not. Ant.
Vančary a kaplanů. Před rakví kráčelo 38 kněží, kteří
střídavě nesli svého milého bratra k lehkému odpo
činka po těžkém boji. S velikým bolem vložen byl do
temného hrobu a nad hrobem kanuly tiché ale tím
bolestnější slzy. I veliké množství zbožných věřících
doprovodilo vzorného alahu Páně na místo posvátné,
ovšem že mezi těmito věřícími nebylo snad viděti an
jediného z intelligence. Kdo hlásí se ke knězi za živa,
hlásí ae k něma i po smrti. Naproti toma odpor
mnohých lidí ke knózi, ať již jest sebe šlechetnější,
roste až za hrob. Proto však přece klidně odpočívá
anima pis. O něm zajisté platí slova: Jaký život,
taková smrt! Jaká smart, taková věčnost! zivot jeho
byl tichý, zbožný, podle toho byla i tichá jeho smrt
a jistě jest i šťastná věčnost. R. i. p.

Z Lanškromna. (Různé nehody). V sou
sední obci Třešňovsí udála se v jednom týdnu 3 ne
štěstí za sebou. Minulý týden jel kočí statkáře p. J.
Štenglera z Třešňovse panskou alicí v Lanškrouně
s nákladom, kdež padající břidlicí s jedné střechy
byli jeho koně polekání a splašili se. Kočí spadl při
pradké jízdě pod kola vozu, a byl jim přes prsajakož
i obě nohy přejet. O uzdravení jeho se pochybuje. —
Po velmi parném dni v neděli dne 17. dubna nastala
k5. hod, ranní hrozná bouře. Tmavošedé mraky valily se
přes Mariánekou hora u Cermné k Třešňovaí ak Lan.
Škrounu. Blesk i hrom závodily spolu o překot. Okolo
5. hod. uhodil blesk do stodoly rolníka p. J. Hůbla
v Třešňovsí a zapálil ji a oheň rozšířil se i na stáje
a obytné stavení tak rychle, že ve dvou hodinách
celé hospodářství i se zařísením stalo se obětí pla
menů. Zabynuly téš 4 krávy, mnoho drůbeže i věrný
hlídací pes. Jen koně se zachránili tím, že nebyli
doma. — V ten samý den odpoledne jel hospodář p.



Václav Neugebaner s povosem do Lanškrouna veze
oves na prodej. V tom na náměstí vrazili do jeho
voza „cizí splašené koně, při čemž p. Neugebauear byl
k semi poralen, zdeptán, a raka mu byla slomene.
Věru neštěstí nechodí po horách ale po lidech.

Dopis z uzavřeného území. Panoro
daktore! Dovolte mi, prosím Vás, abych já co český
dělník mohl také něco připojiti ku pětadvacetiletému
jubileu spisovatelské činnosti dp. faráře Frant. Jiřího

la. Jest Vám, p. redaktore, zajisté podivným, že
o něm vím s Vaší „Obnovy“ tak vzdálený až z kraje
mezi Teplicemi a Dachcovem! Na těch nešťastných
místech, kdeš každý uvědomělý český dělník pro
svou národnost musí již zde na zemi vytrpět očisteci
Dáváme cizotě svou sílu a dovednost a ona nám za
to bere náš jazyk, ano i naše děti. Jsem zde dělní
kem již po čtyři roky. Nejsem sice předplatilem Va
šeho časop. „Obnovy“, ale zasílá mi ho dp. farář Fr.
J. Košťál ze Skuhrova; já pak mu proto chci těmito
několika řádky proukázati svoji povinnou vděčnost. —
Byl jsem českým dělníkem ve sklárně v Jedlině u
Deštného. Bylo nás tam více českých dělníků. Zařídili
jsme si spolek, a mnozí horliví vlastenci nás podpo
rovali, abychom zůstali své národnosti věrní. Mezi
nimi byl i skuhrovský pan farář Fr, J. Košťál, v té
krajině pro svou dobrotivost a vlastenecké působení
velmioblíbený. Každého roku vodíval procesí ku ka
pličce Panny Marie Deštenské a tu vždycky odpoledne
při pobožnosti křížové cesty u dvanácté zastávky na
výšince za kapličkou česky kázal. My Češi chodívali
jsme vždycky rádi na to kázání, abychom aspoň jed
nou za čas slyšeli slovo Boší v jazyku mateřském,
neboť Deštné jest nyní osada silně německá a když
jednou vlp. Jakubička přišel k nám na české křesťanské
cvičení, byla z toho v Deštném mezi Němci, zvlášť
mezi učitelstvem vzpoura. A tak nám nezbývalo neš
slovo Boží u té kapličky o křížové pobožnosti, z úst
skahrovského pana faráře Frant. Jiřího Košťála. Tu
jeme poznali jeho a on nás. A on měl nás rád; mezi
nás často přicházíval jak do dílny, tak i do místností
našeho spolku u Vondráků. A zeSkuhrova byla k nám
dobrá míle cesty. I on nám posílal české časopisy,
mezi ními i „Obnova“. Byly to tehdáž krásné doby
v tom erlickém podhoří, kde jeme my čeští dělníci
byli u svých krajanů v takové přízni. Když si nyní
na ty doby vzpomenu, až salzeti musím. Až do Sku
hrova jsme chodívali na česká kázání p. faráře Košťála.
Byli jsme vždycky potěšení a povzbuzení. A když náš
bývalý pán továrnu v Jedlině zrušil a my měli jeme
se rozprchnout jako nebeské ptactvo od domácího
krbu, bylo nám k pláči. Teskně jeem se rozloučil i
s p. farářem ve Skuhrově. A když konečně uchytil
jsem se až tady v borách Krušných, pojal mě stesk
po milé „Obnově“, kterou jsem rád čítával. Požádal
jsem tedy dobrotivého p. faráře skabrovského, by mně
„Obnova“ laskavě zase posílal, čemuž on milerád vy
hověl. A tak čtu „Obnova“ zase již po čtyři roky af
v tomto dálném koutě. Nedovedete ní ani představit,
čím mi tento časopis jest uprostřed zvuků cizích mezi
Teplicemi a Duchcovem, kde nejenom řeč, ale i naši
víra ohrožají svými útoky. Proto jsem si umínil na
počest p. faráře na Skuhrově, když jiš pětadvacet let
Českému lida spisuje a nám českým dělníkům v uza
vřeném území — my to jmenujeme rozzuřené území
— jest příznivcem, podati tímto projev díků prostého
poctivého křesťanského dělníka. Prosím Vás uctivě,
nepohrdněte slovem mým! Uvěřte mně, že v něm jest
modlitba věrného křesťana za Boží požehnáníp. fa
ráři Frant. Jiřímu Košťálovi i Vašemu milému časo
pisu. V úctě oddaný Jan Jecelín, český dělník.

Různé zprávy.
Areiblskupem olomouckým dlesdělení

vládního poslancům českým budé jmenován J. Ex. dr.
F. S. Bauer,biskapbročnekýa nástupcemjehov Brně
bude ustanoven brabě Pavel Huyn, farář v Běhařo
vicích, české to osadě na Moravě.

Jabilenm Českého královatví. 19.
duben jest význačným dnem 9 dějinách vlasti naší
Toho dne roku 1204 papež Innocene III. zvláštní
bullou propůjčil panovníkům českým žádoucí titul
královský na věčné a bodoncí časy, Tím Čechy při
Jaty do počtu královatví křesťanských. Prvním dědičným
králem českým byl Přemysl Otakar I, Před tím dosábli
na císařích německých přiznání důstojnosti královeké
knížata Vratislov II, a Vladislav II, ovšem že také
Přemysl Otakar I.

Radost mesi Židy. Na prvnízprávyo zá
bubě obrněnce Petropavlovska před Port Arthurem
židé ve Vídni padali si radostí do náručí, líbali se
a tančili. Tak se dělo i v Olomoci. Je vidět, jak židé
mají Rusy rádi.

Živelmní pohroma. Po parnémdni nedělním,
kdy teploměr ukazoval 249 R, rozzuřila se zvlášť
v noci pa mnohých místech, jmenovitě kolem Prahy
a pak v sápadních a sever. Čechách hrozná bouře
spojená 8 průtrží mračen a krupobitím, ješ nadělalo
značných škod. Noc z neděle na pondělí ozařována
byla neustálým blýskáním.

Obrovská stávka železničních zří
memců a úředníkůvypuklaprávěv Uhrách.Některé
vlaky byly přímo na trati od zřízenců opuštěny. Počet
stávkojících obnáší prý 60.000. Inženýři musili sami
dopraviti opuštěné vlaky do nejbližších stanic.

Neúrodné stromy donutíme k plodnosti
ohýbáním jednorodních nebo dvouletých výhonů, které
vyrostly jen do dřeva. Při tom se přivazují konce
větviček, aniž by ee přistřihly, ke spodním baluzím,

ene-li strom příliš, ta možno bez obavy nejsilnější
praty ohnouti až do krabu, že vršek větvičky je
blízko jejího začátku. Výsledek tohoto ohýbání požo
rovati brzy, neboť na pratech vyrostou větvičky 'plo=
dové, kdežto kdybychom je nechali ve svislém směro,
vyhnaly by opět do dřeva. Neroste-li strom bojně,
nemáme všecky jeho výhony ohýbati, aby se snad
vytvořováním větviček plodonosných nepřesílil.

Společné cestování r. 1904. FirmaČ.
Šulc a spol. v Praze pořádala už několik společných
výletů, jichš účastníci vědy byli úplně spokojeni. Také
letos připravuje se několik výprav. V první řadě bude
pořádán 29. dubna nový, levný výlet do Italie s tr
váním 20Odenním.Dne 14. května bude pořádán výlet
do Paříše. Dne 9. června vyjede se s Praby do Bosny
Hercegoviny a na Černou Horu. O svátcích Svato
dauéních budou pořádány dva levné výlety a sice vý
let do Paříže a výlet do Benátek a na jezera italská.
Na červenec se připravuje výprava po Německa, Ho
landeku a Belgii a na srpen jest projektována velké

v prena do Štockholmu, Kristianie, na jezero Venernské a ku fjordům norvéžským. Kromě výletů těchto
budou pořádányo prázdninách levné, populární vý
lety po Italii, Švýcarech Německu atd. Urogramy vý
letů těchto dílem již vyšly, dílem budou posloupně
sa sebou vycházeti a budou zasílány pravidelně kaž
dému interessentu, který o ně požádá. V lednu pří
štího roku vyjede z Prahy první česká výprava do
Egypta a Palestiny. Výprava tato, k níž dějí ee již
nyní značné přípravy, bude vedena ovobně p. Čeňkem

ulcem a pořadatelstvo donfá, še tento první český
výlet ku hrobu Spasitelově najde ohlasu u nejširšího
obecenstva.

Zasláno.

Vysece důstojnému dmuchovemstvu!
Letošním rokem dospěla „literárně-řečnická Jed

nota“ bohoslovců královéhradeckých 25letého trvání.
Po celou dobu svého života snažila se důst. jně plniti
úkol, jejž jí zakladatelé vytkli. Prošila i různé krise,
jak ani jinak býti nemůže při sdružení tak dlouho
trvajícím; opatřila sí krásnou knihovnu. V posledním
roce rozproudil se v naší Jednotě čilý život odborného
vzdělání, zavedeny kroužky: apologetický, exegetický,
bistorický, sociologický, pěvecký a hudební. Ale na
rážíme opět na starou překážku, totiž na nedostatek
peněs. Jednotlivci nemohou si opatřiti potřebných

žadavky vzkládány. A přátelé na venku na nás za
pomněli a nestarají we o dílo, jež započali. A tu obra
címe se k Vám, kteří jste Jednotu milovali, abyste
podporovali šlechetné snaby svých nástnpců. Když
přehlíželi jeme dějiny Jednoty, tu setkávali jeme se
s členy zakladajícími a přispivajícími, kteří bmotně
podporovali činnost bouhoslovců; bohužel dnes jich
není. Nuže voláme k Vám, kteří pracujete na vinici
Páně, přispějte nám, podporujte naše snabyl Za každý
dar srdečné: „Zaplať Pán Bůhl“ Příspěvky bndeme
kvitovati v Obnově,

Jan Beneš, Alois Dolák,
t. č. předseda. t. č. jednatel.

(Zasláno.)

Pan JAN STANĚK,pasířaciseleur
v PRAZE-I, ulice Karoliny Světlé číslo 10.

Dílna kostelních mddob a umělých prací z kovu.

Velerášený Panel
Lustr došel bez nejmenšího poškození © k úplnému

uspokojení. Srdečné díky za rychlé a náležité obsloušení.
9 veškerou úctou

Václav Zach, kaplan.
V Kaplici, 21. prosince 1903,

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dna 16.dubna 1994. 1 h]

ne K 1000—1100, ovsa K 5-40—6 40, prosa K 0-00
—00'00, vikveK 800—10'00, hrachu K 18:00—2000,
čočky K 26:00—2800, jahel K 1900—20'00, krop
K 1800—4000, bramborů K 3-00.-8 80, jetelového
semene červy. K 60:00—80-00, jetelového semene bí
lého K 80:00—100-00, jetelového semene švéd. 00-00
—00:00, jetelového semene ras. 50-00—60-00, máku
K 80:00—32-00, lněného semene K 18:00—34'00,
100 kg. žitných otrab K 12'00—0000, pšenié. otrub
K 1160—00'00, | kg. másla K 2-20—2-40, 1 kg. sádla
vepřového K 168—172, 1 kg. tvarobu K 0-28—0-8%,
1 vejce K 0'04—00'06, 1 kopa petržele K 0-00—
140, 1 kopa kapusty K*00—0-00, 1 bl cibule K 1300
—10'00, 1 kopa drob. zeleniny K 1:00—200, 1 pytel
mrkve K 2-40—280, 1 kopa cerele 0-00—0-00. 1 hl
brušek K 0v:00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 16. dubna 1904odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 287, žita 268, ječmene 37, ovsa
237, prosa U, vikve 40, hrachu 0, jahel 7, krap 20,
jetel. semene 0, lněného 19:/,, máku 5. 2) Zeleniny:
zelí O kopy, kapusty 30 kop, cibule 16 hl, drob.
seleniny 58 kop, mrkve 17 pytlů, brambor 652 hl,
cerele 28 kop. 8) Ovoce: jablek O hl. hrašek O0bl.
4) Drobného dobytka: vepřů 18 kusů, podsvinčat 884
kusů, kůzlat 192 kusů.

potndujeja výnývjnáně|

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
„úvůj 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.

UOTENUOMNÁNIRNITI»

fuprýná

(KUUICF

KMOTŘIČKY
hledající přiměřený památný dárek prosvé
bířmovanky, roshodnou adtentokráto pro
novou uměleckou a literárně cennou
modlitební knihu ČOSkou—

TĚGHA ÚRDCE
od Rav. Dvořáka. 9 516 ornamentya
komposicemiHuge Běttingra. Tisk ro
dvon barvách. Vaácný obsah slovní.

Výťiak v elegantní vazbě kožené za K 10—
Ve vazbě jemmější, vysoce vkusné za K 18—

4 pýběru i jiné ještě cennější vazby za"- až 18—

Račte žádati u knihkupců a obchod
níků s modliteb. knihami.
Kniha vyšla nákladem České graf. akc. spo
lečnostiUnie w Praze.

Založeno r. 1860

Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Zava

zlatník apasíř vChrudimi
svůj hojně zásobenýsklad náčiní

bohoslužebného
se stěíbra, broneu a ji

ných kovů
vše elině:vohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastaí | výroba | umožňuje
veškeré objednávky co naj
levněji vyříditi, — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
unovuzlacení a stříbřenistar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svécené se stvr
zením Jeho. biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

se vykázatiopi pochvalnými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě chů,
monstrancí, ciborií, relikvi

. átů, nádobek na av. oleje,
lamp. luceren, lustrů, kaditelen, *áckůna křest, svícnů, pa
ciikálů, schránek na Nejsvětější, patanek atd. co nejvice.

O“ Fillalka v Hradci Králové. "B

Dovolojeme uobě vele
ctěn. P. T. obecenstvu
ve známost uvésti, že

Předali jsme pro severovýchodní
Čechy

jediný prodej
svých osvědčených výrobků,

DEP“nejjemnějších"i

plstěných klobouků
Jos. Dvořáčkovi,

kloboučníku
v Hradci Král., blížeGrandHotelu.

Ve věl úctě

P. a C. Habig
c. a k. dvorní dodavatelé,

Vídeň.

nejnovějších

Kočáry VonE
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENĚK BUBEN,
kočárník v Hradci Králové.

Vyznamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyzuamenání čest.
diplom 8 právem ražení zlaté medaile s korunou.



KARLA ADAMCE,
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,

nejnovějších vsorů do chráAoberce '7ži*%ne

sáclony krajkovéa vlněné;

Přikrývkyjedíipošta;
veškerý nábytek

vkusného provedení a

dětské úosíky

Jidalf“ Novotný,
továrna na nábytek a koberce

o Týnmištinad Orl.
Bohaté sásobený sklad jest každému k volnému

nahlédnutí.

Cenníky, vsory a rospočty sašlu na pošádání.

Jan Horák;
seukeníkvRychnověz.X.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

přo jarnía letní dobu.
ORP* Tóž velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Při hromadném objednání vetší výhody.

Též na oplátky bez zvýšení cen!

U- =

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci obdrží dělník kartáčnický v Jilemnici

-a kočárník v Rychnově; několik učňů dostane
dobrá místa. — Přihlášky přijímá „Všeodbo
rové sdružení křesť. dělmictva“ v Hradci
Králové.

děd s..
. ae

“ Slatinné ..
= MF lázně“

we s

: v Bohdanči ©
a u Pardubic, a"

s jakož i lásně sirnaté a voduléčebný “

. ústav,doporučajíse všemúlevua uzdra- a
vení hledajícím nemocným. .

a“ Účinky všeobecně známé. — Saisona a
. od 1. května. a"

“ Dr. KUBR, «
. ředitellázní. .

Pe

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož idámských a ch
látek jest u Tkalcev. výrobního spele
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Tóž|ze
obdržeti partio zboží 30 mt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd.. jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebití,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

C V a
= Založeno 1853. |© Provedeno přes 500 oltářů a Božích C

hrobů.

Nejlepší doporučení.

V SYCHROVĚ,
umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz

2) počty zdarma, 6
Obnvvování oltářů, soch, obrazů a j.

E o „c U

První český katolický závod ve Yídni.

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,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35,

Na ukásku sasílá
se vše framco.

KEXPXPXÉX EXHKPXX
Nejdůstojněší biek. konsistoří doporučený

umělecký závod

dos. dkteslicha
o Hradci Králové

+ provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

zoltářů,s
we-kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. a od
X bornou dokonalostí přesně dle slohn. Zvlášť

trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně

X a levně při výhodných platebních podmínkách.
Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz

p počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.
+ Výroba rámců všech moderních vsorů.KEXBPKPXEXPXKHPKHRÉEX

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan Dlaněk, £2,s4,
Konviktské ul., ený paslř spe
cielné na kostelní náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený

A sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,
armpy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a t.d, vše
v přesném slohu církevním. Staré

. předměty novu opravuje v původní
intenci a jem v ohni zlatá a střídřá. Nu požádání hotové

ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce.Žádné presované vý

ZPXPX

+
PX

PRAXERHXHKDMREM

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.
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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 úplnou zárukou!

Solidní obsluha při mírnýeh
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
M Da požádání zašle.

Důvěry hodným edsilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení čen. — Zalošeno r. 1843.

ázně- VELIUHOVKYlázně-
/„ hod. jízdy od nádražní stanice Josefov-Jaroměř.

6 vil se 120 pokoji. — Vzorně zařízené.
Výtečné působící, želez. vodou připravov.slatinné
lázně, dále lázně elektr. omor., jodové,
jehličnaté s lázněpřírodní, volné.Léčenípitnou
vodou.Vodoléčba a elektroléčba. Osvědčené
roti rheumatismu, dně, lechiae, chudo

evnosti, nemocem nervovým, žensk.

atd. Fřekvapujicí výsledky. Gymnastickáléčba vad chůzea chorob miěních (Tabes)

dle H. 8. Frenkela. — Zkuš.lázeňský lékař Dr. V.Smutný z Prahy. Půvabná suchá poloha u samých
rozsáhlých lesů. Výtečnárestaurace ve vlast. správě,

při mírných cenách. — Vojenské koncerty.
ORP" Poštovní i telegrafní stanice v lázních."ij
Obšírné prospekty zašle zdarma Správa lázní.

Kdo hledá zaměstnání
nebo má přátele a známé, najde znamenilé za
městnání. — Direktní. — Výhodné pro toho, kdo

má styk s venkovem. .
Adresu pošlete po číslem „509“ do insert. záv.
A. SCHONFELD a SPOL, Praba, Václ. nám. č. 17.

8 Uměleckýzávod Ř

©

8

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručné a levně
kazatelny,"jiš

PB“ Boží hroby, "JB

PRE“ křížové cesty.

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnatí.

©O0000000000000000
Nábytek na splátky
bez jkéhokoliy zvýšeni cen na každoustanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 303.



NOVOTINY v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

tá stupce)
S || | odbornýuměleckýzávod

A pro

Kždo | malbuokenknotolnicALB PRAHA-I,
8. 145 at., Malá Karlova ul. čís. 19
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a

Hi Ostcei se čelesnými rámy, sí
ki lěmi vsasením.

Veskeré rospočn skizsy 1 odbornábezplatné, bezevší závaznosti
ku definitivní objednávce.

ny- Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.“jišj
Založeno roku 1836.

Čí

veškerých

„modních

časopisů
českých i jinojazyčných

C

49)k-WV26 (S2)(8:

sta :
© lze předplatiti

D» (P x

BO | královéhradeckém© him
s pectvía antikvariátě© 28
sw) 9 i

VM "0Bohdana
E
VW

ICE
»Si

=©| Melichara
0 v HradoiKrálové.

(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808)

Dodavatel hodin ma posv. Hostým a Velehrad. — Rozpočty zdarma. — Přes 300 růsmných hodim postaveno.

e SN Výrábíjenv dokonaléjakostiÁ2 A by 3 o

BO věšové hodiny
a pro kostely,školy,

ý radnice, zámky a továrny

“ za mírné ceny s dlouholetou sárukou.of Ve“4 0000
Oznamuji P. T. obecenstvu,
že zařídil jsem poboční —

závod s nábytkem
vlastní výroby,

C. k. státní cenou vyznamenaná

první moravská výroba
věžových hodin

PR. MORAVUSE
V BRNĚ, Volké náměstí, 6.

k úplnému zařízení bytů, celých výbav ve slozích nejmodernějších,
jak známo v cenách nejlevnějších, a prosím ctěné své P. T. zákaz- ©

níky, by mě v podniku mém i nadále laskavě podporovali.

Pobočnízávod:Praha Ferdinandova třídu č. G-II.
proti české spořitelně.

Skladya dílny:E*raha, Perštýn Č. 9-I. Pozor!Zde
žádný krám! V zadu ve dvoře, vedle „Medvídků“.

B. Krumlovský.V hluboké úctě

2232590922B

Zkazilijste si Žaludek?

Ba, Snědli či vypili jste s odporem
„JAM něco a jest Vám nevolno? Tu

n jen se napijte

ŠARATICE,
Vlitrová sklenice

Vás uzdraví v několika hodinách.

Ksv. biřmování
vydal jsem 8 českým i německým textem obrázky,
dva druhy, 100 kusů za K 2:40. Račte žádati
vzorky, jež se zdarma a franko zasílají. Na skladě

mám i druhy dražší.

Obrázky druhého nákladu
sv. Řehoře

hodí se dobře k sv. biřmovaní (100 kusů K 360).

Pp. obchodníkům poskytují se značné výhody.

Karel Simek,

Merkurem.

všeho druhu
pro pány idámy.
Obuv zhotovuje se též i z přinešených látek.

Zakázky z venkova
jakož i opravy, kteró se ve vlastní dílně zbo

tovují, vyřídí se obratem pošty.
Vhodné přilešitostné dárky.

majitel skladu a nakladatelství religios. obrázků
v Č. Budějovicích, Rudolíská ul. 42-I.

Úsvěděená výroba paramentů
jako kasulí, pluvialů, baldachynů, korouhví, školních a
spolkových praporů, též kostelního prádla sa ceny co
uojmírnější.

Bohatý sklad všech kostelních věcí z Korů
jako kalichů, ciborií, monstrancí, kaditelnic, dále soch,
křížů a obrazů.

Odporučuji knihu »Duch svatý«, hodící se
za dárek biřmovancům. Cena vázanéK 1-80.

Ku generalní visitaci a k prvnímu sv. při
jímání doporučuje skvostné obrázky, vydané svým
nákladem jakož | jiné památky a devotionalie

MARIE NEDOMOVA
w Olomouci, Dolní nám. č. 24.

Opravy a správky starých paramentů s ochotou 50
přijímají a dle Aředhist nanejlevnější ceny vyřizují.

nejlepším "O
OMP“ provední

Telefon č. (7.

Prvý závod na českém severovýchodě.

Peaci stroj.
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Od blouznění k politice věcné.

(8) V posledních dnech v obleda poli
tickém učiněny byly od předáků mladočeských,
drů Kramáře, Fořta a Fiedlera, pozorabodné
projevy, které ohlašují důkladnou přeměnu
utkvělých názorův a dosavadní taktiky.

Jest věru již na čase. Vždyť chaos poli
tického myšlení, nejistota situace a ochablost
ze sklamaných nodějí dostoapily již vrcholu.
Zmínění tři poslanci shodují se v tom,že státo
právní požadavky nejsou dnes včasné, neboť
státního práva za stávajících poměrů přímo
dobýti nelze. Před čtruácti lety právě tak
mluvili i Staročeši, hlásajíce volnost postupu
a získávání toho, čeho vůbec získati možno.
Viz Riegrovy drobečky.

Uvedení poslanci promlovili mnoho směro
datného. Obkládají studenými obklady rozpá
lené hlavy blouznících státoprávníkův a oteví
rají okna čerstvému vzduchu soudného uvažo
vání. K připravovanému tomato přeroda poli
tických názorů mimochodem řečeno mísí se
však zároveň lítost, proč heslovým naším
blouzněním tolik času bylo promrháno.

Příčina toho jest absolutismus mladočeské
strany, obsazování míst politických, úřadů ve
svazcích samosprávných a jinde politickými ne
schopnými stranníky. Tam bije dr. Kramář,
když praví v „Lučano“: „Dnes zřejmě se uka
zuje, že ono výhradné zastupování národa
jednou politickou stranou, ono privilegované
držení moci v korporacích samosprávných nám
a našim soahám není na prospěch“. Jest to
totéž co nedávno odsuzoval prof. Bráf žádaje,
aby se neužívalo politického měřítka v důle
žitých oborech národní práce. Pravil: „Voliti
dle politických stran do útvarů samospráv“
ných, do zájmových zastoupení, do konce do
správ peněžních ústavův a bospodařských orga
nisací nejen nemá smysla, nýbrž jest přímo
mařením sil, protože akládá lidem k práci
sobopným i chtivým nucenou prázdeň často
na prospěch pouhých nal.“

Národu našemu, jenž aprostřed Evropy
žije v neustálých nárazech a pronikáních
proudů kultary hmotné i duševní, zajisté užiti
jest ve všech oborech všech zdatných sil, aby
dosaženo bylo co největšího prospěchu celko
vého. Proto fankce a úřady mimopolitické
obsazovati jen příslašníky politické strany
vedoucí, jest tolik jako zadržovati zdravý vývoj
národa ve všech jeho oborech. V tomto ohledu
bylo oapácháno u nás bříchů věra již nepo
četných. Z počátku snad jednostranné obsazo
vání to děje se z poctivého přesvědčení strany,
že ona právě zájmy národa nejlépe obstará,
nicméně však pronikají brzo i zájmy i pro
spěchy osobní, které provalují se obyčejně
v jisté způsobě částečné anebo obecné korapce.
„Obrana Zemědělců“ se dne 22. dubna pro
mlouvajíc o nechoti k zemskému pojišťování,
odsuzuje příslušné činitele, kteří před blahem
rolnického lidu dávají přednost svým dobře
placeným místům eprávních radův a řiditelů
v kapitalistických společnostech soukromých.
Slovem dotýká se tu také stinných následků,
vyplývajících z ovládnutí poměrů jednou stra
nou. Kteří páni tu jsou obviňování, jest známo.

Řeč dra Fořta v Kolíně prvnesená vypo
vídá rozhodný boj povrchnímu a frázovitému
státoprávnictví. Žádá, aby všichni upřímní
Čechové, potlačivše vášně, otevřeli si navzájem
srdce, utřízlivě odlišili ekotečnost od přeludův
a na základě přítomnostiarčili cesty budou
cího konání. Hlavnípožadavek dru Fořtovi jest,
abychom všichni věděli, co v daných poměrech
můžeme a musíme chtíti a jakými cestami
k těmto cílům a tažbám hodláme pracovati.

Nesouhlasili bychom jen stvrzením páně Foř
tovým, že ovládl programatický zmatek. Nikoli,
všechny strany české vědí, co chtéjí a zasadily
si evé požadavky do svých stračných nebo
dlouhých programů, ale chyba jest v tom,
že se norozeznává stapeň větší neb menší včas
-nosti jednotlivých našich tažeb. Na příklad
strana mladočeská s rozvinutými prapory vy

V Hradci Králové, dne 29. dubna 1904.

táhla v boj zastátníprávo,soustřeďajíck němu
pozornosta síly celéhonároda, Azatímpředáci
strany nabyli přesvědčení, že přímo státního
práva nyní vymoci nelze, že se musí začít pra
covati konečně také rozamem a nikoli pořád
citem. Jakožto přípravnou cestu nejen k stát
nímu právu, ale též jako současné sílení celého
orgenismu národního dlužno považovat pod.
kopnou práci proti centralismn. Sám dr. Fořt
praví: „Česká otázka v době přítomné řešena
býtimůžejedinévsouvislostis řešenímústavní
otázky rakouské.“ Tedy jinými slovy, pracovati
k větší autonomii zemí, kterýmžto prostřed
kem sesílíme hospodářsky a kulturně. Pak
můžepřijíti okamžik,kdy síln svojia moc při
zřizování státního útvaru českého budeme moci
uplatnit. Zasvěcenímu na prvý pobled jest ta
patrno, že dr. Fořt přijímá reální názory prof.
Bráfa.

Poslanec Fiedler také před státním prá
vem hlásá bližší úkoly a okolnost, že žádá
o státní právo pracovati na půdě ústavy ve
Vídni, svedla českou veřejnost k mínění, že
názory obou poslanců jsou totožny. Zatím jest
mezi nimi rozdíl zásadní. Něco jiného jest,
ničením centralismu dodělávati se forem státního
zřízení potřebám zemských skupin přístapněj
ších (přání Fořtovo) a zase něco jiného, žádati
státního práva na půdě nynější ústavy prosin
cové, která má zřejmé známky tendence proti
témaž právu. Vždyť o základních právech
České koruny r. 1867 rozhodovali zástapcové
jiných zemí, jimž nepřísluší právo vměšovati
se do práv českého státu. Tím oprávněny a
odůvodněny jsou boje českého poselstva a lidu
proti této centralistické ústavě. Usilovati tedy
na podkladě prosincovky o státní právo naše,
bylo by bezvýsledné a nebezpečné, neboť jako
upíráme jiným zástupcům právo rozhodovati
o našich záležitostech státoprávních pro minu
lost, tak jim je musíme apírati nyní i budoncně.
Státní české právo jest zákonodárná a správní
samostatnost zemí našich v přímém poměra
ke králi a nikoli v poměru k nynější ústavě.
Ovšem názor posl. Fiedlera byl by odůvodněn,
kdyby se jím mělo snad naznačiti povolné zří
kání se státního práva vůbec; v té příčině
však měl se posl. Fiedler vyjádřiti jasněji.

Jako konečný výsledek poznámek těchto
uvádíme, že projevy tří předních poslanců
rýsají určitý aměr v taktice politické: obrátit
od státoprávního bloaznilství na půda politiky
věcné. Domáhat se našimi lidmi vlivu ve všech
oborech správy státní, mohutněním hmotným
i kultorním chystat přeměnu nynější ústavy
v aotonomoč-federalistickou. ©Uskntečněnými
bližšími cíli razit drábn k metám vzdálenějším.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 27. dubna.

(Všeobecný roshled po stávajících poměrech u más.
— Rueh v českém studentstvu. — Ku přítomné

politické físnosti.)

Všeobecná rozmrzelost nad postupem a
řízením českých veřejných záležitostí trpkou
svou kyselostí proniká veškeré vratvy naší
společnosti. Na všech stranách a ve všech kru
zích jeví se již nespokojenost s tím, jak náš
český život dnes vyhlíží. Věcné, jasné, určité
chtění z jeho projevů jako by bylo vymizelo,
tak že skutečně to u nás vypadá, jak J. V.

Kratoš ve svých Žíhavkách DR doby novo
české politiky“ líčí právě:

„Prvni doba deklarantů, táborů,
žalářů, konfiskac, odporu;
druhá spolků, společků a praporů,
trpné oposice xe vzdoru;
na to novinářských hádek, rozporů,
planých smírů, elibů, hovorů.“

Znamenité nápady, velkémyšlénky, obvály
hodné úmysly se u nás pořádjen hemší. Každý

Inserty se počítají levně.
Obnova vychdsí v pálek v poledne. | Ročník X.

týden přijde nějaký na denní pořádek a 8 nad
šeným povídáním vložen jest národu na srdce,
tak že prý bude v Praze pro tyto nápady,
myšlénky a úmysly, jež ovšem že nikdy ko
nečného provedení a uskutečnění nedojdou,
zřízeno z prken veliké skladiště, jako bylo zde
zřízeno před několika lety skladiště pro různá
odložená politická přesvědčení.

Jak se u nás veřejný život dnes pojímá
a vede, dokazují jako příklad tyto doklady,
které postačají, aby si každý mohl učiniti ná
ležitou představu o tom, kterak na naši českou
politiku a politickou povahu mohon a musí
pohlížeti naši odpůrcové.

Když se před Šesti měsíci v Čechách 0
becně mluvilo o nenhašené doposud otázce
dělení diecóésí dle národností, usneslo se sl.
zastupitelstvo král, bl. města na tom, protesto
vati proti podobným záruysalům.

Pokud pak jest širší veřejnosti známo,
nikdo z ní neví, kdy, kam a v jakém zaění
byl onen příslušný usnešený protest podán.

Nestalo se totiž nic!
Když vznikly následkem buršáckých bumlů

na Příkopech v Praze veřejný pokoj a pořádek
ohrožující bouře, usneseno bylo sl. zastapitel
stvem král. hl. města Prahy, vyslati k Jeho
Veličenstvu deputaci, která by u trůnu vylo
žila, jak se poměry v Praze mají.

Že by bylo toto vážné usnesení provedeno,
veřejnost doposud neslyšela.

Nestalo se totiž nic!
Onehdy konána byla na staroměstské rad

nici v Praze velkolepá schůze, vníž bylo pro
testováno proti způsobu, jakým jsou úřednická
místa na úkor českého živlu obsazována. Mnoho
se při tom mluvilo, wnoho se zamýšlelo. A
když pátráme, co v obledu tom vykonala a
jak promluvila Praha, docházíme k tomu málo
povznášejícímu vědomí, že — —

— nestalo se zase uic!
Proto, když se nejširší naše obecnost stále

setkává s takovýmito zjevy, nelze se diviti, že
ji začíná ovládati docela odůvodněný cynismus,
že podlebá lbostejnosti. Na drahé pak straně,
kde by mělia mají provedení usnešení těch držeti
ve příslušných mezích odůvodněné adrželivosti,
mosí panovati jenom výsměch 8 větší ještě
troafalost, když vychází na jevo, že většina
českého politického života jest vlastně kome
dií. Jinak se to nazvati nedá.

A nejsmutnějším úkazem při tom jest, že
oposice, která proti takovému pěstováníve
řejného života vystapoje, obyčejně S ničím
jiným nepřichází, než-li že nahlas povídá
výtky a rekriminace, jež členové vládnoucích
koterií jeden o drahém vzájemně šeptá. —

Naše mladé generace pravidelně vystupují
a uvádějí se v život žalováním na chyby a ne
dopatření starších a při tom obyčejně zůstá
vají, více vědomostí do veřejného života ne
přinášejíce. Proto také jedna mladá strana za
drobou vadne a hyne, poněvadž, jakmile vy
střílí osobní materiál a vyplýtvá osobní zášť,
neví, co by dále povídala.

Veřejný náš život posledních dvacíti let
sestává jenom ze sportu pronásledování osob
bez ohledu na sebe horší věc. Kdyby však
stihána a odstraněna byla především netrpitelná
věc bez ohledu pa osoby, ty by potom samy
sebou tiše zmizely.

Zmatek, který následkem toho dnes
v českém táboře panuje, nedá se ani vypsati,
čehož není zapotřebí, neboť jest všeobecně ci
telním. Kam to vede, musí dnes již pozorovati
každý, že to ku předu není a že doba řečí a
slibů bez skutků musí u nás co nejdříve pře
stati, nemá-li česká věc zůstati ve světovém
shonu a pokroku přítomné doby tak pozadu,
že důsledky toho dnes ani představiti si nelze.

Za dnešní doby nahrnaly se do správy
českých veřejných záležitostí davy o80b, jež
postrádají přebytku hmotné i duševní kvalifi
kace, který by jim umožňoval, že by mohly
veřejnosti něco poskytnonti. U nás si dají
lidé na sebe navěšeti úřady, fankce a hodnosti,
které jsou jim obtíží a jež příslušně zastávati
nemohou, anebo když je zastávají, najednou



jsou překvapování při tom, že prý při tom
pamatují především na sebe.

Všeobecně se to uznává, ví, cítí a nechává
se to běžet dál! Tak je to dnes u nás.

r *

Povšimnutí vyžaduje ruch, kterýž za
dnešních dnů panuje ve pražekém studentstva.
Vlny tak zvaného „pokrokového hnutí“ jež
českou věcí šmejklo nazpět na mělčiny nupro
stého zalamání, odkud stoupenci a oběti jeho
jeden za druhým ze předu i ze zadu, zevně i
vnitřně přebarvení prchají, se vřehnaly a na
místě bývalých „nových proudů“ začíná se
mezi českou akademickou mládeží vzdouvati

nové vlnobití“, jež se dnes sice čeří zatím
jenom hraním si s barety, avšak poněvadž
sílu evoa Bere z pocitů národních, zajisté že
poroste a rozvine se v mocný příliv. kterýž na
pobřeží české věci přižene sta uvědomělých a
nadšených vlasteneckých pracovníků.

Nechceme zde líčiti historii kymácení se
smýšlení a projevů českého studentstva od
rozpuštění „Akademického čtenářského spol
ku“ r. 1889, jímž se do dnešní doby v českém
společenském životě jevilo. Byly to čanmy,
z nichž pro daiší působení nikdo nadšení a
vznět si neodnesl, bylu to leta, kdy mládež,na
místě aby se dohromady poznávala apro další
zápasy celila a bratřila, proti sobě jenom
sočila.

Zdá se, že hašteřivý dncb tento mezi
mládeží pozby! již kursu, neboť se všeobecně
po tom touží, aby ve hlavních a všem českým
inteligentům společných záležitostech sešla se
pod společným praporem a dokonce se o tom
již vážně mluví,aby se českoslovanské student
stvo sjednotilo v jeden společný „svaz.“

Jaké poměry dnes jsou, musí býti v této
příčině ponechána studentstvu volná dráha, aby
si ji k účeli tomu npravilo dle vlastních svých
potřeb a mínění, jež tak zvaní „staří pánové“
za dnešních dnů nijak regolovati nemohou. A
sice ze dvou příčin. Předně, že dnešní poměry
od poměrů před 20 lety jsou stejně různé,
jako byly poměry r. 1885 panojící úplně roz
dílné od poměrů zavládajících r. 18605a za
druhé, že společenský studentský život pozbyl
u pás od r. 1889 do dnešní doby kontinaity a
proto jest bez tradic, usancí a zvyklostí, jež
by se byly stuly časem vydrženým právem a
mravem.

Společenský studentský život, pak-li bude
u nás opět pod jedním praporem regulován,
jest útvarem novým, kteryž si musí zjednati
svým působením a vystupováním nová opráv
nění, nové vlivy, neboť to, co z bývalých dob
jednotné representace studentstva zbylo, do
dnešních časů jest zastaralé a nehodí se pro
ně. Proto nelze nový svaz česko slovanského

FEUILLETON.
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Vácelav Řezníček.
. IX.

Stráviv nejjímavější léta svého věku v Hradci
Králové, skoro jsem se znamenitým tím městem
srostl tak, že kdykolivěk jedu navětíviti rodnou
svou vísku, musím se zastaviti také v Hradci,
jímž projdu, abych viděl, jak kvete a roste. Lidé
jsou zde již většinou jiní, nežli byli tu za mých
časů. Tehdejší stařečkové dávno zmizeli, z mužů
oněch dob jsou shrbení dědouškové a moji vrstev
níci již plešatí, šediví. Příliv nedomácích živlů
pak jest tak mocný, že v němstarý Hradec dávno
zanikl — —

Město od staré bývalé městské brány Praž
ské k bývalé bráně Slezské se sice nezměnilo, to
jest po dobu mé paměti stále slejné, ale nový
jeho podrost poměry hradecké patrně převrátil.
Jepom když s Bílé věže při každé čtvrti hlučné
zrepetíruji hodiny tvké počet „celé“, tu Hradcem
procházejícího odchovance chytne to za srdce, že
bezděčně zapomíná na ten Časový prostor, který
ho od mladosti zde strávené dělí.

Tentokráte nechám školu stranou a vzpo
menu událostí, které byly před třiceti lety kusem
historie bradecké,

Bylo to večer v sobotu dne 17. října 1874,

když na Bílé věži rozklinkel hlásnýPáka požární zvonek a vyvěsil rozžatou svítfinu na stranu
ku Kuklenám, což značilo, že oznámený požár
v onom směru se nachází. Oblašování, že někde
v okolí hoří, nebylo tehdy v Hradci žádnou vzíc
ností, ale tentokráte ohlášený požár byl událostí
důležitou tak, že ibned po poplašném znamení
zvonkem, který se mně zdával míti jako do srdce
zařezávající se zvuk, zavřeštěla také po Velkém
náměstí trubka, svolávající dobrovolný sbor basič
ský ku pomoci.

Náš stravovatel pan Frant. Tichý rychle vy
skočil, paní Tiché mu čerstva sbáněla hasičskou
přilbu, pan Tichý se cvélem oblékal do kabátu,
paní Ticbá dršíc přilbu v náruči ho prosila, aby
dal pozor a někde neubořel, on na to neodpo
vědělano ani ne, ale jakmilevězelvkabátě,ihned

studentstva navázati na přetržené pásmo situ
dentských zájmů a snah z let osmdesátých.
Ten musí vystoupiti jako čínitel nový, jako
činitel s novým programem, při čemž „staří
pánové“ mohou ho podporovati spíše finančně,
než-li míněními a radami, jež celkem jsou na
pořád reminiscence a přežitky dávno temporis
acti.

Že máme pravda, tomu nasvědčoje, že
dnešní studenstvo přes svou společenekou roz
háranost a nejednotnost ovládáno jest především
smyslem praktickým, o němž v letech osmde
sátých neřku-li dříve nebylo zdání, napotom
dnešní stodentstvo docela jinak smýšlí a jedná,
než li jak smýšleti a jednati jsme se směli opo
vášiti my starší, kteří musíme obdivovati, jak
dnešní studentstvo svým oáhledům i při své
rozdrobenosti dovede zjednati důraz a váhu.

Protože mládeži patří budoucnost, nelze
se jí stavěti v odpor a bade nejlépe, když si

své vzájemné poměry npraví sama a to proto,
že By beztoho neposlechlu, když by jí někdochtěl raditi, jak to bývalo dobře, když byl čert
ještě jenom kominickým učedníkem. Z toho
důvodu máme za to, že nový studentský život
twusí vypačeti z nové duchovní mízy nové ge
nerace, na jejíž ratolesti nelze vrubovati nebo
očkovati desítiletími zaschlé a životu odumřelé
vzpomínky, aby znovu rozkvetly, když již
dávno odkvetly.

Sledujíce studentské proudy, vidíme dnes
mezi barety pohybovati se dvě šedivé hlavy,
jež jsou studentstvem všeobecně váženy a do
konce i zbožňovány. Jedna tato šedivá hlava
jest professor reálného gymnasia ve Troblář
ské ulici v Praze p. Jaroslav Červenka,drahdy
starosta Akademického čtenářského spolku,
kterýjiž třicetletdůsledněa nennavněsleduje
velký cíl asice zbudování Akademického domu
v Praze, ve kterémžto směru dodělal se již
uznání a obdiva hodných výsledků, jimiž se
může právem honositi. Druhá pak šedivá hlava,
již ve studentském rachu posledních dob stále
spatřajeme, jest universitní professor p. Dr.
Urban Jarník, kterýž s nejvzácnější oddaností
a neunavností věnuje se starosti © zlepšení
hmotných poměrů chudých českých studentů
a v obledu tom dopracoval se k zařízení in
stituct, které jsou bezsporně závody nanejvýš
důležitými. „Mensa academica“ má v něm
svého otce i patrona a co mimo to pro Stu
deutstvo a jednotlivcez něho vykonal,znamená
skutečného lidumila. (Pan Dr. Jarník jako gy
moasista byl chovancem b. Borromea. Pozn. r.)

Pánové ti mají dnes ve stadentstvu nej
rozhodnější slovo a to proto, že se ochotně

přizpůsobují a přizpůsobiti dovedou prakticým a časovýmjeho potřebám, které si v našem
životě bezsporně vlastní cestu svou razí a
raziti budou. Pro dnes postačí, aby čtenáři
naši byli tímto slespoň ve hlavním stručněo—————"---—-—-—-—
narazil si na hlavu přilbu, chytil sekeru a salou
ven, jak členství a povinnost basičského sboru
mu velely — —

Já s přítelem Nyklíčkem vyběhl jsem za ním
do síně a dívali jsme se, jak to psn Tichý, stále
se při tom stroje, poschodech dolů čerstva natírá,
jakoby do něho, do jindy vážného, klidného muže
jiná duše vletěla. Tak byl nadšeným a horlivým
hasičem a je snad do dnes, po třiceti letech.
Alespoň ještě při hradecké výstavě shledal jsem
bo na výstavišti v záslužné hasičské aktivité. ©

V témž domě u Skélů bydlící knibař Souček
se mu však smál, když ho ra schodech k obni
pospíchati potkal.

*To já si raději posedím u bolby piva, než
li bych se pro nic a za nic trmácele, řechtal se
tebdy.

Když jsme se ze síně vrátili do pokoje, na
lezli jsme paní Tichou v neobyčejném rozčilení.

sJak jenom se v noci dostane domů«, lamen
tovala, držíc v ruce domovní klíč, jejž si pan
Tichý s sebou k ohni vzíti zapomočl.

To mně přišlo náramně vhod.
Popadl jsem klobouk, vytrhl jsem jí klíč

z ruky a se slovy »jáho za pánem donesus cválem
utíkal jsem pryč také, jsa neplaén radostí, že jsem
se tímto způsobem dostal večerz domu e dokonce
mobu za bránu k ohni. Jinak bych byl musil
sedět dome. Po večeři jsme více ven nesměli.

Vyraziv krámem kupce pana Nábla na podsíň
dověděl jsem se, že hoří nu Kuklenách akciová
papírna. Pádil jsem na Kozinku, odkud bylo viděti,
jak se k temným nebesům valí plameny prošle
bovaný sloup dýmu ze skupiny paplrenských
budov. Dal jsem se výpadem a přes Hučavý most
tmou ke Kukleném. Domovní klíčměl jsemv kapse,
na níž držel jsem ruku.

Za několik minut byl jsem u ohně, králové
hradečtí hasičise svým cvičitelempanem Pozdénou
v čele tam právě dojížděli. Pověděl jsem panu
Tichému, že jsem zde také. Utrhl se na mne
pro to, ale když jsem mu adělil, že mu oesu
od domu klíč, který zapomněl, přestal se mrzeti,
klíč přijal a nařídil mné, abych se ihned vrátil
zpátky do Hradce, abych došel předzavřením krámu
pena Nábla domů.

Já ovšem poslechl, ale teprve až za chvilku.
Takového divadla, jské se mně zde jevilo, nemobl

informování o ruchu ve stadontstvu, jenž se
stávávposlednídoběpatrnýma o se
mluviti začíná.

Politické stanovisko české přítomných
časů charakterisováno jest stručně, ale velice
případně veršíky:

„V oposici zvítězíme|“ .
tak prál kdysi ňáký mlavka.
Když však přišlo do tuhého,
neřekli jsme ani slůvkal

Něco k tomuto vystížení politické sitaace
přičiňovatibylo byzbytečnosti. Úplně to postačí.

Obrana.
(2)Nitrobenzela processí.Tytozdán

livě dva cizorodé předměty dovedl zdravotní
referent „Osvěty“ splésti v obdivahodném 80u
ladu ve své odborné úvaze o škodlivosti oleje
mirbanského, jímž byla nerozamnou matkou
10letá Marie Androva otrávena. Matka otrá
veného dítěte spatřila v továrně Němečkově
ua Pražském Předměstí láhvičku s tekutinou
příjemně vonící a domnívala se, že je to vhodný
olej na vlasy, proto potřela hlava malé své
dcery, která trpěla na hlavě chorobou kůže.
Voňavá tekutina nebyla však lékem, nýbrž
prudkým jedem nitrobenzolem, jehož páry
omámily tak uebohé dítě, že přes úsilovnou
pomoc lékařskou dne 21.t.m. zemřelo. Smutný
tento případ zavdal zdravotnímu referento
POsvěty“ příčinu, aby si přečetl z odborné
knihy a pak opsal do novin něco o působení
nitrobenzolu, což je ovšem chvalitebná věc,
ježto před tímto případem málo kdo asi v Hradci
Králové čítával si o jedovatosti nitrobenzolu
a o účincích různých chemikálních jedů. Zdra
votní referent „Osvěty“ však nechtěl podati
jenom odborné poučení o jedovatém | oleji
dle cizích výzkumů, nýbrž chtěl také přičiniti
čco ze své bohaté vědeckézkušenostia proto

na konci z kniby vypsaného pojednání na
psal: „Zmínili jsme se o zhoubném účinku
nitrobenzola, aby tragická událost zmíněného
případu byla výstrahou. A jak by bylo pro
spěšnější v té věci lid poučovati, než hnáti ho
da processí, nasycovati jeho mozek vymyšle
nými legendami a zázraky neb štváti ho proti
jinověrcům ..

Slovy těmi obviňují se nepřímocírkevní
krohy z poblouzení nešťastné matky Andrové,
jako by snad na kazatelně místo katechisma
měla se vykládati chemie a výroba olejů. Po
chybujeme, že moudrý člověk bude souhlasiti
8 obviněním církevních krubů za prokázanou

a,
jsem si hned odepříti. Hořely totiž veliké papí
renské sklady a ostatní budovy staly se před
mětem hájení, jehož královéhradečtí hasiči se ujali.

Vmísil jsem se v davy diváků, meri nimiž
kolovsly o ohni tom nejdobrodružnější povídačky.
Na nedalekém královéhradeckém nádraží začsto
z neznámých mně příčin s pošinováním vagonů,
ož ihned zavdelo podnět k povídání, že prý to

Csou vozy se střelným prachem, jež dává před
Jnosta odklízeti, aby třebas nechytily a aby nádraží
a dokonce celý Hradec nevyletěly do povétří.

Lačně jsem podobné hovory poslouchal a
velice jsem se divil, když také někdo vypravoval,
že v kanceláři hořícího skladiště padlo ohni za
obět za 20.000 zl. cenných papírů.

Opatřen takovýmito novinami dal jsem se
šerem, kterýmž hořící papírenské skladišté noční
tmu přemáhalo, po silnici Pražským Předměstím
ke Hradci, kamž jsem doběhl ještě dříve, než-li
pan Nábl svůj krám zavřel. Pověděl jsem mu za
to, co jsem u ohně slyšel.

»To je samé plácání !« honoroval mne za to
pan Nábi.

Vděčnější publikum pro své zprávy nalezl
jsem doma, kde se však paní Tichá pořád strecho
vala, aby pan Tichý někam nelezl a nepřišel do
nějského neštěstí, Mé ubezpečování, že jsem ho
viděl u stříkačky, bylo marné. Kdy se pan Tichý
od ohně vrátil, nevím, prolo že jsem se brzy po
svém návratu uložil k libému odpočinku.

Noviny se pak široce o požáru tom rozpi
sovaly a zejména »Pražský Denník“ o něm obšírně
vypravoval, maje ve příčině té zvláštní dopis
z Hradce Králové. Já býval tenkráte pilným jeho
čtenářem, jelikož jiné české noviny byly za tehdejší
doby po českém venkově vzácnoští a mimo to
byly v držení krubů, s nimiž jsem se nestýkal.

oPražský Denníka byl tehdy v Hradci velice
četně čten a odebírén byl za Jo kr. měsíčního
předplatného prostřednictvím vabaldy«, před níž
se na Velkém náměstí každodenně po obědě chumáče
čekajícího naň lidu kupily. »Abaldus, která se
nacházela jako dnes v Caivasově domé, najstou
měl tebdy pan Amelung.

Další královéhradeckou důlešitostí tehdejší
doby bylo jmenování nového biskupa, jež bylo
v Hradci očekáváno s pechopitelaým napjelím
proto, poněředž se v příčině té mluvilo také



neopatrnost s jedem. Spíše snad každý si po
loší otázku, které že krohy jsou povinny po
učovati lid o otravách. ©Myslíme, že to jsou
v přední řadě lékaři a odborníci. A tu se tá
žeme: Kdo brání hradeckým odborníkům po
učovati o nitrobenzolu? Kolik přednášek bylo
v posledním desítiletí při agitačních cestách
pokrokových lékařů pořádáno o otravách jedy ?

Když jsme četli výkaz themat přednáš
kových, kterými hodlá čítárna Palackého po
učovati hradecké okolí, nenašli jsme ani jedi
nou přednášku o nitrobenzolo, ačkoliv ve vý
boru čítárny Palackého nezasedá ani jediný
zpátečník. Pokud naše paměť sahá, předneseny
byly — kromě několika vzácných případů —
pokrokovými lidmi z tábora „Osvěty“ samé
řeči, kterými katolickému lida byly zesměšňo
vány náboženské obřady, kterými zázraky byly
prohlašovány za báchorky a kterými katolický
lid byl štván proti svým vlastním duchovním
vůdcům. Tak pracovali osvětáři po 10 let- a
tak pracují dosud. Místo poučení balamutí lid
prázdnými frázemi, lichými bistorickými vý
mysly a čštvavými řečmi. Když pak pod samým
svícnem osvětové lucerny se vyskytne nenvě
domělá žena, vyzují se osvětáři ze své zodpo
vědnosti, ačkoliv tvrdili a tvrdí, že vlastně
kulturu hradeckého okolí udržují sami. Když,
pánové, jste si osobili ve veřejnosti první slovo,
ueste si také zodpovědnost za svou povrchnost
a nedbalost. Vracíme vám láhvičku nitroben
solu, ježto za ni zodpovědni jsou ti, kteří si
vzali výsadu na výchovu lidu. Až se někdo
otráví processím, budeme sami přemýšleti oná
pravě, ale nebudeme farizejsky svalovati vinu
na pokrokářské krahy. Tedy každý si odpovídá
za své. Vy za nitrobenzol a my za processí!

(3) Ještě Jedmou drtinissmus. Pandr.
Drtiua prohlásil: „Reformace teprve, usilujíc
o návrat křesťanství k počátkům jeho zdravým
a prostým, dává lidu do rakou bibli v jazyku
mateřském a ujímá ae vzdělání lidového.“ Na
to jsme odpověděli: „Tohle je, slovatný pane,
lež na leš.“ A tohle opakujeme, vzácný Čase,
znovu. Na místo celého fenilletonu jsi měl ra
ději dokázati, že před „reformací“ lid bibli
v jazyku mateřském neměl; to se ti nepovedlo
ani otištěním kázání jesnity Fabiána Veselského
z r. 1730. Jsou v tom kázání opravdu některé
věcí bodné povšimnatí, Veselský na př. pově“
děl: „Písmo sv. od církve se žádnému čísti
nezapovídá. Však rozuměj s povolením du
chovního pastýře aneb zpovědníka, Písmo sv.,
které jest od církve všeobecně přijato a ap
probírováno (schváleno), jakož jsou hebrejské,
řecké a latinské bible Umíš-li hebrejsky, la
tinsky, řecky, čti s Pánem Bohem a níc proti
zápovědi církve nehřešíš, — [I slovem Božím,
byť by ono třebas od žádného porašeno nebylo,

o kandidátech domácích, o čemž se však nedovedu
šířiti. / květnu 1875 jsme se dověděli,že novým
biskupem královéhradeckým stal se budějovický
kanovník Dr. Josef Hais, rodem i smýšlením Čech.
Jmenování to uvítáno bylo v Hradci radostně-7

Biskup Dr. Josef Hais instalován byl na
královéhradecký biskupský stolec v prázdninách,
v srpnu. Jmenování jeho bylo za tehdejších poměrů
důležitou událostí a to hlavně proto, že Dr. Hais
jako profesor i jako kanovník v Budějovicích byl
vedle nedávno zemřelého vyšehradského probošta
Dra Ant. Lenze důvěrníkem vlasteneckého budě
jovického biskupa Jana Valeriana Jirsíka. Tito dva
pánové stařičkého vlastimila tobo každodenními
svými návštěvami těšili a v těžkých dobách drželi
v mladistvém nadšení, že proti vůli vlády založil
a po kolik let svým nákladem vydržoval v Budě
jovicích české gymnasium, jež potom musilo býti
převzato ve správu státní. Dr, Hais a Dr. Lenz
s biskupem Jirsíkem po projedňání běžných důle
žilostí hrával: také chvilku denně obulkus, jež
bývala stařičkému Jiraikovi zvláště milou krato
chvílí. Jak si Dr. Hais svého biskupského příznivce
vážil, svědčí, že si do Hradce Králové přistěhoval
velkou zdařilou jeho podobiznu, jež v tamní
biskupské residenci doposud v jednom pokoji na
čestném místě visí.

Biskup Hais naklonil si město Hradec Králové
rázem. Byl tehdy poměrně mladý, tý pán,
libezně vlídný, srdečný a poněvadž često.procházel
pěšky městem, ubíreje se za Slezskou bránu na
procházku a tu s tam se s potkávajícími ho občany
a déteni na několik slov zastavovel, byl brzy vše
obecné populárním a oblíbeným. Nás gymnasisty
získal si tím, že dne 17. aáří 1875. celebroval
nám slavné bohoslužby na vzývání Ducha svatého,
při kteréžto příležitostí jsme ho poprvé viděli.

Příznivcem a přítelem studentstva byl velice
štědrým a vzácně pozorným, na Což na svém
místě řeč přijde. Jak byl bystrozraký a jsk také
o duchovenstvu dovedl souditi, svědčí, že sám si
jako by vynalezl svého nástupce tím, že velice
brzy postřehl vzácné vlastnosti s schopnosti tehdej
šíbo šlunického kaplana Edvarda Brynycha, jejž
povolal do Hradce a jmenoval brzy potom pro=
fesorem v biskupském semináři, Nebýti této Haisovy
soudnosti, která keglanu Brypychoví ochotně nové
a širší pole působnost: otevřela s uplatniti se mu
na svém místě umožnila, vyblížely by poměry
v diecési královéhradecké docela jinak, než-li v jakém

ďábel nás pokouší. Biblei velkým doktorům
hlavymotá... Byl by Kristus sprostný lid
do největšího nebezpečenství uvedl, kdyby byl
chtěl, aby každý svobodně slovo Boží četl,
které ačkoliv samo o sobě jest dobré, neuí
však pro všecky“ Takhle mluvil kazatel v době,
kdy posud v Čechách četly se protestantské
překlady bible, které snadno hlavy prostých lidí
pletly. Coždivu, žo po nabytých zkušenostech
katoličtí kněží dbali veliké úzkostlivosti?

Za věku „reformace“ si každý nejprostší
člověk vyčetl zbible něcozvláštatho. Právě, že se
bible prohlašovala cd maohbých za hlavního
soudce u věcech víry, nastala nejžalostnější ná
boženská anarchie. Není diva. Vždyťjiž za časů
apoštolských převraceli bludaři smysl Písma
jen což! Sv. Petr napsul, že v epištolách av.
Pavla „jsou některé věci nesnadné k srozamění,
kteréžto neumělí a neustaviční (lidé) převracejí,
jako i jiná Písma, k svómu vlastníma zahynatí.
Vy tedy, bratří, prve (to) vědouce střežte se,
abyste bludem oemoudrých svedeui, novy
padli ze své pevnosti“ A že i ďábel dovede
znoužívati bible k pokušení, toho máme doklad
v samém Písmu sv. Když ďábel pokoušel Kri
sta, odkazoval se na — Písmo. Za časů po
hanských předkládali různí myslitelé lidstvu
nejodpornější výmysly ve jméno lidského ro
zomu, za časů křesťanských odvažovali se blu
daři nejztřeštěnější blouznění problašovati drze
za nauku Boží, odvažovali se tak mmlaviti„ve
jménu Božím“ a — pomáhati si Písmem sumým.
A jestliže i nejjasnější státní paragraf dovedou
si různí právníci různě vykládati, tím spíše
dovedli prostí lidé při „náboženské svobodě“
méně srozumitelná místa bible různě vykládati.
Ostatně k tomuto nábledu cbtěj nechtěj dospěl
sám Lather. S počátku sice tvrdil, že jest
bible jasna, ale když viděl, co se všecko ve
jména bible tropí, vyznal: „Ponévadš kašdá
„rota“sema bibli odvolávala a ji ve svůj smysl vy
kládala, stalo se, še ponemáhlu strácela vášnosti a
konečně se jí dostalo jména knihy kacířské, poně
vadě veškeré kacířství v ní vsalo původ a všichni
kacíři st biblí pomáhají.“ (Einig: Offene Ant
wort, 73).

Tohle je, milý Čase, trochu důkladnější
doznání než řeč onohc jesuity. Podepisujeme
je S jednou výjimkou; kacířství svůj původ
nevzalo v bibli, ale v sobělibosti umíněných
ztřeštěnců, kteří si pro kuždý nesmysl dovedli
uěkterého citátu Písma zneužívati. Litera za
bíjí, ale duch obživuje. Kdo chce míti pouhou
mrtvou literu bible za soudce ve věcech víry,
ať se baví tímto dávno překooaným a Špatně
osvědčeným s'anoviskem. Luther s4m brzo pro
blédl, jak jsmo výše naznačili, jenže zase opadl
do nejkrajnější protivy. Kdo chtěl učiti jinak
než on, pronásledoval ho přímo vášnivě. A

stavu nacházejí se dnes. Bez prozíravosti biskupa
Hsise nebylo by b.skupa Brynycha! Toho se nikdy
zapomínat: nesmí, že biskup Hais jest nejdůleži
tější a nejvlivuplnější osobou v životních osudech
biskupa Brynycha.

Rok 1875 pak přinesl Hradci na konci svém
hrůzostrašnou událost, jíž rovné od té doby nezažil.

V úterý dne 30, listopsdu jmenovaného léta
večer vypukl ohen v »Akciové rolnické továrně
na cukr«, která stávala těsné při královéhradeckém
nádraží při silnici k Hořicům vedoucí. Po ohni
tom byly zbytky její odklizeny, tak že »bradecký

grave dnes jenomstarší lidé v Hradcipamatují.
Když oheň ten byl v Hradci s Bílé věže

oznámen, běžel jsem ovšem že také k němu. Pa
matuju se, že leželo na kolik palců vysoko sněhu,
tak že se ním velice těžce šlo.

Požár vznikl někdy k 7. hodině večerní, a
cukrovar ním zechvácený plápolal brzy jako obrovská
pochodeň, tak že sněbem pokrytý kraj byl osvět
len způsobem nanejvýš pronikavým a v Hradci
se toho večera skoro ani svítiti nemusilo. Město
se svými malebnými věžemi poskytovalo v záři
jebo obraz mně nikdy nezapomenutelný. Omezovati
obeň zůstalo marnosti, neboť v plném proudu
kampaně nacházející se cukrovar padl mu za obět
celý.

Ráno dne r. prosince panovala v Hradci
ponurá nálada. Povídalo se, že při požáru tom
zabynulo také několik lidí a v poledne kolovala
jié městem zpráva, že v cukrovaru uhořel také
nejmladší syn vzácného a světoznámého králové
nradeckého továrníka budebních nástrojů pana
Václava Červeného, Václav.

Václav Červený, tehdy devatenáctiletý jinoch
a studující VII. realné školy, vyjel se staršími
svými bratry na stříkačce k požáru, kde přes
jejich napomínání a varování s oěkolika osobami,
mezi nimiž byl také člen Švandovy divadelní
společnosti pan Kaška, vběhl do hořícího cubkro
varu a zde vystoupil až do druhého patra, odkud
pomábal okny vyhazovati ven na dvůr cukr.

Při práci té se tak opozdil;, že se obeň
zatím do nejpovážlivější míry rozmohla tu Václav
Červený se společníky svými nejsa v hořící budově
obeznámen, někde v ní zabloudil a hroznou smrtí
zahynul. S ním shořel ještě asistent cukrovaru
tobo Vojtěch Úermék a královéhradecký hasič

když k vůli lepší ochraně svého bladného ná
soru zfalšoval text Písma, radil svým stoupen
cům: „Jestliže ti některý přívrženec papežův
bude činiti výtky pro slovíčko „saimojediná“
vpašované zůmyslně do Písma), řekni: Doktor
artin Luther to tak chce míti a praví: papu

Ženec a osel je jedno a totéž; tak chci, tak
přikazuji, budiž vůle náhradou za důvod.“
(Hlídka 1903, 237). Tohle byla jinší pánovitost
lidského rozamu nad biblí než ta, z jaké evan
gelictvo naši církev podezřívá.

Prostému, nermyslícímu člověku ovšem
snadno lahodí fráze, dle níž reformace prý
dbala na bibli víc než církev. To však žádný
z „českobratrských pobrobků“ neřekne, že vůd
cové sektářství, brojíce proti autoritě Říma,
přikládali k biblickému podara hned aatoritu
vlastní, a že pronásledovali zle toho člověka,
který 'se v jejich středu odvážil vykládati
Písmo jinak než oni sami. Příkladůo tom uve
deno v Obnově již dost a dost. Bible brána za
štít nejhorší tyranie a zpapnosti, aby prostý
lid mobl býti lépe ovládán.

- O. tom 80 ovšem p. dr. Drtina nezmínil,
že moderní protestanté lidu bibli berou, že
v táboře protestantském odhazuje se z bible
jedna kniha za druhou jako „falešná“ a že ra
cionalistické rozamářství moderních protostantů
vysoko se povyšuje nad bibli a že protes
tantští tbeologové upírají docela Kristu Božství.
A tak „evangelíci“ odhazají evangelium, ale
cirkev totéž proti nim hájí s takovou horli
vostí, jako je hájila dříve proti pohanům. Jenže
nedává lidu doruky pouhon mrtvou literu, z níž
si „svobodomyslní" křesťané vyčtou všecko
možné; právem stará se o to, aby slovům
Písma přikládán byl pravý význam. —Litera
zabijí, ale dach obživuje.

Opakujeme znova: pan dr, Drtina lhal,
když se vyjádřil, že teprve reformace dala lidu
bibli v jazyku mateřském. Na tohle odpovídat
kázaním jesuity z r. 1730 znamená uskakovat
do houští. A lhal dr. Drtina také svým tvrze
ním, že se teprve reformace ujala vzdělání
lidového. Na naše pádné protidůvody odpo
věděl Čas mlčením. To si raději ulevil ne
obratným podezřením, že Obnova bude psáti“
„Realistický, helvetsko židovský pražský list
koupil za peníze pruského krále(!) jakéhosi
belvetsko-židovského jesuitu (), zakukleného
socialistu, který se mupropůjčil k pohaně ka
tolické církve tímto smýšleným kázáním (jesuity
Veselského. Pozn. red.) v němž co věta, to lež“
— Že byste byli, pánové, rádi, abychom bojo
vali místo důvodů nadávkami dle vzoru Vašeho,
rádi věříme. Jde jen o důkazy, že bychom na
zývali vůbec někdy potu.šilce jesuitou, že
bychom někdy Vám vytkli peníze praského
krále a — že bychom nevěcně popírali histo
——————

tou náhodou, že v zoufalém svém postaver( bloudé
po hořící budově spadl do otvoru, jímž se z dru
hého patra do přízemku spouštěly homole cukru.
Pan Kaška dírou tou šťastně sjel dolů a tak jisté
smrti ušel. Smrt asistenta Čermáka byla broznou,
neboť dostal se k jednomu oknu, které bylo však
zsmřížované a lidé na nádvoří viděli, jak mřížemi
zoufale lomcuje, jak se plameny za ním šíří, až
ho slízly do svého žhavého lůna. Mimo to uhbořel
dělník Bronza z Plotišt, otec šesti malých dítek.

Hrozná tato událost působila v Hradci
zdrcujícím dojmem a nelíčená obecná soustrast
platila všeobecně vážené rodině Červených a to
tím více, jelikož byl její Benjamin Václav po celém
městě znám a oblíben. Lítost nad jeho strašným
skonem byla tím větší, že matku jeho, nanejvýš
ctěná paní Josefa Červená, ležela tehdy těžce nes
mocná a o smrti Václavově se vůbec prý ani
nedověděla — —

Jedním, kdo z Hradečanů první oa spáleniště
cukrovaru se odebral, byl pan biskup Dr. Hais
který vdově po uhořelém dělníku Bronzovi věnoval
to0 zl. slmužny a královéhradecké hasiče obmyslil
značným peněžilým darem v uznání lidumilného
a chrabrého si počínání při ohni.

Ve středu r. prosince bylo spáleniště navští=
veno tisíci lidu. Z cukrovaru stály jenom očouzené
zdi a okny přízemku tekla ven boědá melase.
Dvůr byl posypán cukrovou moučkou, již děti
brstmi mlsaly a do šátků sbíraly.

V jednom koutě při vyhořelé budově viděl
jsem ležeti lidský opálený trup, z něhož vynikalo
srdce, potom několik hnátů a beztvarnou hroudu,
patrně lebku, Byly to pozůstatky nešťastných
uhbořelců. Stál u nich jakým dělník, čekaje patrně
na komis. Co ze které osoby bylo nalezeno,
nevím, ale mrtvola nešťastného Václava Červsného
zjištěna snad až několikátý den po ohni a potom
za účastenství celého Hradce pohřbena na Poucbově,
kam ho brzy spanilomyslná a dobrotivá matinka
následovala.

Požár královéhradeckého cukrovaru jest nej
pochmurnější a nejčernější událostí, jit jsem
w Hradci Králové zažil a na niž pokaždé vzpomí
nám, kdykoliv mne kolem dnes se zemí srovnaného
jeviště jejího cestu vede, vlastně vlak umáší.

Vždycky v duchu vidím zaralitou, silnou
postavu Václava Červeného, jsk se ve zdravím
kypící tváři usmívá a jak mu měkký, kulatý klo



Na Vaše nejspné podezří
Podle sebe chcete

rickou skutečnost.
vání klidně odpovídáme:
soaditi jiné.:

„Lidé, kteří toliko vykořisťují výskumy cín
a kteří samí šádných neučinili, velmi vynášejí
jejích důlešitost, jelskoš nikdy menarasili na ta
jemství přírodní, před nimiš praví učencise sastavii.

Odtud jejich besbožecivío Jejich saslepenost. Zcelajinak se to má a lidmi, kteřísami nějaké výskum
učinili. Tů smají se skušenosti, jak omegeno jejíci
pole jest, a shledali, še při kašdém kroku setkávají
se 8 věcmi nepochopitelnými. Odtud jejich nábo
šenské přesvědčení a jejich skromnost. Víraa úcta
před tajemstvími jest pro ně snadnou. Čím více
pokračují. lím více ochromuje je nekomečno.“

J. B. Dumas,

chemik a sekretář francousské akademie věd

Politický přehled,
Věra radost velikou mají zase Němci

s dr. Kórbrem ze zástupců národa českého,
Mladočechů. Zahromovali si do světa, že volby
do delegace překazí a vládu svrhnou, ale na
miwořádné schůzi sněmovní minulý pátek, kdy
volilo se do delegace, ztichli, a jenom protest
podali, že předsede neměl práva ostanoviti
pořad této schůze mimořádné, že to věcí pouze
sněmovny. Volby tedy provedeny, ale za voli
kého lomotzučes. národních socialistů, radikálů
a agrárníků, kteří se zanecháním obstrukce
nesouhlasili, Hvizdot píšťalek, křik a rány do
stolů ve sněmovně přehlušily právě nad Vídní
zuření bouře. A za tó bouře zvoleni hlasy
německými a polskými do delegace Češi dr.
Fořt, dr. Kramář, dr. Pacák, dr. Pantůček, hr.
Lažanský, z Moravy dr. Stránský a dr. Žáček.
Proti těmto volbém podávaly se ze strany
české protesty i v sobotu a úterý, kdy se
obstruovalo jak obyčejně. Když tedy Mladočeši
považují volbu delegační nesprávnou, jistě tedy,
jak se patří, volbu odmítnou a delegace se
nesúčastní. — Vykládá se na různých stranách,
že by se obstrukcí proti volbám nic nesvedlo.
Dřív to Mladočeši nevěděli? Za ta léta parla
mentní práce musejí míti přece ož nějakou
zkušenost, jinak zanecháním obstrukce ukázali
světu prašpatné vysvědčení, dlouněhož nezbývá
vlastně nic jiného, než aby se dalšího zastu
pování národa vzdali, aby národ český nebyl
dále vystavován nepřátelům našim na posměch.
Ovšeta v tomto všem mají raku Poláci, kteří
dále s Čechy vyjednávají, tak že je možno, že
Mladočeší nechají projít i říšský rozpočet a
o změnu jednacího řádu prý už jim také příliš
nejde. Dle slov dr. Kramáře bylo by nejvý
hodnějším,aby Čechovédělali „polskou politiku“,
to jest, aby brali, kde se dá. Tak daleko tedy
došli se svou zkušeností. S dr. Kramářem
souhlasí prý většina Mladočechů, za to agrárníci
problásili Mladočechy za zrádce praporu, vy
stoupili ze společné orgunisace, přerušujíce
tím spolek všech velkých českých stran loni
na obranu národních práv uzavřený. Stejně
zachovali 8e též národní socialisté. Zase roz
broj na všech stranách a národní rada při
tom — spí.

Železniční stávka v Uhrách skončena ne
zdarem stávkajicích, z nichž se většina při
hlásila už do práce. Vůdcové byli po většině
zatčeni, a 8 moohými zahájeno soudní vyšetřo
vání. Hlavní slovo při této stávce vedli úředníci
železniční, kteří takto porašili přísahu úřední.
— Uherská sněmovna neočekávaně byla uza
vřena, čímž vláda zbavena nepohodlného vy
stupování oposice, zároveň však má volnou
raka v zakročování proti stávkařům.

Francouzský president Loubet byl hostem
krále italského v Římě, kteroužto návštěvou
upevněno přátelství Italie s Francif. Do Vatikáno
ovšem president nesměl.

Na dálném východě pořád ještě nedochází
k rozhodnějším činům. Japonci konají stále
přípravy kv přechodu přes řeku Jalu do Man
džarska a Rasové prý jim nezbraňují. Na Port
Arthor obávají se prý nyní Japonci udeřiti,
ježto na moři nalózá sa větší množství plo
voucích min, které hrozí lodím zkázou. V Ti
chém oceánu nejsou Japonci neobmezenými
pány. Dosavaduí nehody nezpůsobily malomysl
nost v ruském loďstvu. Z Vladivostoko vyploly
totiž zase ruské válečné lodi a k nemalému
zděšení Japonců objevily se na východním po
břeží Koreje před Gensanem, kde potopily
válečnou japonskou loď. Sami Japonci zprávu
tu potvrzují. Utvořeno už nové ruské loďstvo
počtem 36 lodí, jež zakoupeny hlavně v Ně
mecku za vlastní peníze carovy a šlechty
ruské. Nová tato eskadra vypluje v červnu na
východ. Generál Kuropatkin měl býti dvěma
Japonci za čínské žebráky přistrojenými za
vražděn. Ale záměr jejich včas zpozorován.

V PRAZE »„OBNOVU«
Use dostati v knihkupeciví p. Františka Hovorky
9Žilné ulicí a vprodeji novin p. M.Vlčkana

Příkopech.

Z činnosti katol. spolků.
Politický klub křesťansko-sociální

pro politické okresy jičímský, jilemal
cký a semilský odbývádne 8. květnat. r. svoji

výroční valnou hromada v hostinci B Jóna ve Studenci u Jilemnice s násl. pořadem: 1. Zahájeníschůze.
2. Přednáška dp. J. Saboly: O důsledcích nábošenské
rovolace v Čechách. 3. Zpráva jednatelská. 4. Zpráva
pokladniční. 5.Hlasování o změně stanov Pol. klabu.
6. Volby fankoionářů. 7. Volné návrby a dotazy. 8.
Přijímání členů a vybírání členských příspěvků. Jeli
koš na této schůzi jednati se mé o změně stanov
Polit. klubu, k čemaž zapotřebí jest přítomnosti alespoň
dvou třetin všeho členstva, doufáme, že členové klubu
našeho v počtu co nejhojnějším do schůze té se dostaví

Z Rychnova m. Hm. Odbočka Všeodb.
sdružení křest, dělnictva pořádala v neděli 24. dubna
sa hojného účastenství členů měsíční echůzi, na kteráž
p. Josef Urban z Hradce Králové vysvětlil nám po
třebu a účel udrožení křesť, dělníků. Ve své klidné,
hodinu trvající řeči poukázal sevrobně na nespraved
livé jednání s dělnictvem a na škodu, již s toho mají
i řemeslníci. Tato věcná přednáška doznala zasloužené
pochvaly. Po skončené acbůzi následovala zábava při
stolech. Přednesena báseň „Anděl Páně“ el. M. Čer
vinkovou, solový výstup „Metař“ p. Fr. Peřinou a
komická scéna „Oba lichváři“, Ač bráno bylo na
jevišti improvisovaném — zdařilým sehrávím byli
přece účastníci upokojeni. Další činnosti naší odbočky
NZdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Brožura „Osebovraždách studentů“

nezamlouvá ae kritikovi v „Oavětě“, že prý není
„nestrannou“, nýbrž tendenční a agitační. Pochybujeme,
že mohl autor p. dr. Reyl uledovati jinou tendenci,
nežli upozornění rodičů a vychovatelů na sociální slo,
jevící se uebovražiami mladých lidí, Spisek neopakuje
po bezhlavých lidech časovou frázi, že škola zaviňuje
sebovraždu etudentetva, nýbrž upozorňuje na jiné též

říčiny, zvláště na náboženskou bezzásadnost a na
iterární otrava mládeže nevěreckon četbou, což se děje

na základě hodnověrných výroků a pramenů beze vší
strannickosti. Jestliše citované prameny a úsadky ne
vyznívají příznivě ve prospěch t. zv. moderního život
ního názoru a jestliže nepropouštějí zvláště pokrokové
směry z nepřímé zodpovědnosti na rozháranosti ny
nějších studentů, může se na ně „Osvěta“ horšiti zrovna
tak málo, jako vadný člověk na dobré zrdcadlo, Ne
můžeme připustiti náhled „Osvěty“, že studenti čtou
Nietachovy spisy jen ojediněle. Nemáme potřebu tvrzení
své dokládati důkasy, ježto si je kritik může opatřiti
sám poptávkou n. př. v oktávě na zdejším gymnasiu.
Uznáváme, že nekrocené pohlavní neřesti, zvláště onanie,
json prvním krokem ku zoufalosti, ale to nám musí
přiznati i „Osvěta“, že výkladní skříně pohlednic a
knihkupeckého zboží, plné nahotin, bývají obklopovány
a hltány přímo školní mládeží, zvláště pohlavně již
vadnou. Nemravná literatura přirozenému padu dává
nezdravý eměr a nevěrecká kniha zavedeného obožáka
doráží. Jedna dobrá kniha, výstrabu poskytující, bývá
mnohdy hlasem volajícího na poušti a předpojatá
kritika, posuzající veřejné projevy ne dle obsaha, ale
dle politické barvy autora, zaviňuje přímo, že starý
šlendrianpanujedále vejménu—pokroku.Vbrožuře
„0 sebovraždách otadentetva“ aotva kdo nepředpojatý
našel by stranniotví, proto zdá ae, še kritik „Osvěty“
upadl vlastně sám do strannictví, coš n pokrokáře
rozumí 8e samo sebou. Není nad doktrinářství po
krokové!

Úmartí. Váženého P náměstka státního sástupce v Hradci Král. p. Jos. Bozděcha stihlo kruté
neštěstí: zemřela mu choť pí. Anna Bozděchova po
krutém utrpení, odevzdána do vůle Boží, dne 26.
dubna t. r. ve 37. roce věku svého. Pohřeb koná se
dnes odpol. na hřbitov v Pouchově. Žalem zdrceného
p. náměstka stát. zástupce, jemuž před měsícem za
mřela teké malá dceruška, provází nelíčená soustrast
všeho občanstva.

Chovanel biskup. Borromea domácí
slavností dne 23. dubna oslavili patnáctileté kněšské
jubileum svého fiditele vdp. dra. Fr. Reyla. Po ouver
tuře přednesené orchestrem a po pěreckém přání,
předneseném mužským sborem, měl chovanec ze VIT.
tř. k řiditeli proslov, po němž odevzdána řiditeli na
důkaz vděčnosti adressa, v níž uloženy literární, ma
lířské i hudební práce mnohých chovancův. Po té po
kračováno v hudebních a zpěvných číslech, v nichž
nejmladší i nejstarší chovanci ukázali ovoje síly. Ke
konci sehrána ještě vesolohra „Nemám čnau.“

Zápas © České Budějovice, předníška
dr. Al. Maysla, kterou al. rada král. věnného města
Hradce Králové uspořádala vo středu večer v Klicpe
rově divadle, jevila pramalou přítažlivost, Kdyby se
nedostavili stadující, jichž oatatač nebylo také mnoho,
stkvěla by se sedadla broznoa prázdnotou. Až to
mrasilo netečností mnobých. Lecjaká otřepaná fraška
by přitáhla do divadla přes počet inteligentních di
váků. Ale přednáška, kterou by jiný obratný a ohnivý
řečník mobl v srdcích posluchačů vzbuditi vlastenecké
padšení, vyzněla vlastně na prázdno. Tek ao jeví to
vlastenecké naše borování! Pogorovati ta bylo dělotka,
moče prací udřeného, který nelitoval 40 h a koupil
si na prospěch národ, účelů českobodějovických Mstek
Da sedadlo. Kdo větším vlastencem?

P. T. našemu občanstva, Zadnešnído
by vyskytaje se v městě našem hojně lidí, kteří bě
hajíce dům od domu nabízejí sboží druhu nejrůsněj
šího, hledíce je odbýti a vnutiti za každou cenu.
K účeli tomu a napálení kapujícího vynakládají
Veškerý evůj řečnický um a různé praktiky. Zboší

bývá obyčejně jakosti pochybné, ceně zaplacené ni
uterak neodpovídající a pomejríceod našich přítelíčků.
kteří mají jedině rádi naše peníze! V městě našem,
kde nyní možno dostati vše, není nám třeba takovýto
prodej ne škodu všeobecnou podporovati. I obrací se
proto Obchodní gremium sdejší na občanstvo měste
našeho i okolí tou uotivou žádostí, by potřeby své
krylo jen u obchodnictva a šivnostnictva domácího,
kteří zajistě učiní vše, by svým sákasníkům poskytli
sboší dobré za ceny nejmírnější a doufá, že apel ten
k vzájemnému prospěchu nevyzní na plano.

Májovápobošnost v marlanské sva
tymi v ci Králové, kde se uctívá mi
lostná soška Panny Marie Fojenské. Bylo to v pon
dělí dne 37. dubna |. P. 1664, jak vypravuje P. Fr.
Šrenda ve svóm historickém obraze Hradce Králové,
kdy zdejším arciděkanem vedp. Martinem Šipkem
slavně posvěcen byl základní kámen k milé svatyni
marisnské na Velkém náměstí u bývalé koleje jesuit
ské. Mimo hosty městské, pány totiš radní a obecní
starší a lid obojího pohlaví u velikém množství (Ob
raz. měděný av. II. str. 178.) jakož i domácí členy
Tovaryšstva Ježíšova s paterem rektorem koleje svato
klimentské z Prahy, přítomni byli členové rodiny ba
rona Kašpara z Grambů, svob. pána na Kostelecku n.
O. a Vambersku, J. C. Velf plakorníka, který vs
svém závětu ustanovil, aby majetek jeho v případě,
če by sya a obě dcery bez potomků zemřeli, přivtělen
byl koleji T. J. u ev. Klimenta v Praze. Ziroveň
pak položil podmínka, aby UO. jesnité s téže pozů
atalosti vystavěli marianskou svatyni. Svatyně tato,
jak původně neneseno bylo, nestavěla se v Kostelci n.
0., nýbrž schválením Jeho Eminencí Arnošta Harra
cha, arcibiskapa pražského, v Hradcí Králové, kde
kostela tehdy potřebí bylo. Proto jest tento urozený
pon baron Kašpar Grambe zakladatelem svatyně mari
anské, jak latinský nápis pod kůrem kolem jebo erba
rodinného tomu nasvědčaje.„Ill.(astrissími) D.(omini)
Gaspari de Grambe S.(acrae) C.(nesarene) M (ajestatie)
Colonelli Voluntate.“ Z toho také patrno jest, proč
staroměstská kolej av. Klimenta v Praze spolu půso
bila při stavbě svatyně této a tehdejší rektor Jan
Molitor zároveň rektor vyankých škol Karloferdinand.
zastapoval kolej tuto jako spoluzakladatel. Z rodiny
sakladatelovy byla přítomna roz. psaní Madlens choť,
a dcera Františka Madlena, provdaná za p. V. Zárabu,
krajského hejtmana královéhradeckého. Miouloa středu
bylo tomu 260 Jet. Stavitel tohoto eličného chrámu Páně
slove architekt Karel Lurago. Slavné pak svěcení jeho
dálo se teprve prvým biskapem královébradeckým, Ma
toušem Ferdinandem Zoabkem z Bilenberků, dne 10.října
1866, když byla klenba ve hlavní lodi už vkaenými mal
bami a la fresco vyzdobena. Mělo se zato, že s těchto
maleb alespoň obraz u vchoda pod kůrem, znázorňa
jící Naroz. bl. M P., se zachoval: zatím objevil se
při obuově letopočet 1767, tudíš rok po drubé kon
sekraci kostela, kterou slavně vykonal tehdejší biska
královéhradecký Heřman Hanibal bar. z Blůmegen
dne 11. května 1766 právě století po konsekraci prvé.
Pod jeho květnatým erbem se 2 Ivy v červených po
lích na zdi je latinský nápis, jená česky se čte: „Heř
man baron z Blůmegenů, biskup královéhradecký, cír
kevně o. irahé vysvětil nepřátelským ohněm spusto
šenou vvutyni dne 11. května 1786;“ kdežto na pro
tejší straně jeat štít řádový a latinským nápisem
(česky): „Tuto (svatyni totiž) Tovaryšstvo Ježíšovo ku
větší cti a chvále Boží a na oslava Matky Panny ve
likým nákladem obnovilo.“ Zajímati bude trvám cti
tele marianské tento právě obnovený obraz pod ků
rem Narození blahoslav. M. P. Vidí tu bádavý
pozorovatel objemnou komnatu s bohatými čalouny.
Paní jsou zaměstnány kolem nově narozeného děvčátka,
Marie Panny, jemuž připravují koupel, kdešto jeho
matka sv. Anna starostlivě přiblíží, aby ee mu nic
nestalo a zbožně avašuje o budoucích osudech dítka
toho. Pak jest tu viděti andílky apravojící kolébku,
kdež přinášejí plenky s povíjen a poduštičku a lijou
vody do vaničky. V povzdálí jest viděti mohutnou věž
brada jakéhosi v zahradě orientalní“ S druhé strany
jest červoným kobercem přikrytý stůl, na němž po
třebné věci připravují švadleny a podle stojan s otev
řenou koihou Písemav. a svícen se svící pro doba
noční. Jedna osoba ta zahřívá nádobu, není li to vy
kuřování, drahá ness asi nádobu vonné masti. Velký
obraz tento zasazen je do rámu; místa pak rohová
jakož i oblouk pod kůrem vyplněna jeou bohatým
kadrikatem a rozmanitým ornamentem. Obnova obrazu
tohoto jest hotova. Nato we dá akad. malíř p. Vilém
Vondřejodo opravy jednotlivých kaplí, v nichž se již
oltáře obnovojí, tak že do velké pouti Nanebevzetí bl.
M. P. bude a pomocí Boží a dobrých lidí celá svatyně
uvnitř obnovena a rovněž i zevnějškem, jelikož jišní
strana kostela se právě venka též opravnje. —Ctitelé
marianští se už těší na méjovou pobožnost, při níš
letos poprvé v osvětlení plynovém zazáří marianský
oltář a na něm milostná soška Fojenské Matky mi
losti. Zaal úctu a důvěru knítéž náš věblaenýhistorik
a rodák královéhradecký jesnita Bohuslav Balbín,
který dne 13. září r. 1664 z koleje klatovské psal do
teplské kanonie ©jednomu příteli | promonstrátu:
„Hledám spisek o Fojenské Matce Boží, s něhož bych
rád něco o ní vypsal. Nalezena jest počátkem tohoto
století XVII. soška P. M. ve Foji (Foy) v Belgii, upro
střed dubu, která ihned proslula divy a zázraky. Na
lezeny v dubé byly také kamínky, které šmabem pout
níky achváceny byly. I tyto kamínky mají do sebe
následkem styku se soškou moo zásračnou a jmenovitě
když se dají do nádobky k pití a do nápoje se vloží,
ozdraví nemocní zvláště na horečka. Kamínky takové
stávají se už velkou vzácností“, tak psal tehdy náš
Balbín posílaje bes pochyby svému příteli jeden takový
kamínek.Takovýchkamínkůarciužnení. Zsto actívá
we vo svatyní marianské v Hradci Králové táž socba,
u níž v Klatovech vzýval P. Balbín Matku milosti
Fojenskou, která má dřevo s onoho dubu, v němž
uložena byla milostná socha původní. Jakých milostí

pdali naši zbožní předkové u tohoto trůnu jejího,dyš tak horlivými bývali její ctitelé, jak historie do
avěděuje! Kéž se osvěží v měníci květnu opět úcta
její, aby každý z vlastní skadenosti nabyl přesvědčení,
že dobré jest utíkati se k Matce milosti 8 dosud de
neslýcháno, aby koho opustila, kdo by se k ní s dů
věrou utíkal,



Panorama Soveročeské| Jodnoty
v Hradel Králové dnem 34. t. m. byla use
vřens. Po důkladných opravách bude opět otevřena
dne 16. sáří t. r. P. T. pp. majitele bloků se žádají,
aby vstupenky své aš do té doby uschovali.

Výstavu prací žákovských pořádáv ne
děli dne 1. května 1004 průmyslová pokračovací škola
v Hradci Králové v kreelírné zdejší c. k. vyšší reálky.

sýsaní otevřena bude dopoledne od 9. do 13. bod.a2. do 4. hod. odpoledne. O 11. hodině dopolední
rosdíleny budou odměny nejpilnějším žákům.

Oheň. Kolem půlnoci na dnešek vyděšen byl
celý Hradec ohněm, který vzoikl na půdě v domě p.
Valdekově v ulici Svatodušní. Nebezpečenství hrozilo
veliké. Všecky téměř domy v ulici té jsou kryté
šindelem, starého rázu, tmavé, hustě obydlené, přilá
bající Svatojanské náměstí také skládá se s domů
starých, tak že se mohla velká Část Hradce ocitnout
v plamenech. Dlky však úsilí hasičů, obeň omezen
povxe na čtyry domy. Zničeny střechy a obsabem na
půdách domů obecního a pp. Valdeka, Hoffmanna a
Holsbacba. Jinak velká škoda nevzešla. Vojsko 6 dů
stojoíky též cbvályhodně si při vynášení a hájení po
čínalo. Vykládá 0e, še oheň byl založen.

Ze Všěoodbor. sdružení křesť. děl
míctva. Schůze užšího výboru dne 23. dabna
v Hradci Králové. Podpora nemoc. udělena: J. Homo
lovi v Litomysli 6-10 K, A. Kroušelovi v Úpici 6 K,
Vavfínovi v Ústí 6 K, Svědíkové v N. Městě 6 K,
Šalcovi v Hlinsku 6 40 K.

Ze Slezského Předměstí. Sradostíče
tli jeme ve Vašem ct. listě o dráze, která by ae měla
stavět od nádraží na Slez. Předměstí přes Černilov
do Opočna. Tento návrh provloven již asi před 15
lety a spolu doplňován tím, že by bylo velmi vý
bodné, kdyby se Česká obchodní dráha, tak zv. ko
merciálka, prodloužila z Hradce přes Bobdaneč do
Přelvučena dráhu státní spol. Tím by doprava ce
ntajících i zavazadel s Opočna do Prahy dosud přes
Choceň zkrácena byla nejméně o 30 kilometrů. My
šlénka tato pro celá okresy tak důležitá neměla by
klesnouti v zapomenutí. — Též by bylo záhodno, aby
se přece jednou bnulo otázkou regalace Labe a upra
vení Orlice. Když se městům do rozhovoru o takdů
lešitých projektech nechce, snad někdo z nás rolníků
sa tou příčinou svolá veřejné shromáždění.

Stávka. V Sušici vypukla po úvaze stávka
ve 3 továrnách koželužských. Meri stávkujícími nalózá

dělnictva", Představenstvo tohoto adrožení prosí vřele
o sbírku ve prospěch stávkujících. Příspěvky, které
budou kvitnvány v odborném Časopise „Práce“, zasí
lány buďtež „Všeodborovému sdružení křest. dělnictva“
v Hradci Králové,

Z Černileva. (Divadlo).Nedělnípředstavení
dramatického odboru katol. národní Jednoty bylo u
měleckým pošitkem pro návštěvníky, již prostorný sál
do posledního místa naplnili. Dáván byl „Černý kříž
v lese.“ Nebudeme ge zmiňovati o jednotlivých před
stavitelích, byloť by peáti o všech. Pronikli evé úlohy,
všili se v ně, měli výtečnou režii a znamenité pocho
pení, nezůstávají v nivec tactových herců. Posluchač
stvo bylo jim také vdáčno a projevovalo plně zaslou
ženou pochvala. Na takovou ušlechtilou zábavu možno
jiš ae těšiti a také těšíme se na budoucí. Ušlechtilé
snahy naší milé, zasloušilé jednoty docházejí usnání
a respektu. Zdař Bůh!

Z Holohlav. Místní odbor NárodníJednoty
Severočeské oslaví 1. krěten h udbou a zpěvy. Učin
kojí: a). pěvecké kvartetto ze Smiřic, místní pěvecké
sdrožení a mnozí pp. ze Smiřic a s Černožic. Na pro
gramu: smíšené sbory, ženské sbory, solové pleně a
čtverozpěvy, recitace a ku konci aktovka J. Klena:
Zákony. Zábava započno o 4. hod. odp. v hostinci p.
J. Tačka. Po programu volná zábava.

Ze Wloupmlce. První osadou venkovskou,
kterou nejd. pan biskup Dr. Josef Doubrava na svých
visitačních cestách navštívil, byla Sloupnice. Nejd.
velepastýř přijel sem ve středu, dne 20. t. m., ráno
z Litomyšle s vedp. kan. Dr. Soukupem a dp. cerem.
Doskočilem, v průvodu vedp. probošta Litomyšlského,
V. Biera a vp. Jonáše, a v průrodu patrona chrámu
P. Sloupnického, sl. místní městské rady litomyšlské
e purkmistrem p. Pb. Mag.J. Laubem v čele. Později
dostavil se též p. c. k. okresní bojtman Tuupalík. Na
hranicích farnosti v romantickém údolí Končinském
uvítal nejdď.velepastýře starosta p. Jan Maloch se zá
stapci farnosti a doprovodil 8 četným banderiem do
Sloupnice k slavobráně, ozdobené znakem J. B. M. a

vítacími hesly. Zde bylo sbroméšděno dachbvenatro,opolek voj. vysloušilců, spolky hasičské a velké zá
stapy lidu. Za tvaků papežeké hymoy dojel nejd.
velepastýř ka bráně a sestoapil, aby vyslechl vítací
řeč místního duchovního správce a řeč dívky E. Kar
lfkové za mládež. Nejd. pán ardečnými slovy na obě
řeči odpověděl a provázen kněšstvem nastonpil cestu
Spalírem mládeže a lidu nejprvé do fary a krátce na
to do chrámu Páně, kdeš po velekněžském požehnání
sloušil mši av., vykonal modlitby za zemřelé, načeš
vystoupil ne kasatelnu. Za hlabokého ticha s apo
šolským nadšením promlouval vznešený kazatel k lidu
svéma o pokladu a pramenech av. víry a s neobyčejně
pochralným uznáním se vyslovil o vnitřní úpravě a
ozdobě svatyně, jiš nejlépe svědčí o víře a zbožnosti
farníků. Následovalo sv. biřmování a náboš. zkonška
školy chlapecké a Vičkovské, jež skončena fečí nojd.
velepastýře. Bylo jič téměř poledne, kdyš nastoupen
růvod do zdejšího kláštera Milosrdných eester av.
arla Bor., kdeš vyslechl nojd. velepastýř nábošen

skou zkouška dívčí školy, navštívil domácí kapli a

přial krátkou poctu, jiá mu připravily chovenkyláštera hudbou a zpěvem. Otcovská slova, plná lásky,
sůstanou jia trvalou odměnou. Odpoledne po obědě
s po prohlídce kostela a fary odebral se nejd. vole
psstýř do chrámu P., kde po skončené pobožnosti
rozloučil se srdečně s lidem a o půlpáté hodině odejel
anechav Svou laskavostí a Svými láskyplnými slovy

v erdcích všech trvalou na Sebe vzpomínka. Spolky
s budbou doprovodíly J. B. M. do Končin,banderisté

pak a zástupci farnosti v kočárech až do Litomyšleu proboštatví — Zdejší obrém Páné av. Mikoláše,
o jebož nynější vnitřní úpravě nejd. velepastýř tak
pochvalně se vyslovil, byl v posledních pěti letech
úplně uvnitř upraven a vyzdoben. Ježto chrám vlast
ního jmění nemá, pořídili vše dobrodinci. Vedle ol.
místní městské rady Litomyšleké jekožto patrona přispěl
měrou nemalou vldp. farář á vík. sekretář Jos. Kla
pálek, jenž svým nákladem dal zříditi novou křížovou
cestn, nové zábradlí a dlašbu do presbytáře; farníci
e neobyčejnou obětavostí, ač léta nebyla úrodou pří
znivá, postaralise o nákladnou malbo chrámu a ob
nova oltářů mimo jiné výdaje. Nové varhany zřízeny
byly z odkazu + Josefa Šmejdíře a jiných menších,
se snačného příspěvku al. patrona v obnosu jednoho
tisíce korun a ze příspěvka obětavých přifařenců. Ne
malou zásluhu o svatyni, zvláště o ozdobu oltářů má
též ctih. klášter zdejší, a zejména v té příčiněnennavné
horlivá ctibodná sestra Basilida.

Z Č. Heřmanic m Litomyšle. (Kano.
nická visitace a udílení svátosti biřmování.) Dne 21.
dubna t. r. savítsl k nám zo staroslavné Litomyšle
nejdůstojnější náš velepastýř dr. Jos. Doubrava, biskap
královéhradecký, aby v našem farním chrámu Páně
udílel svátost biřmování. O půl 8. hod. stanul njdp.
biskup v průvodu vldp. kanovníka dr. Jana Soukopa,
dp. Hugona Doskočila, biskup. ceremonáře a vldp.
probošta Václava Biera z Litomyšle u vkusné brány
v městysi Č. Heřmanicích, kdež byl uvítán latinským
proslovem dp. místního faráře Frant. Křivoblávka, na
nějž J. B M. latinsky odvětiti ráčila. Dražička A.
Čapková z Chotěšin pronesla uvítací básničku a po
dala J. B. M. kytici. Načež ubíral se velečetný průvod
zahlaholu -sronů s místními a okolními spolky s hud
bou do farní budovy, odkudž po malé přestávce ode
bral se velepastýř do chrámu Páně, v němž místa
téměř nebylo. Po mši ev. pjdp. biskup dojímavým
způsobem hlásal slovo Boží a udílel 542 biřmovan
cům svátost biřmování. Zkouška ze sv. náboženství
konána ve škole, kdež dítky hbitě odpovídaly, jevíce
porozumění svatým pravdám. — Mezi občerstvením
koncertovala místní kapela za přispění mil okolních
dovedně na nádvoří farním. — K 4. bodině odebral
se velepastýř opět do chrámu Páně, kdež po pobož
nosti za zetořelé poděbovala mu dražičkaA Holubova
z Chotěšiu, načež vrátil se do Litomyšle. J. M. B.
jala srdce všech, což bylo patrno z přítalnosti osad
níků k němu a ze slz upřímné lásky věrných mu duší.
Všickni voláme slovy, jež proneela dražička na roz
lončenou, za J. B. M.: „Přeštědrý dárče a přemilý
Bože, odplatiž Biskapské Milosti naší vším zdarem na
světě, korunou slávy tam, kde Ti se koříandělskédavy“.

Ze Žamberka. (Obnovasv. misie.) Byla-li
sv. miesie před 2 roky v našem městě konaná koru
nována výsledkem stkvělým, byl úspěch obnovy ve
dnech 10.—17. dubna t. r. ještě větší. Přišli ti nad
šení blasatelé království Kristova vld. O. O. T. J. P.
Autonía Olstrčilík, superior 2 Prahy a P. Alois Je
melka z Hradce Králové k nám již jako staří známí,
a v srdci katolického lidu zdejšího v blahá paměti.
Proto již k prvnímu kázání přispěchalo veliké množství
věřících a počet jejich co den rostl. Zvláště při večer
ních kázáních býval náš veliký chrám uaplněn do
posledního místa. A slovo Boží konalo své požehnané
svaté dílo a dokonalo je na 8000 kajícníků. Krom
obvyklých při sv. miesii krásných slavností zasluboje
zmínky svěcení sochy sv. Josefa, kt+roužto sochu sám
lid v chrámě zdejším jako pendant k soše P. Marie
chtěl mít, a také náklad ua ni svými obětinami při
nesi, a svěcení sochy Neposkvrněného Početí Panny
Marie na „skalách“. To byla dominantní alavnost celé
sv. miseie. Povznášel a v pravdě unášel ten pohled
na velikolepý průvod čítající na 7—8 tisíc blav, ubí
rající ee od chrámu ve vzorném pořádku k obrazu
Matky Boží. Socha ta pochází dle chronogramu z r.
1794 s byla péčí a z větší části i nákladem zdejšího
parkmietra P. T. p. Dr. Grasa na význačné a důstoj
nější místo přenesena a renovována a tím způsobem jest
oslaveno i jubilenm Neposkvrněného Početí. Když po
vykonaném svěcení průvod se vrátil do chráma, tu
jié prostorná osše svatyně nestačila, aby pojala v sebe
všechno to množství, takže závěreční kázání musilo
býti také i venku před kostelem. Veledůst. 00. T. J.
vykonali u nás práci obrovskou. Ačkoliv jen Bůh
může být jim odplatou hojnou, přece i my všichni
jako jedna obec katolická vzdáváme jim nejsrdečnější
díky v Páno, prosíce Jej, aby i na ostatních apoštol
ských cestách jejich Božským svým požehnáním a
ochranou je provázel,

Z Vepřové'u Přibyslavi. Dne25. t. m.
večer a v noci zuřila zde silná bouře s hroznou prů
trží mračen. Krutá to zase rána po loňském strašném

prorvána. Těžce nabyté po loňském roce osivo odpla
veno a ozimy spustošeny krapobitím. V obci bylo
brozpo. Ve chlévé p. Jana Bořila počal tonouti dobytek
a jenom 8 velikou námahou přichrátavších mu na
pomoc sousedů byl vyveden. Obyvatelům pak v domě
musila být poskytnuta pomoc oknem. — Všudy nářek
a zasmušilé zraky s otázkou: Co nyní? Podpora po
skytnatá státem za lonský rok rovná ae téměř nule a
DynÍ zése tato rána!

Z Kolímn mad Labem. Do rozboořených
poměrů našich, které ještě budou potřebovati delší
doby, aby se aklidnily,se štábemsvýchkapacit očinila
odvážnou výpravu realistická resp. ovangelicko-duš
kovská klaka. Domnívala se, že v zakalených vodách
podaří se jí lapiti něco. Povedlo se jí, ale jako tomu
učitelskémo mládenci v národní písní. Lovila ryby, ale
chytila žábu. Darmo namáhal se přesvědčiti dvojcti=
bodný pán, jaký ráj nastane, až okasí občanstvo toho
lidovou atranoa chystaného kořenísbíraného na nivách
germánských. Darmo líčil ten pokrok kaltorně vyspě
lých našich sousedů, kde i stromy rostou rovněji a
švestky nesou ovoce o více peckách. Obecenstvo sice
přišlo se podívat, ale problédnuvši nabízené zboží,
odešlo myslíc si něco o neomaleném dryáčnictví. Bude
to dlouho ještě trvati, než otravný dech křičkovatví
vyvane od nás. Reputaci této tak neslavně padlé strany
má nyní napravovati kočí. Tak hblaboko už klesla

strana ona, strana, kterou i pod ochranná hřídla bere
mladočeství, že sasláno kočího jí má na nohy pomoci.
Zač pokládají občanetvo tito páni? Snad za pár bez
duchých tvorů, kteří se dají říditi opratí ? Ještě tomu
zaslánu scházela legalisace hlavy měst, kterou tak
rád uděluje jenom, aby jméno jeho s přívěskem titulu
se často na veřejnosti skvělo. — Světlejší zmínky za
olahoje, še konečně usneseno také něco činiti pro
ostrov, jejš tak mnohé město Kolína závidí. Má býti
zřízen na něm pavillon a podniknuta náležitá úprava
jeho nákladem 18000 K. Usnesení to vítáme s radostí,
protože dostane se tím občanstru občerstvajícího
místečka u samého města, ba v středa jeho ležícího.
Že proti tomu bodou čtváti orgány odstavené strany,
dá se předpokládati U těch je cbvályhodno jenom to,

co nyrmpelíhlava Daškovců. Ti jsou dle „Časua jejíholevobočka „České Stráže“ rajchapatentem na moudrost
a vtip,

Z Kutné Hory. Po příkladěměstjiných i
ta konána byla maulfestační schůze ve prospěch po
zdvižení klesajícího průmysla mlynářskéhv, na níž
byla horlivě propagována zásada, aby konečně přestalo
ono podporování třetí ruky, která zmocnila se obchodu
moukou a zaplavoje nás mookou uherskou. Krásná
slova, obrněuá hesla, ale myslíme, jak známe sitaaci,
že zůstane při starém. Budou opět do města uašeho
putovati vsg-ny moaky uberské a budou z uí péci i
naši pekaři i naše paničky a to snad i pavičky těch,
kteří se zápalem mluvili © promarňování národního
jwění. T. bude potřebí místo řečí spíše činů a k tomu
ua prvém místě povoláno jest rolnictvo, které ua
mnobých místech prodá obilí, aby za Stržené peuíze
srovnu a obilního agenta neb kupce nabralo si uher
ské mouky a oa drubé straně i mlynáři, aby hleděli
zdokonaliti své závody tak, aby prodakt z nich vy
cházející obstál čestně v konkurenci se závody cizími.
— Žijeme vůbec v době manifestačních schůzí. V ne
děli konána byla nová k posileuí Čechů budějovických.
Pořádala ji Mťšťanská boseda, Ráz její byl kluvnostní,
ule máme obava, že výsledek bode roven nule. —
Nešťastné poměry, tiskem ještě více rozvášněné, měly
nepěknou dobra v posledním zasedání okresního 28
stupitelstva. Výbuchy og>bní zášti měly by so odložiti
na praha této repraosentace, která má sloužiti zájmům
všech a ne jednotlivců. Tak daleko nemá to nikdy
dojíti, aby vážný eamosprávný sbor dal se strbnonti
v divonou debatta, točící se kol věcí čistě osobních.
K tomu tam delegáty své občanstvo neposílá. — Ku
konci kratičkoa poznámka na adresu p, dopisovatele
do „Labských Proudů“. Myslíme, že katolický spolek
dle jeho jargonu „stodení bratří“ nepřeložil ma ještě
ani stébla přes cestu ani jeho atraně, Proto jeho vy
šklíbování dělá dojem prapodivný, zvláště u člověka,
který má té straně tolik co děkovati. Či nedají mu
vavříny Hejnicovy spáti? Pak bychom ho jenom
litovali.

Zábavný večírek, pořádanýkatol. Jedno
tou královéhradeckou dne 24. dub. v Adalbertinu,
stkvěle se vydařil. Tambaraši sehr...- přecisně více čí
sel, slč. Novohradská zamlouvala se svým přednesem
písní ulováckých. Dp. Jiří Sahula přednesl stkvěle dvě
čísla koncertní na housle. Večer osvěžen byl vesolobrou
„Telefon“, jež pod režií p. Beráukovou neminula se
úspěchu. S porozuměním vedly si sl. Novohradská a
sl. Bubnová, hra oživila sl. Dvořáčková. S pravou
hereckou rontinou sehráli role své pp. Beránek, Dvo
řák, Soudil, Drořáček ml. a Martinec Klavír za
půjčila laskavě c. k. továrna Ant. Petrofa v Hradci
Králové.

Dar. Pan Jos. Drašnar, rolník v Očelicích u
Opočna, zaslal Všeudbor. sdružení křest, dělnictva
darem 420 K jako sbírku katolíků v obci. ZaplatBůh!

Různé zprávy.
(8) „Čas“ onehdysi sabromoval na „Nár.Listy“

de zmínily se o známosti studenta sebevraba s židov
ským děvčetem. „Hyena z N. Listů!“ znělo to tak
nějak v „Čase“. Rozhořčený tento výkřik takořka
strhuje ke srovnání a jistou událostí. hdyž v Polné
Hilsner súčaatnil se docela dokazauě vražly Anežky
Hrůzovy, vydal jistý profesor universitní strašně ačenou
brožuru, ve které jako vinníky označoval ubohou
gdrcenou matka a bratra zavražděné. Prosíme, aby se
„Čas“ opamatoval laskavě s námi a označil vhodným
terminem jednání onoho p. univ. profasora, Člověk
může zatáhnouti síť v „Čase“ kdykoli, vždycky něco
nloví. Kdyby se někdo chtěl důsledně četbou „Času“
obírati, našel by klacek na p. dra Herbena na každé
stránce. Herbena vůbec již opouští štěstí na všech
stranách, neboť sotvače vystrčí prsty k nějaké pole
mice, jako by strčil ruku do trní, jež ho bodá hned
až do krve. Tak mohl by se jeden smíchy uelátit,
když čte tato číst Herbenovy polemiky: „Z každé
řádky vycítíte, že je mu lhostejno, Co psal, že jen
nastavuje věty, ale nevězí za nimi poctivé přesvědčení.
Žalostné individuum, které se nutí do nestydatého
pathosu proti protestantisma.“ ©Zase prosíme slnáně
p. Herbens, aby se upamatoval, kterak loni napsal,
že volil protestantiem jako menší zlo. Zdů
voda jeho polemiky můžeme tímže právem tedy tvrditi,
že se p. Herben natí do ubohého pathosu pro prote
stentiem. Herben již nehraje komedie, to jsou již
zoufalé frašky a soufslé jest, kdyš ještě ke všemu
tomu hlásá přímost a opravdovost jednání.

Korejské školy. Na Koreijest méněanal
fabetů než v některé evropské zemi. Vzdělání získané
ve škole postačí dlepojmů korejských pro obyčejnou
potřebu mužův 1 žen. Většina obyvatelstva naučí se
čísti psaní, dějiny a novelly, kterých se mnoho skládá
a tiskne. Děti se učí ve škole poznati nejprv 26 pís
men korejské abecedy, k čemuž se připojuje nančení
190 základním slabikám a nejdůležitějším čínským
znaménkům psacím. Ve škole sedí děti na zemi kolem



učitele a odříkávají úkoly; čím hlasitěji, tím lépe,
Zároveň se učí zacházet se Štětcem a tuší. Pěkný s
čitelný rakopis velmi se cení. Nejlepší školy jsou
v ústavech katolických missionářů.

Japomel ve vodě. Japonci velicerádi se
koupají v teplé vodě, která někdy jest pro Evropana
něk nesnesení horkou. V městech má každý zámoš
nější nájemník svou soukromou teplou lázeň, na venku
vytápějí obecním nákladem vany. pro. horkou
lázeň. Zámožný Japonec konpá se třikrát denně,
Chudý aspoň jednou denně. Na venku koupají

se lidé ve vaně, pod níž hoří dříví i pod širým nebem. Ve vaně uěkteří pobudon i několik hodin,
v teplé vodé mnozí i osnou. U některých Japonců jest
zvykem, že lezou do horké lázně vždycky, když jest
jim zimu — denně někdy až pětkrát. Když v letě jen
dvakrát se konpali, omlouvají se Japonci cizinci, že
jsou špinaví -- „až bude zima, lépe se postaráme o
svou čistota“ zní obvyklá řeč Japonců. Horká lázeň
stojí v Japousků maličkost, dva baléře a proto lze
velmi často viděti, jak rodiče už i své malé děti
kladou do vody, z níž se kouří. — Rasové zase od
svého mládí jsou přáteli vody studené.

Pověry mezi vzdělanel. Na universitě
vídeňské konaly se v lednu zkoušky, k nimě dosta
vilo se množství posluchačů. Dne 13. ledna nepřišel
však nikdo, neboť třináctka jest prý nešťastným čí
slem. — V Anglii nechce nikdo dáti svůj automobil
označiti touto číslicí. [| v královské rodině anglické
mají veliký etrach před tříináctkou. Král Ejaard nikdy
nezasedne ke stolu třináctý. Nedivno pak, že líd se
drží pověr, když sami vzdělanci jim hoví. To osví
cené 20. století!

Z právní praxe. SoasedA má pozemek,
ve kterém je skála (pískovýdůl, jíl a j.) a který hra
ničí 8 pozemkem sousedovým. Jak daieko má právo
soused A kopati onen lom, neboť jest se mu co báti,
aby soused B, jeda kolem hranic (po svém pozemku),
i 8 potahem do něho nespadl. Soused A může na svém
pozemku skála (písek, jíl) dle libosti až k mezi sonseda
B kopati. Neboť,kdo jedná v mezích svého práva vlast
nického, neručí nijak za škodu, kterou tím snad ji
nému způsobí. Kdyby však při kopání skály (pfsku,
jílu) zasáhl soused též nu pozemek souseda B, bude
míti tento právo podati na něho žalobu pro rušenou
držbu. — Smí soused vysázeti pole lesemažk samým
mezníkům a hranicím, či jest povinen nechati 1—2m
prázdna za příčinou stínu? Soused jest oprávněn vy
sázeti svoje pole lesem (8 1306. všeob. zák. obě.). Je
při tom obmezen toliko tím, aby kořeny stromů ne
zasahovaly do sousedních polí, a aby větve stromů
nepřesahovaly pole soussdní. — Soused A má les,
vedle toho soused B pole. Jest povinen soused B
trpěti škodu od lesa na pozemku svém, buď stínem
větví, nebo rostoucími kořeny dobrovolně a bez ná
brady? Majitel pozemko, trpící škodu od lesa soused
ního na svém pozemku buď stínem, větvemi nebo
rostoucími kořeny, musí škodu trpěti. Lesním záko
nem ze dne 3. pros. 1662, čís 260 říš. zák., zejména
$ 60. se nařizuje, že vlastník sousedního pozemku
větví sovsedního lesa nad jeho pozemkem visících,
ani kořenů odřezati, nebo jinak jich použiti nemůže
a nesmí.

Kompost řádně adržovaný jest nejcennějším
hnojivem jak na pole, tak i do zahrad. I majitel sebe
menší zabrádečky a pěstitel květin za okny měl by si
kompostu pilně hleděti. Na kompost v místě etinném,
někde v kontě, hodí se všecky odpadky z domácnosti,
ze dvora, pole a zahrady, zbytky květin, plevel ze
záhonkůa obodafků,emeti,popel,peří,papír,vápenný
prach, rum ze staveniště atd., všebází se na bromadu
a proloží blinou, nebo ještě lépe drnem, při čemž se
jednotlivé vrstvy polóvají bnojnicí, Kompost má býti
nejvýše 1 m vysoký. Na povrchu uděláme mísovitý
důlek, do něhož pak občas lejeme bnojnici a mydli
novou vodu z prádla vždy, ráme li ji po ruce. Kom
post se přehazuje pokaždé za 2 až za 3 měsíce, aby
se vše náležitě promíchalo, při čemž se každá vratva
zase co nejvíce hnojůvkou napojí. Ku zlepšení kom
posta a k rychlejšíma jeho uhnití valně prospěje,
přidáme-li do něho záchodový nebo chlévský bnůj.Za
dva roky jest takto hleděný kompostzralý na upotřebení.

Důležitost kopřiv. Ne nadarmokrmí se
útlá housátka a kačátka kopřivami. A prospívají jim
také znamenitě, neboť vynikají nad nejlepší a nejdražší
krmiva větším množstvím bílkovin a tukovin. Luční
seno obsabuje v sobě 47 procent bílkovin a 27 pro
cent tuku; seno jetelové 14:6 bíl. a 3-3 tuku, vojtěška
144 bíl. a 2:5 taku, kdešto kopřivy 188 bílkovin a
77 taka. Z té příčiny měli by rolníci pilně sbírati
kopřivy a je přimíchati do píce. Jinak neplodná místa

míst je v hospodářetvích desti.

Pěstování fazolí U nás se mnohýmani
uezdá, že by z fazolí měli nějaký prospěch. A přece
velkozroný drnb hodí se dobře dobytku žírnému; šrot
fazolový jest krmivem jadrným. Ze zelených lusků
fazolí tyčkových připrovoje te znamenitý příkrm,
z keříčkových pak fazolí bílých upravuje se výtečná
polévka, daleko lepší než z masa. Moravské bospodyně
mohou tu českým býti příkladem, Na Moravě sejou
fazole nízké po většině mezi brambory a řepu v ně
kolika jen řádcích. Nejlépe daří se jim v půdě lehčí,
vápenité. Přílišué mokro a mrazy jim škodí. Čerstvý
hnůj bývá příčinou, že ženou mnobo na listy, málo
však na lusky. Dobře jim před setbou poslouží pří
davek superfosfáta nebu vápna, na půdách písčitých
i draela. Fazole sejvu se počátkem května, Na poll
pěstají se zvláště fazolo nízké a v menších rozměrech

nejí se v řádcích po 2—4 semenech do důlků, 3—6
cm od sebe vzdálených. Uzralé fazole sokají se kosou
a uschlé na pokosech neb kuopkách ervezou se do
stodol a bnel se vymlátí. Pokročilému bospodáři 1
fazole poslouží,

Pánům hostimnekým, kteřípronastávající
letní sezonu badoa opatřovati ai vhodné pracovní
síly, doporučuje ae ka použití poptavárny práce „Od
borného epolku hostinského pomocnictva.“ Ústřední

poptavárna nachází se v Praze II. Marianská ul. č.
16 n. v přízemí, poboční v Č. Budějovicfoh v restan
raci p. Volbrechta v Sadech.

Přesídlemí. Chvaloě známá firma Karel
Zavadil, slatník a pasíř v Cbradimi, přesídlí dzem
1. května do Hradce Králové, (do domu p. professora
Beránka naproti hotelu „Merkur“.)

Veřejmou schůzi lidma na Sles. Před
městi u Hradce Králové v hostinci „u Špryňarů“
v neděli dne 1. května odpol. pořádají dp. Jiří Blínka,
kaplan z Pouchova a p. J.Urban ze Slez. Předměstí.
O poměrech rolnictva promluví p. Šafránek, rolník

Dol. Města. O poměrech dělnictva pojedná dp. Fr.
Jukl, katecheta.

Z Kostelce m. ©, V sobotu dne 38. t. m.
odpoledne vybořel zde mlýn Škopův. Oheň povatal za
bouřky, která se ned Kostelcem snesla. Pohořelý tvrdí
že prý do mlýna ubodilo,

Karlovarská voda dá se v domácnosti
dobřenahraditi směsí Luhačovské se Šaraticí
v poměru 4 : 1.

Výkaz darů ma Adalbertinum.
Z vikariátu královéhradeckého (venkov) darovali:

10 K p. vikář Rychlík v Kuklenách, p.
děkan Vitvar v Nov. Hradci Králové,
p. děkan Šmidt v Libčanech, p. farář
Vichta ve Stěžerách.. . . . . . . 40 K

6 K p. far. Kaska v Kaklenách, p. farář
Soukup v Lochenicích, p. far. VáňavBobárně<... . < 2.2.2. 186K

4 K p. Kraus a p. Panlns, kaplani v Ku
klenách, p. far. Kotrbelec v Pouchově 12 K

1 K p. kaplan Hrobský v Libčanech 1K
Čelkem 68 K

Z vikariátu polenského darovali:

10 K p. vikář Šimek v Polné, p. far. La
šťovička v Níškorě . . . . ... . 2

8 K p. děkan Kotrbelec v Přibyslavi
4 K p. kanovník Veselý v Polné . ..
2 K p. kaplan Ježek v Borové, p. far.

Holík v Losenici, p. kapl. Winkler
v Losenici, p. katech. Jirásko v Při
byslavi, p. kap. Tošovský v Přibyslavi.
p. far. Vítek ve Ždírci, p. far. Pinl
v Šlapánově, p. exp. Váňa ve Stříteži,
p. kapl. Hypšě ve Šlapánově, p. far.

rský ve Smičné, p. far. Machka ve
Štokách, p. Hornek a p. Máka, kaplanivPolné. <.. 2.2.22., 260K

Čelkem 58 a

Z vikariátukopidlenského darovali:

10K p. vikář Tichý vOstrožně, p. děkan
Vobnoat « Žlunicích, p. far. Vintera
v Běronicích, p. far, Hanzl v Hřídiško,

. far. Němeček v Kněžicích, p. faráf
ašátko v Král. Městci, p. far. Dvořák

v Saměině, p. far. Jedlička ve Vrecích
5 K p. fer. Kašpar v Hlašicích, p. kapl.

Knapp ve Vys. Veselí, p. kapl Mencl
v Kněžicích, p. kapl. Valenta ve Vracích

2 K 60 h p. far. Pičman ve Vys. Veselí
2 K p. iar. Kuřil v Chotěšicích, p. kapl.

Okrouhlický v Kopidlně, p. fr. PánekvDymokarech. o

»OD© MAK

80 K

20K
2K560h

2. 86KK v
Ceiketn 105 K0 u

hořejších 128 K
dř've stvrzeno 1147 K 90h

Úhrnem 1382 K 40h

"Tržní zprávy.
V radci Králové, dne 28.dubna 1904. 1h)

plenice K 12-60-1340, čita K 950—1000, ječme
ne K 9600-1040, ovsa K 5 90—6-40, prosa K 000
—00"00, vilkveK 10 00—1060, hrachn K 16-00—26 00,
čočky K 0000—0000, jabel K 19 00—0000, krup
K 2000—2600, bramborů K 3-00 -340, jetelovéba
semene červ. K 00:00—00:00, jetelového semene bí
lého K 00:00—000'00, jetelovébo semene švéd. 00-00
—00:00, jetelového semene ras. 00:00 —00 00, méku
K 28-00—00:00, Iněného semene K 2009 -2360,
100 kg. žitných otrub K 11-60—00'00, pěenič. otruib
K 11'00—0000,1 kg. másla K 2 10—230, 1 kg. sádla
vepřového K 170—1'74, 1 kg. tvarohu K 080—0:86,
1. vejce K 0:05—00-06, 1 kopa petržele K 0-00—
100, 1 kopa kapusty K+00—0:00, 1 hl cibule K 12-50
—14"60,1 kopa drob. zeleniny K 1-20—280, 1 pytel
mrkve K 2:40—3-00, 1 kopa cerele 4-50—8-60. 1 hl
brašekK 0v'00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 28, dubna 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 227, žita 288, ječmene 18, ovsa
277, prosa U, vikve 16, hrachu 1, jahel 16, krop 00,
jetel. semene (, Iněného 10, máku 1. %) Zeleniny:
zelí O kopy, kapusty 00 kop, cibule 82 bl, drob.
zeleniny 98 kop, mrkve 19 pytlů, brambor 416 hl,
cerele 3% kop. 8) Ovoce: jablek 0 hl., hrušek 0 hi.
4) Drobného dobytka: vepřů 30 kusů inčat 666
kusů, kůslat 138kuvů. P ueů, podavinčet

Listárna redakoe.
Některédopisyi takóobranas NěmeckéhoBroda

ponechávají se do čísla příštího.

Subilejní modlitbu
odpustkovou k Panně Marii bes

poskorny počaté, dle Ordin. listu

we- č. 1. r. 1904,dostatilse100kusů
8* sa 1 Ko BISK. TISKÁRNÉ.

|
Kazdá rodina

mělabyvevlastnímzájmujen

Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy

jakožto příměsi k dennímu

kávovému nápoji používati,

KOe

Wovinka.
Čistě : Inčná látka s česané

viny.Serge
(Kammgarn) v barvé černé.
Doporučuji látku tuto na

obleky a taláry.
Metr zi. 280. Naúplný
oblek 3 metry zi. 840.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních

i
Navštívenky

všech druhů
níky, jeu zaručené jakosti
a v mírpých cenách ase
na požádání k uahlédnutí

franko xašlou. nabízí
První český sasíl závod. Biskupská

Ed. Doskočila knihtiskárna.

Filtální sávod v Prase ve
Vodičkové ulicí č 22.

a“ c u
Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©
hiobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

uměleo. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
2) počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

a G (3

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci ohdrží dělník kartáčnický v Jilemaici,

kolář v Rychnově n. Kn., dělník zámečnický
v Hradci Král.a truhlář ve Vlkově; několik učňů
dostane dobrá mís's. — Přihlášky přijímá „Vše
odborové adružení křenťam dělnictva“
v Hradci Králové.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, faráře vo Týprachiislch)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovepstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
i Cenniky, vzorky i roucha hotová na ukázku IE
| ve na požádání franko zašlou.
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Ksv. biřmování
vydal jsem s českým i německým textem obrázky,
dva druhy, 100 kusů za K 240. Račte šádati
vsorky, jež se zdarma a franko sasílají. Na skladě

mám i druhy dražší.

Obrázky druhého nákladu
sv. Řehoře

hodí se dobře k sv. biřmovaní (100 kusů K 8:60).

Py. obchodníkům poskytují se značné výhody.

Karel Simek,
majitel skladu a nakladatelství religios. obrázků

v Č. Budějovicích, Rudolíská ul. 42.1.

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou

stanici dodává velkozávod truhlářský
K. V. Skuherský, Hradec Král.

proti hotela „Merkur“ čís. 308.

Založeno r. 1874.

JOSE OTTNAR
: parostrojní velkovýroba kopyt
! a desek pro obuvniky |

(v NovémHradci Král. |

1 l

| Dovoluji si velect. P. T. obecenstvu uctivě |
oznámili, že započal jsem dne 1. března t. r vy |
ráběti veškeré potřeby pro obuvníky na nejnovějších
strojích obráběcích. — Zařízením tímto budu moci |

| vyhověti všem ct. sakázkém a to v době nejkratší. || Zhotovají veškeré druby kopyt a 
desek, jak pérových, tak kholeňo

Kdo hledá zaměstnání
nebo má přátele a známé, najde znamenilé za
městnání. — Direktní. — Výbedaé pro toho, kdo

má styk 8 venkovem.

A. SCHÓNFELD a SPOL, Prabe, Václ. nám.č. 17.

/ N

———————
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 868 stran 8".

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:
brožovaný-<. - -< « o 42h
vázaný v poloplátně —.. . . 58h
vázaný v celoplátně ©. . . . 68h
vásaný v celoplátně se zlaceným

vydání 28 velinovémps tře vá
zaný celý v kůži se zlaceným

K 1:80

%4h

em a ořízkou .....

Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. panem

A biskupemDr.J.Doubravou"u
Uschváleno

Ú .a nařízeno.
(Viz Ordla. líst čís. 1. r. 1904.)

Biskupskáknihtiskáma,

zlí

M

z Božíhrobyer
K 06 Kžovýcesty255e

šení“, suchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařísení doporučuje uctivě
umělecký závod sochařský a řez

bářaký

velikonoční

fosefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 40.
— Hlostrované cenníky, nákresy a rozpočty franko. —

awW"Výhodné platební podmínky. "Ig

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny, "Již

SRB“Boží hroby, "ij

PRE“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

k nahlédnutí.

OOOOO000000000000

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
kt a soustav. Pondlovéhodiny

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 požádánízašle.

Důvěry hodným edsilky na výběrtéš 1na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1848.

ob | KARMÉX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod

Jos. SKteslicha
o Hradci Králové

+; provádí veškeré práce v oboru stavby a ob

MX novování

xoltářů,2
me-kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. a od
X bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť

trvanlivé zlacení á polychromování, všesolidně

Mx a levně při výhodných platebních podmínkách.

+ počty, omstyatd. ochotně mbezplatná
+ Výroba rámců všech moderních vsorů.
KEXPKHKHK PKPXÉKÉX

Úsvědčená výroba paramentů
jako kasulí, pluvialů, baldachynů, korouhví, školních a
spolkových praporů, též kostelního prádla sa cemy co
uejmírnéjší.

Bohatý sklad všech kostelních věcí z kovů
jako kalichů, ciborií, monstrancí, kaditelníc, dále soch,

ů a obrazů.

Odporučuji knihu »Dgch svatý«, hodísíse
za dárek biřmojanjjům. atý i Keao

Ku generalní visítaci a k prvnímu sv. při
ání d čuje skvostné ob ,Poe pokroninéobrázky,vnáanésržne

MARIE NEDOMOVA
vwOlomouci, Dolší nám. č. 22.

KPXd

P+Px+
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Kočáry VZ"E
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENĚK 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 8 právem ražení zlaté medaile 8 korunou.

nh
KRKA

Zalošeno r. 1860.

|
5

Na umělecko-průmyslové výstavě v Hořicích

č Cenníky na požádání zdarma a franko.

1903 přidělena státní cena.

Nejstarší a největší

závod sochařsko-kamenický
na Královéhradecku firmy

ZDENKO JEŽEK
v Hradei Králové,

Celakovského ulice č. 868, ve vInstním domě,

odporačujese k provádění prací hřbi
tovních a jiných z domácích icizích
mramorů, žul, sienytů, Úirektní import
švédekých žul, labradorů. — Nejlepší ná
kupní pramen pro pány truhláře, desky
na nábytek, zařízení pro řezníky, uzenáře,
kavárny, koupelny, desky pro koželuhy,

cukráře atd.

Stálý sklad hotových náhrobků se všech
druhů kamenů ve vkusném provedení při

cenách mírných.
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p nová nádherně vypravená Wmodlitební kni

Xav. Dvořáka—— v:

/ NÍ a sice: 1 litr přes ulici za 28 h, půl litru v místnosti za 16 h,

léna ena V Lze obdržetitéž v lahvích.
í. + Každou sebe menší objednávku jsem ochoten dodati do domu zdarma. — Mimo: to

% K dostání : čepovati budu jako až doposud

v cenách od 10 K výše 4 w 

prnímkrálovihradockém© (SS| ko mslcý prazáro
+5 knihkupoctvíaantikvariátě lze P . J

1 litr přes ulici za 48 h, půl litru v místnosti za 26 h.
8 veškerou úctou

Bohdana
Melichara
w Hradci Králové.

(Býv. závod Pospíšilův, založ. r, 1808.)

A. Bařtipán, hotelier.

A AAAEATA Sober ce m !=Jj | H sk "————| ŠÍ s -| Jan Horá
sáclony krajkovéa vlněné; v Rychnověa. K. +

£ f k rývky flanelovéiprošívané; zesílána požádáníprávěvyšloukollekcinových vzorků pravých vlněných látek
vlastní výroby

me m | veškerý nábytek po jarnía lení dobu
ctěn. P. T. obecenstvu vkusného provedení a |

ámost nvésti, ž

předalijsmeproseverovýchodní dětské oosíky o TéžvelejemnéGNjedinýprodej látky na taláry.
jee . 5 Četná (zvláštěz kruhůveledůstoj

svýchosvědčenýchvýrobků, Adolf Aonot HÝ, ného duchovenstvasvědí opoctivéob.
BUF* nejjemnějších "i továřnana nábyleka koberce sí mého křesťanskéhozávodu.„ Prosím, malou objednávku na

nn n TY SH ad 0 )A zkoušku.

plstěný úd klobouků BohatěE kvolnému"režnaoptatbezzvýte4máJos. Dvořáčkovi, Cenníky,osorya rozpočtyslu napokádání.| u

kloboučníku ee
v Hradci Král., blížeGrandHotelu.

Ve věl úctě 

- Oznamuji P. T. obecenstvu,
že zařídil jsem poboční —

P. a C. Habig
c. a k. dvorní dodavatelé,

Vídeň.

První český katolický zárod ve Vídní,

FrantišekRuber$e závod s nábytkem
1

Dílnakuvyšívání vlastní výroby,
SE“ a zhotovení ko

stelníchrouch,| $
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

k úplnému zařízení bytů, celých výbav ve slozích nejmodernějších,
jak známo v cenách nejlevnějších, a prosím ctěné své P. T. zákaz- $

„níky, by mě v podniku mém i nadále laskavě podporovali.

Pobočnízávod:Praha Ferdinandova třídu Č. G-II.
proti české spořitelně,

vové nádoby, křížeatd. Skladya dílny:Praha, Perštýn č. 9-I. Pozor!Zde
>( žádný krám! V zadu ve dvoře, vedle „Medvídků“.,

Wideň, Vhlubokéúctě |
VO. 0., Seiden- ubo ýdo B. Krumlovský.
Naukáskusasílá

se vše framco. 00 00 00

východočeské nakladatelství

B. E, LOLSL AL,So A koPjáláěiko
Telefon č. (7. X- Pošt. spořit. č. 002.161.X Založeno roku (863. X Psací stroj.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor AnmtenímPochmen. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Příloha
Beseda.

Z úsvitu života.
Napsal Josef Váňa.

Pálení čarodějnic.
„Na ohništi pod komínem
sedí babka svlečené:
podkuřuje vebe blínem,
maže nohy, ramena.“

K. J. Erben.

Májová noc! První májová noc!
Jaké to kouzlo, jaká chvíle posvátvá| —

Dech se v prsou tají, noha v chůzi se zaráží,
nozdry se šíří, oko planea srdce bnší rychleji.
— Májová noc! Jakoby nějaká bytost nevidi
telná letěla kolem a omamujícími záchvěvy
aetherických vůní pokropila přírodu. Hlava
se zatočí, srdce se roztouží, prsa se vzedmnou,
oddychnete z hloubi a již sevře vás touha tak
prazvláštní, že jest vám sladko, nevýslovně
milo, a přece jen zase teskno a tísnivo Pra
zvláštní tyble noci májové! A zdá se vám, že
vše kolem vás oddychoje láskou a milostí, že
vše kolem vás sní a touží, že zpívá a laškuje
a vaše duše maně 86 nege v dálky nekonečné,
v dálky vysněných říší a bájí, v dálky říší ta
kových, kde vše opředeno tajůplnou mlhou,
kde vše obepjato průhledným závojem, jako
když měsíční svit roztříští se v úžlabině zam
žených řek, vroubených řadami rozkvetlých
vrbin a blohů.

čarovné vy noci májové: Nedivím sa,
že v objetí vašem srdce měkne, že v něj vstu
puje touha po něčem tajůplném, po něčem
opojném, sladkém, závratném, nedostižitelném,
po něčem, co nikdy vysloviti nelze. Touhou
takovou by se člověk opíjel stále, do neko
nečna, bez ustání, touhou tou rád by chtěl
žíti život jiný a nikdy, nikdy nevrátiti se
v život skutečný ....— — —

Noc filipojakubská!
Jako by byl někdo otevíral posvátnou

bránu v život levší, v život ploý zeleni a
květů, jásání a radostí, rozkoší a her. Noc
před prvním májem...

Neznali jsme jako děti významu měsíce
lásky, nověděli jsme, jak opojné vůně vlévá
první máj v životní pohár všeho tvorstva a
přece tolik jsme se naň těšili. Pálilyt se ča
rodějnice|

Čarodějnice! Jaké to slovo silných vlivů
a mohutných vztahů v životělida venkovského|
Věří v moc jeho přes všechnu víra v Krista
živou, přes všechnu naději v něho pevnou.
Moc čarodějnic braje stále velikou roli na je
višti venkovského života. Dobytek, drůbež, 0
sení, ba i lidé podlébají stále vlivu slova,
které kdysi skutečně bývalo mohutným stře
diskem a ohniskem proudů i světových a vážně
rozhodujících,

Celý měsíc dubea sháněli jsme již stará
košťata a pometla a co 8e nám nedostávulo,
nahradili jsme smolnými soudky, roštím a ji
nými látkami hořlavými. Hlavně však se před
námi třásly v ten den v širých polích ohrady,
jež si tam paňmámy byly postavily ze suchého
chvojí okolo nově vsazených zelných a řep
ných košťálů pro květ a semeno.

V den posledního dubna ani jsem se ne
vavečeřel samou nedočkavostí. Uloupil jsem
marnince tajně krajíc černého chleba, zastrčil
ho do kapsy a již jsem uháněl na kopec na
rozcestí u kříže. Jak zadummanězdálo se mi,
že sblíží tělo Spasitelovo v temnon. tišinu
májové noci! Tak smutno tam bylo, trachlivo,
hrůzyplno, jako by byl někdo to místo tam
zakloul. Ani větvička stromů dosud holých se
nepohnula, jen v dáli zasténala vyděšená čejka
nebo zaskřípala vyplašená koroptev. Takový
děs, taková posvátná hrůza kráčela místem tím,
že by se mi byly jistě vlasy ježily, kdybych
tam byl býval musil býti sám a sám.

„Čarodějnice již jdou!“ zašeptal kdosi ta
jemně mezi námi v honfu. Všichni jsme zmlkli,
jako by nám někdo náhle brdlo zatáboul.
Strach a posvátná jakásí úzkost kráčela nám
přes hlavy.

V tom někdo ze starších a kurážnějších
škrtnul sirkou a zapálil smolné koště.

„Hurrá!“ zaburácelo oajednou z ustraše
ných hrdel a již mžikem zaplanuly obně a
všecka ostatní smolná košťata.

„Hej hoši! chvošťata zapslujte,
smáčejte ve siole plamenné,
k obloze vzhůra vyhazojte
ze vší síly ramene.

Čím kdo cbvoště vyhodí výše,
udatnější bude rek:
kdo ve své síly důvěrou dýše,
slavný strojí sobě věk.

A bylo najednou křiku a holákání a vý
skotu a dovádění bez konce. Čarodějnice se
zaháněly a upalovaly.

A smolná košťata kmitala se vzduchem
nahoru a dolů, na stranu i do zadu, lítala do
vzduchu, dopadala k zemi a proud žhavých
jisker stříkal vždy na vše strany, jsko kdvž
pták ohnivák zatřese vyděšeně tělem.

Čarodějnice rusily býti rozmeteny a ro
zehnány do všech končin, aby jim nikdy ne
napadlo zahnízditi se v naší krajině, a škoditi
drůbeži, dobytku, lidem i osení.

A řadem sestoopili jsme se na dlouho i
na široko, ve čtverec a zase v krab a hořící
pochodně lítaly v před i v zad a hlukaa křiku
bylo až uši zaléhaly.

Vy ohně filipojakubské! Jak jste krásné,
jak úchvatné, jak hodící se v poesii první
májové noci! Rok od roku chodím se na vás
dívat, rok od roku kochám se pohledem v kmi
tavou záři vaši a rok od roku zdá se mi, že
s vámi vždy omladnu, že 8 vámi vždy omla
zující jakousi sílu vdechuji a kdybych vás

hledem na váš skotačivý rej, scházelo by mi
něco, nedostávalo by se tmi něco, čím duše má
okřívá a čím stále žije život mladistvých snů,
tožeb a opojných rozrušení. Vy čarovné ohně
první májové noci....— — —!

Konečně ohně dohasly, čarodějnice byly
upáleny. Májová noc zvítězila nad večerem a
rozložila se nad krajinou. A zdálo se, že ja
kási taková zvláštní moc letí krajem, že
letí nad květinami a stromy, že letí nad
hnízdy ptáků i nad příbytky lidí a že plnou
rukou rozhazuje na vše strany jakási neviditelná,
ale bujně klíčící semínka, která jakmile do
pedla k udivené a roztoužené zemi, ihned
vzešla, vzrostla a rozkvetla se v kvítka krásy
neobyčejné, v kvítka půvabů neskonalých,
v kvítka, kterým lidé říkají: „Láska

A bylo ticho takové, že bylo slyšetii
jemné zatípnatí dřímajícího skřivana v neda
lekém žitě. Snad se mu zdálo o teplém hní
zdečku, o pěti holých mláďatech, jak zdvibají
těžké hlavičky, natahojí hubené krčky, rozta
bují široké, žlutí lemované zobáčky a žadonío
nasycení,o chléb...— ——

Skřivan zatípnul a ihned umlknul. Snad
se přitulil blíže ke své družce a snil dále sen
májový, sen lásky, sen štěstí a radostí život
ních a rodinných... — — —

Májová noc! Májová noc! První májová
noc! — Kdo znáš všecku její moc?'

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. Sebranéspisy

Karol. Světlé: Novelly III. Seš. 54.—6. po 30 h. —
Ud kolébky našeho obrození. Několik obrázků z dějin
jazyka a písemnictva. Napeal Frt. Bílý. Seš, I. České
nihovny č. XVII. Vydává Ustř. spolek čes. profesorů.

Pořádá Frt. Bílý. Sešit za 24 h. — Anglická knihovna.
Mosazná láhev. Od F. Ansteye. Fantasie satyrická,
Přeložil R. Jiřík. Seš. 1. a 2. po 24 h. — O přiroze
ných prostředcích organismu lidského, jimiž brání se
proti vzniku nemocí. Napsal Dr. Ot. Kose. Za 50 h.
Lidových rozprav lékař. čís. 4., řada V. — Nová země
na sovera. Výprava kapitána Otty Sverdrapa k aever.
točně. Přeložil Dr. J. Guth. Seš. 27, a 28. po 60 b.
— Malý Ottův slovník naučný, dvoudílný. Přírační
kniba obecných vědomostí. Redaktor F. A. Šubert.
Sešit 17. a 18. obsahuje vysvětlení slov D. a. — De
sátek. Sešič za 60 h.

Nákladem čes. graf. epolečnosti Unie
v Praze. Spisy Jul. Zeera XIV. Román o věrném
přátelství Amise a Amila. Seš. 6.—7. po 40 b. —
Spisy Sofie Podlipské XIV. Jaroslav Šternberk. Román,
Seš. 10.—12. po 80 h. — Dějiny umění národa českého.
Píše F. J. Lehner. S četnými illustracemi a barvo
tiskovými přílobami. Seš. 26. za 70 h. — Válka rusko
japonská alovem i obrazem. Řídí J. Klecanda. Dílo
toto podává poučení o dálném východě a jeho náro
dech, líčíc zároveň průběh války. Dílo ozdobeno jest
množstvím illustrací, v každém pak sešitě jest ještě
barevná obrazová příloha. Vychází v týdenních sešitech
po 80 b.

Osvěty, listů pro rozhled v umění, vědě a po

Obsah: Kníže Karel Schwarzenberg. Vzpomínky od A.
Srba. — O zlatém ptáku. Pohádka B. Jarovce. —
Píseň vítězná. Hiet. kresba od K. Legera. — Ballada
Běloborská. Od A. Klášterského. — —Za doby před
březnové. Napsal F. Schulz. — Nás epasí práce. Líčí
F, Procházka. — Nenstávejme! O českoslovanské vzá
jemnosti od K. Kálala. Atd... . Předplatné na rok
14 K 40 h. Administrace na Král. Vinohradech.

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Ročník
KX., čís. 7. Redaktor Fr. Škrdle. Nákladem družetva
„Vlast“ v Praze. Obsab: Mistr Jan Hus nebyl refor
mátor Církve. Od dr. A. Lense. — Z lesa, Báseň R.
Stupavského. — Proklaté peníze. Povídka. Píše VL.
Pittnarová. — Vshledy do hlubin světa. Od B. Jiříčka.
— Vácelav Štule a jeho paměti. Od F. Žandálka. —

hnutí v zemích koruny České. Píše Jiroušek. — Ze šivota

-—

malého Slováčka. Lidopisné drobotiny. Od J. Michala
Dvoreckého. — Cesty ardce. Povídka. Z vlaštiny pře
ložil J. Flekáček. Atd. Roč. předplatné 10 K.

Vychovatelské Liety. Česopiavěnovanýzáj
mům křesť. vychování. Ročník IV., čís. 4.—8. Vychá
zejí dvakrát měsíčně. Řídí Al. Adamec. Roč. předpl.
6 K. Administrace v Brně, na Petrově.

Obzor. Čtrnáctidenník zábavně poučný. Řídí
VI. Šťastný. Ročník XXVII., čís. 8. Roční předplatné
4 K přijímá administrace v Brně.

Náš Domov, nejlacinější obrázkový měsíčník
zábavně poučný prolid, Řídí J. Vévoda. Ročník XIII.,
čís. 4. Předplatné na rok u administrace v Olomouci
4 K.

Nejlacinější, barvotiskový, rostlinný
atlas vydalo právě nakladatelství M. Šolce v Telči.
Atlas jsa vydán v kapesním formátě přináší 124 vy
obrazení nejpozorahodnějších rostlin s udáním bota
nických názvů. Cena 72 hal.

Rameauův synovec, Dialog. Od Did.Denise.
Přeložil Vít. Unzeitig. Za 1 K. Knihovny Rozhledů av.
65. Vydává a pořádá J. Pelcl v Praze.

Církev satanova čili Spiritismjest učením
protikřesťanským. Napeal B. Pavlík-Sychra v Ml. Bo
leslavi. „Antispiritistické knihovny“ čís. 1. za 20 h.
Tato knibovna vycbází ve lhůtách volných a předplácí
se na 10 soš. 2 K. Odporačujeme. Veškeré zásilky
přijímá B. Pavlík-Sychra, redaktor v Ml. Boleslavi.

Canseriesfrancaises. Besedníkfrancouzskýzábavný i poučný. Ku prospěchu škol j samouk
rediguje a vydává Jos. Kubín, c. k. professor v Jičíně.
Ročník II., čís. 6. Vychází měsíčně zá 3 K ročně.

Škola s společnost. Napsal J. Dewey,pře
ložil J. Mrazík. Seš. z.—4. Vyšlo u J. Laichtera na
Král. Vinohradech v úvahách „Otázky a názory.“
Seš. za 30 h.

Almanach léčebných míst, lázní a let
ních sídel českých na r. 1904 vyšel právě v na
kladateletví Dra Ed. Grégra a syna v Praze v nád
herném illustrovaném vydání za 120 K.

(Zasláno.)

Pan JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

v PRAZE-I, ulice Karoliny Světlé číslo 19.
Dina kostelních mádobla umělých prací z kovu.

Velectěný Panel
Oznamuji Vám, že objednané dvoje svícny, jedn

hladké, leštěné, ze žlutého kronzu, druhé bronzové,zlacené,
jsem v pořádku obdržel. Mně i dobrodincům, kteří je ko
stelu věnovali, se líbí a jsme 8 nimi úplně spokojeni.

Anti. Vrána, prof. náb. v. v.
V Prostějově, 24 prosince 1903,

ÓO

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

A stupce)
t A odborný uměleckýzávod

KR ma
|„AN malbu oken kostelníchNI r PRAHA-I.

č. 145 at., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
sicei se želesnýmirámy, sí

těmi vsusením.

Veskeré rospočty, skizzy i odborná
rada bezplatně,beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

a- Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.“jšj
Založeno roku 1836.

Podobenky
J. M. nejd. p. biskupa

DE, JOSRA DUUDRAVÍ
provedené věrně tiskem na jemném křídouvaném
kartoně, velikosti 1418 cm., nabízí jako vhodný
dárek na památku

biřmovancům
100 kusů za 8 K, 50 kusůfza 6 K, jednotlivě
po 14 b a vzorek na požádání frankovaně zašle

Biskupskáfknihtiskárna.
Obrázky tyto lze dostati též [v úpravě dopisnic

100 kusů za 5 K.
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v každém slohu a provedení

nejlevněji nabízí “©gNÁBYTEK

= ZÁCLONYE
krajkové bílé, záclony krajkové créme, záclony krajkové barevné,

záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné(gtory), záclony
látkové, záclony axminsterské, záclony marokánské, záclony šinilkové

atd. v nejbohatším výběru a továrních cenách.

© JAN OTOUPA)
v Praze, Václavské nám. č. 32.KUSŮ

Dodavatel hodín na posv. Hostým a Velehrad. — Rozpočty zdarma. — Přes 300 různých hodim postaveno.

Vyrábí jen výdokonalé jakosti

věšové hodiny
pro kostely, školy,

radnice, zámky a továrny

* za mírné ceny 8 dlouboletou zárukou.

C. k. státní cenou vyznamenaná

první moravská výroba
věžových hodin

FR. MORAVUSE
V BRNĚ, Velké náměstí, 6.
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Fr. Fůgnera nástupce
dodavatel c. k. voj. unif. ústavu

v Hradci Králové, mezi Grandhotelem a.
Merkurem.

SKLAD OBUVI
všeho druhu

pro pány idámy.
Obuv zhotovuje se též i z přinešených látek.

Zakázky z venkova
jakož i opravy, které se ve vlastní dílně zho

tovují, vyřídí se obratem pošty.

Vhodné příležitostné dárky.

v nejlepším "BUY
ORP* provední

Pevné boty 9
pevné

KNIHY
nepsané od Dra. Vácslava Řezsníčka:

Keví a železem. Kladské povídky. Cena 60 h.
Jaroslav Zásmucký. Román.Dra díly.Cena1 K 50h.

František cekorný, divadelní řiditel. Vzpomínkyaupomínky. Cena 1 K.

Rok mezi Přelouči a Prahou. Obrazz naší doby.
Cena 80 h.

Selské zrcadlo, představujícíživot a působeníFrant. Vaváka Poea 80el
Národní zlatodol. Obrar z naší doby. Cena 60 b.
V Chytrákově. Obraz = naší doby. Cena 60 b.
Karel Havlíček. Životopis Cena 1 K 60 h.
Ma stará kolena Idylas učitelskéhoživota.Cena60h.
Mladí starci. Obraz z naší doby. Cena 80 h.
Starší historie. Povídky. Cena 1 K 60 bh.
Přemyslovci. České dějinydo r. 1:06.
Praha. Román. Cena 1 K.
Fr. L. Čelakovský. Životopis.Cena 1 K.
Šmatotán. Obraz s naší doby. Cena €0 h.
Židé v zemích českých. Cena 1 K 60 h.

eský duch v XIX století. Cena 1 K 20 h.
Novými směry. Obraz z naší doby. Cena 80 b.

AE- Objednati lze ve všech koihbkupectvícha u spi
sovatele Dr. V. Řezníčka, Kr. Vinohrady, č. 847.

Založeno | r. 1860.
Vyznamenán státní medailii.

Velecténému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř: Ohrudimi

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vše slině v ohnizlacené
a stříbřené, zač se ruči.
Vlastní | výroba | nmožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychla a
zašlou se již svěcené se stvr
sením Jeho biskupské Mi
losti. 9 závod můj může

se vykáza čenými pochval.nými přípisy P.T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
kovpení a opravé kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi
úřů, nádobek na av. oleje,

lamp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa:
ciikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Wp“ Filialka v Hradci Králové. “UB

— nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabink
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
naluí),vína sladká a víno Šuemivé(šampaňské).
Upozorňujeme zvlášt „na výtečný a při takoré
jakosti velmi levný koňak a vý
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891najp P ně „jfříbrnoumedailístátnía diplomemslaté medaille,a mnohýmiji
nými diplomy s právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a franko,

NOVOTINY
Obchodní dům se sukny V. J. Špalek, Hradec Vzorky se na požá

dání zašlou.Králové.
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Kapitalisté bohatnou a lid chudne,

Kdo pozoruje nynější sociální poměry,
vidí, kterak massy lidu stále chudnoua bohat
ství se hromadí a soustřeďuje víc a více v ru
kou málo jednotlivců. Jak dlouho se tyto poměry
ještě udrží, nelze předvídati. Domníváme se to,
že jednou musí nastati všeobecný úpadek ka
pitalismu.

Jak kapitalisté bohatnoua stahují na sebe
všecko bobatství, o tom si promluvil v lon
dyoském finančním lista „Financial Nems“
známý praesident spole"nosti státních drah
rytíř žid Taussig, jehož roční příjmy jdou do
milionů. Žid tento si libuje, že Rakousko pro
spívá hwotně a že blahobyt se množí. Roku
1882 měli jsme zahraniční obchod za 2872
milionů K a r. 1902, tedy za 20 let měli jsme
zahraničního obchodu za 3633 milionů korun.
V tom vidí žid Taussig již důkaz, jak Rakousko
hospodářsky sílí, což by ee ovšem teprv do
kázati mělo. Vo všech odvětvích výroby v Ra
kouska lze pozorovati za20 let značný vzrůst.
R. 1882 bylo v dolech rakouských vytěženo
uhlí a rady v ceně 859 milionů K, r. 1902
stoupla tato těžba na 285 milionů K. Počet
akciových společností stoupl v Rakousku za
jmenovaných 20 let ze 360 na 504 a jich pro
vozovací kapitál ze 730 na 1303 milionů K.
V Uhrách vzrostl počet akciových podniků ze
132 na 398. Dále svědčí o vzrůstu „blahobytu“
v Rakonsku stále rostoucí výroba piva. R. 1882
bylo v Rakousko navařeno piva 11"/, milionu
hektolitrů a r. 1902 stovpla tato výroba na
20 milionů, v Uhrách pak stoupla za 20 let
výroba piva ze 427.000 hl na 1,566.000 hl. To
přece jssně mluví o rostoucím „blahobyta“
obyvatelstva. Také spotřeba imoukystále stovpá.
R. 1880 semlely parní mlýny v Pešti 3,672000
metrických centů pšenice a r. 1900 semlely
5,110000 metrických centů.

Jak bohatství v Rakousku roste, toho
nejlepším dokladem jest činnost bankovních
ústavů. Zde v bankách soustřeďuje se všechen
obchodní život. R. 1881 bylo v Rakousku 104
bankovních ústavů, které vládly 620'/, milionu
K; závodního kapitálu rozpůjčeno měly obcím
a velkostatkářům 176milionů K auloženo bylo
v nich cizích peněz 322'/, milionů K; reservních
fondů bylo za 88 milionu K, rozpůjčeno na
směnky měly 622 milionů. Za dvacet let však
skytá se nám obraz zcela jiný. Roku 1901bylo
v Rakousku 168 bankovních ústavů, které měly
820, milionu K závodního kapitálu, rozpůj
čeno obcím a na velkostatky za 2396 milionů
K, uloženo cizích vkladů na 748, pohledávky
bank u dlužníků 1628, reservní fondy vzrostly
na 251 a zásoby směnek na 1090 milionů K.
To je skutečně obraz: vzmábajícího se bohat=
ství peněžitého.

Nejpěknější při tom je, jak výkazy bao
kovní zde udávají, že dluhy obcí a velkostat
kářů v Rakousku od r. 1881 do r. 1901 vy
rostly ze175 na 2396 milionů koran. To je přece
„blahobyt“, ale pro koho? Inu pro nikoho
jiného přece než pro ty židovské banky rakou
ské. Nebude již dlouho trvati a finanční židé
budou míti dlužní úpisy od té nejzastrčenější
Zlámané Lhoty. V tom pozůstává ten náš po
krok, v dělání dluhů. Ale jaké toho bodou
konce, o tom nikdo nepřemýšlí.

Bankovní podniky v Uhrách mají také
stkvělý úspěch. R. 1882 bylo v Uhrách 118
bankovních podniků, které se r. 1902 roz
množily na 391, tedy bankovních ústavů je
v Maďarii více než u uás. Závodní kapitál r.
1882 byl 124 milionů K, který vyrostl na 234
milionů korun. Dle toho banky uherské nemají
vadbytek peněz, Zadlužení obcí a velkostat
kářů v Uhrách vzrostlo v této době ze 210
milionů K na 1420 milionů K. Naše obce a
velkostatkyse během20 let zadlužilyoiednou
tolik než obce a velkostatky v Uhrách. Ro
servní fondy uherských bank vzrostly ze 27
na 159 milionů K, zásoby směnek byly koncen:
r. 1882 okrouhle 121 a kuncem 1902 celkem
502 milionů K. Za 20 let se potřeba bankov

ního směnečného úvěru v Ubrách rozmnožila
Skráte, tedy o 500%. To jest skutečný doklad,
že obchod a průmysl v Uhrách rostou přímo
živelní silou.

Dále podává pan Taussig ve svém pře
hledu o rostoucím blahobytu v Rakonsko
Uhersku statistiku úsporních ústavů. Statistika
tato by ovšem podávala pádný doklad, že bo
hatství přibývá, ale co jest při tom to nej

norší, že nevíme: Kdo bohatne! V Rakouskubylo
spořitelen| vkladatelů vkladů

r. 1881. 335 1,618670 | 1.584,300.000
r.1902 | 568 3,283.924| 4.141,100.000
V Ubrách bylo

spořitelen vkladů
r. 1882 396 597,619.000
r. 1902 676 1.419,805.000
Za 20 let se vklady ve spořitelnách v Rakousku
rozmnožily z 1584na 4141 milionůK a v Uhrách
za 587 na 1419 milionů K. Kapitalism tedy
roste jako obr. Peněz jest zde pravá zátopa a
přece mezilidem tolik děsné bídy. Máme za to,
če hmotná bída roste v řadách výrobních tříd,
čím více přibývá břemen dlubů a veřejných
daní.

Vklady ve spořitelnách a záložnách hle
dají úroky, nesmí na plano ležeti a poněvadž
ve to vždy nepodaří, proto tolik úpadků záložen
a jsme přesvědčení, že úpadky ty se badou
množiti. Jsme pevné přesvědčeni, že přijde
brzy doba, kdy celý nynější kapitalistický
system musí se zbortiti, tak to dále nepůjde
ani 50 let. Síla států, národa a všeho pracu
jícího lidu bude vyčerpána a všecko nabro
maděné kapitalistické bohatství pozbode své
ceny. Nejcennějším zůstane vždy a oa věky jen
člověk a sice ten mravný, nábožný, pracovitý
a spořivý člověk, tak jak jej ideálně chce vy
chovávati katolická církev, a proti čemu celý
svět tak urputně brojí.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 4. kvétna.

(Střední škola a veřejnost. — K posemštění pojiš
fování. — Soukromé detektivní ústavy).

Před čtvrt rokem obíral se veškerý český
tisk smutným zjevem, který se u nás epide
micky manifestoval. Míníme četné sebevraždy
stadentů středních škol. Avšak sotva že re
volveryv rakouseptimánůa oktavánůtřaskoti
přestaly, již skoro nikdo se více nestará o po
třebná opatření, jež by mohla býti hrází, aby
se nevý případ samovražd studentských příště
nevpakoval. Tentokráte naše veřejnost projevila
poznovu indolenci a otrlost, která musí zará
žeti!l Po lamentacích a tyrádách, jež v lednu
a v únoro věnovala poměrům na středních
školách, stará se dnes výhradně jenom leda
o — kopanou. Soustava školeká, vychování
mládeže, výcvik její pro praktický život pro
ni více neexistují.

Proto s upřímným potěšením sluší za
znamenati, že kruhy českého středoškolského
učitelstva choulostivou otázku nynějších škol
ských poměrů nespouštějí ze zřetele a jako dů
ležitou událost týdne náleží vytknouti, že po
sledně vyšlé čtvrté číslo letošního ročníku
„Věstníku českých profesorů“ přináší vzácně
instruktivníčlánek„Středníškolaaveřejnost“
z péra slovutného spisovatele a profesora čes
kého vinohradskébo gymnasia pana V.J. Duška.
Veškeré české inteligenci článek ten ku pře
čtení odporučujemo a pokládáme za citelný ne
dostatek znalosti běžných událostí při každém
našem inteligentu, který by vývody jeho ne
znal. Ve článku tom ozval se odborník pae
dagog, vyložil veřejnosti dlouholeté své učitel
ské zkušenosti, pověděl a rozebral, o čem dnes
při středoškolských poměrech veřejnosti nova
žovati sluší a vážně dovolává se s tribuny
„Věstníku českých profesorů“ některých ve
školetví potřebných náprav.

dnserty se počítají levně. | ň
Obnovavychásí v pátek v poledne. | Ročník X.

Veřejnost jest proto nejenom z důvodů
věcných, ale již i z důvodu pouhého taktu po
vinna hlasu tomu věnovati příslušnou pozor
nost a jest to znamením sl.utečué tuposti, když
se doposud o článku tom nezahájilau nás vážná
veřejná debata.

Článek ten pokládáme v našich okolnos
tech za tak důležitý, že jej máme za jednu
z nejvážnějších událostí posledních dnů u po
važajeme za svou povinnost své čtenářstvo
nejenom naň upozorniti a k seznámení se sním
je vyzvati, ale máme za veřejný zájem uvésti
zde návrhy, jimiž pan profesor V.Dušek článek
ten končí a jež časem snad se stanou zákla
dem a počátkem oprav, jež naše střední škola
dnes vyžaduje.

Pan profesor V. Dušek ve příčině té
navrhuje:

a) aby do střední Školy vstupovali žáci
teprve v 11 letech stáří, a vůbec nebyli při

jímání, kdo před 15 zářím nemají ploých 10et;
b) aby nebyli přijímáni žáci takových

daševních a tělesných vad, které zdar hromad
ného vyučování znemožňují a jim samým stu
dovati se zdarem brání;

c) aby do střední školy přijímání byli
žáci s dobrým vysvědčením z obecné (měšťan
ské, školy bez přijímací zkoušky — ale aby
po osmi nedělích (t. j. před zaplacením škol
ního platu) z nich vyřazeni byli nedospělí a
neschopní a aby posláni byli zpět do předešlé
školy;

d) aby během I. a II. třídy odloučení
byli žáci, kteří zdaru ostatních jsou na pře
kážku a sami bez užitku pro nedostatek schop
ností a duševní vyspělosti jsou týrání studierm
nad své síly;

e) aby do vyššího oddělení vstupovali
pouze žáci, jichž skutečná dospělost rozumová
zajišťuje zdar studií bez ohledu na maturitní
zkoušku;

f) aby maturita změnila se ze zkoušky
o zběhlosti v jednotlivých předmětech ve
zkoušku celkové zralosti rozamové a měla ráz
průpravy k badoucím universitním zkouškám;

6) aby provedena byla revise kázeňského
řádu a škola zbavena byla dozoru na žáky
tam, kde patří dozor rodičům (kouření, toulání
se a p.), za to aby přísněstavovány bylyn žáků
nečistota, hrabost a mravní poklesky, pokud
jsou na újmu Škole a ostatním spolužákům;

hb)aby školními lékaři byl zjišťován zdra
votní stav žáků.

Podáním těchto návrhů není nikterak vy
loučeno, že by k nim ještě leccos nemohlo býti
přidáno, proto musí překvapovati v naší ve
řejnosti jevící se nevšímavost, s níž vzácné
návrhy ty, jež orgán profesorstva českých střed
ních škol na denní pořádek uvádí, jsou zatvr
zele ignorovány právě od činitelů, kteří jsou
vlastně povinní věnovati jim nejpečlivější a
vděčnou pozornost.

* +
+

Avšak tupost, která se za dnešních dnů
jeví v naší veřejnosti v záležitostech školských,
jest u nás všeobecná. Ona také manifestuje se
v záležitostech hospodářských. Jíž po lidský
věk se u nás poukazuje k toma, jakým pra
menem zisku jest u nás pro cizinu, ponejvíce
pro naše odpůrce, obchod pojišťovací. Pouka
zuje se k toru, že tím vlast naše ztrácí mili
ardy hotových peněz, tonží se po tom, aby
byla tomu učiněna přítrž a aby zisky, jež ci
zím pojišťovacím společnostem znašich vlastí
plynou, moudrým hospodářským opatřením
zadrženy byly doma. Všeobecně se potřeba a
výhodnost toho uznává, schvaluje se to, ale
od slov do skutků jest přes to velmi daleko,
Ačkoliv věšdycky devět osob jest pro a když
desátý t. j. jeden pustou poznámkou vysloví
se proti, zůstává věc při starém.

Pojednali jsme o této záležitosti na těchto
místech již vícekráte obšírně, věcně a podrob
ně a vedli jsme, že sezemštění pojišťování u
nás mohlo by zemi naší donésti neuvažované



dnes prospěchy. Jednak zavedením povinného
pojišťování vyvarováno by bylo smutným dů
sledkům všech kalamit, jež potom obecnost
musí zaplatiti a pak by zemi zjednán byl bo
batý zdroj příjmů, které dnes strčí do kapes
cizí společnosti, které mají pro nás za to leda
opovržení a posměch.

Avak myšlénka tato, jejíž blakoplodné
ovoce jest každému patrným, nenachází také
dostatek pochopení a stoupenců, aby byla co
nejdříve příslušně realisována. Mohlo by se
to státi bravě, aniž by se tím u nás někomu
v tom nejmenším oblížilo. Naopak! Správní
rady i úřednictvo českých pojišťovacích ústa
vů, jež by byly sezemětěny, uby se stuly zá
kladem pojišťovny zemské, by zajisté jenom
získaly a výhod nabyly. Proto tím jest zásluž=
nější, že alespoň jednotlivci pro uskutečuění
toho borlí a neunavně pracují přes to, že vla
stenecké jejich snahy nedocházejí doposud ta
kového uznání, jakého právem zasluhují.

Dnes v čele rachu toho stojí pražský
advokát p. Dr. Josef Sedláček, jehož příčině“
ním má dnes myšlénka ta již i svou literatu
ru. Jmenovaný pán vydal ve příčině té zvláštní
publikace a sice „Pozemštění pojišťování“ a
„Pozemětění banky Slavie a První České Vzá
jemné pojišťovny“, jež i přes nevšímavost
k této myšlénce dočkaly se již drahého vy
dání, tak že se z toho může souditi, že my
šlénka ta předce jenom do kruhů naší společ
nosti zvolna proniká a v nich domácní. Proto
můžeme očekávati den, kdy naši veřejnost ná
hle ovládne. Kdo se o ni více zajímá, tomu
uvádíme, že p. Dr. Sedláček, advokát v Praze,
bydlí v Žitné ulici č. 27 a že mu milerád výše
jmenované své publikace za obnos 1 K 30h
zašle.

Doufáme, že při vytrvalém odůvodňování
pozemětění pojišťování u nás dopracnjeme se
konečně žádovcího jeho provedení, přes to, že
dnes se potřebě jeho věnuje skutečně hanebně
málo pozornosti. Naše dachovenstvo a učitel
stvo, jehož upravení poměrů vyžadují jistých
bezpečných zdrojů příjmů, musí v této zále
žitosti postaviti se v čelo potřebné agitaci,
aby z pojišťování do ciziny plynoucí zisky zů
staly v zemi, aby z nich uhbražena byla právě
především pro tyto stavy potřebná hmotná
zlepšení.

Jak si cizina za naše peníze mastí kapsy,
viděti lze z toho, že r. 1899 participovaly če
ské pojišťovny ze 666.532 smlav na životní po
jištění pouze — — 64%, t. j. u českých poji
šťoven bylo pouze 46.585 smlav znějících na
kapitál 107,479.191 K a oa kapitál 1.572,631.000
K, který však česká země musi s velikými
premiemi do ciziny dříve poslati, nežli dosta
ne jediný halíř zpátky, pojištěny jeoa české
strany mimo vlast. Kam se zpropadne úrok
z této půldrahé miliardy? Kdo si pomáhá ka
pitálem tím? To předce největší zabedněnec
vidí a uzná, jak takovýmto hospodářstvím ne
—ě————— 2 —-——————FEUILLETON.

Královéhradecké vzpomínky.
Píše Dr. Vácelav Řezníček.
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Když se před třiceti lety v Hradci jaro ote
řelo a půda prostranství kolem vojenské pekárny
utuhla, bývalo zde hemžení jako na mraveništi,
jenom že je tedy provázel veselý ryk. Když byl
slunný den a odpoledne po škole, nabrnulo se
sem jistě vždycky dobré sto drobných studentů
ke bře míčem. Hrával se gymnasisty »pastora a
realisty +pasake, palaestra byla obojím společná.
Míčem zahráli si tehdy ještě také i větší studenti,
dokonce i oktaváni, jelikož za oněch dob nebylo
mezi studenty žádných »mladých starců«, jací se
mezi nimi začali hemžiti za dvacet let později.
V letech seumdesátých byla mládež mládeží a ni
komu z nás nenapadloluštiti socialní nebo hospo
dářské problémy a otáčeli se vysokými stěnami
starostí, jez chlapcům nepřísluší, protože jsou při
tom směšní. Vesele a bodře hleděli jsme do světa
i do života, řídíce se při tom v učebnicích našich
tenkráte v různých formách vyslovenou moudro
stí, že »každy je svého štěstí strůjce sama a ne
hloubal: jsme niktersk o chybách a o nedostatcích
společnosti starší, již nám napravovati nebo chtíti
ji dokonce ze šzolních škamen vésti a komando
vati ani nenapadlo.

Proto za oněch dob v Hradci Kralové často
kráte i dospělí a vousatí studenti rozmarně bavili
se hrou míčem, s níž se však uchylovali stranou
do bradeb, ponejvíce do tak zvaného +křenus«,
jak se tehdy z neznámých mně příčin říkalo pro
stoře za vojenskou zbrojnicí.

Když se potom po jaře oteplilo a voda v
řekách se ohřala, hry přestaly a nastalo koupání,
Za oněch časů koupsli jsme se ponejvíce buďto
pod orličným splavem u vojenské plovárny, nebo
v Labi u ssanbanku« a psk v Orlici nedalezo
mlýnka, kde se s nám: výrostky ve vodě na slunci
često provaloval stařičký gymnasijní profesor Ku
rel Bayer, který býval jako profesor i jako vý
služaík zvláštní brálovéhradeckou figurkou.

jenom že sebe a vlast svoo ochuzujeme, ale
že tím vlastně sami proti sobě vydržajeme
a živíme celé davy svých nepřátel.

Při pojišťování pak proti obni platí se
£ Čech ročně -na 10,000.000 K premif cizím
pojišťovnám. Ať každý nyoí počítá, co tím
vlast naše během desíti let ztrácí. Zajímavo
pak jest, že cizozemské pojišťovací společno
sti méně výnosné pojišťování škod z krupobití
u nás aeprovozují!

Když tedy se někdo za to přimlouvá, aby
pojišťování u nás postaveno bylo na vlastní
naše domácí nohy, když poukazoje, jaké škody
z toho zemi i jeho obyvatelstvu plynou, pokud
se to nestalo, zajisté že koná skutek blahovolný
a snahy jebo zasluhují všeobecné podpory.

Vždyť předce jest u nás již tolik rozhledu
a soudnosti, aby naše veřejnost dovedla po
znati, co jí nejen škodí, ale co by jí mohlo
prospívati a snad by bylo načase, aby genaší
poplatnosti cizině, čili „dani z hlouposti“ mohl
učiniti konec, zejmena když jest u nás zle o
každou koruna tak, že za příčinou uhražení
obecných potřeb nutno zdražovati již i potra
viny.

Stále se u nás běduje na zlé časy a aj,
když se podíváme na svůj hospodářský život,
sledáváme, že dobrovolně stavíme celé miliardy
svého kapitálu do cizího chléva, aby tam naši
odpůrcové brali z nich ažitky a námi za to
pohrdali!

Asi před třemi lety vešlo najednou do
mody zřizování soukromých detektivních ú
stavů. K čemu“ Aby mohl soused dávati Špe
hovati souseda, muž ženu, žena muže, syn
otce, otec děti, aby každý mohl se na svého
bližního dověděti sdělení, za jejichž správnost
však „detektivní závod zodpovědnosti nebéře.“

Co následkem takovýchto sdělení vzuiklo
rodinných katastrof, mrzatostí a pobrom, to
lze sledovati z denních listů, v nichž každou
chvíli objevoje se zpráva o rodinném neštěstí
nebo o hmotné katastrofě, jejíž původ spočí
val ve sděleních — detektivního závodu.

K čemu se takové soukromé detektivní
ústavy nabízejí, viděti lze z jejich insertů:
„X. Y., dříve ve státní službě, certifikáty, vy
znamenáním a čestným diplomem (od koho?)
atd. pochválen, osvědčený odborník a důvěr
ník, vyřizuje veškeré důvěrné záležitosti nej
těžší a nejsložitější povahy loyalně, přísně di
skretoě a nejreelněji. Vyřizujeme veškeré
v obor ten spadající, zde nevyjmenované zá
ležitosti svědomitě, reelně, přísně diskretně se
zaračením pravdy ('). Nejspolehlivější, nejdi
stinguovanější tajná agencie a světové zpravo
dajství s mnoha oznáními atd. Naše pozoro
vání děje se co nejnápadněji, naše pátrání a
zprávy jsou bez frásí, nebot zaměstná váme vý
hradně pouze zodpovědné (I) a čestné (I) a vy
školené speciality detektivů“.I

Silný, otvlý, šedivý, v ducaté tváři vyholený
starý pán byl pořád všude. Nemeje nic na prácí
a jsa velice pevně z:ráv, celé dny se po městě a
kolem města batolil a vevysokém svém věku dě
tinně, neváhal vmíchati se mezi mládež, když
se bavila nebo vyrážela.

Poněvadž býval třídním mého nejstaršího
bratra, neopomenul jsem se o něm v Hradci dle
možnosti informovati a tu jsem se dověděl, že
jako profesor býval ve škole pro své špásovité
manýry předmětem a terčem všelijských nezbed.
nosti, tuk že potom ani občasné jeho přísnost
nedovedla si udržeti ve třídě potřebnou kázeň.
My mu však jako stařečkovi, když se tu nebo
onde mezi nás připletl, nijsk neubližovali, byť nám
bylo známo, že si své doby koncem let padesi
tých a počátkem šedesátých dělal z vlastenecké
horlivostí svých žáků šašky, ač vlastní synové
jeho byli smýšlení rozhodně českého.

Ve společnosti dospělých jsem ho zřídka kdy
potkal, jenom někdy za deštivých podvečerů cho
díval po podsíni se stařičkým svým vratevníkem
profesorem bohosloví Drem Janem Stárkem. Šli,
co noha nohu mine. Dr. Stárek v modrém, lím
covatém plášti, ve vysokých botách a s měkkým
širákem na hlavě, Prof, Bayer ve vatou vyfutro
vaném burnuse a s rukama v kapsách šibalsky
pokukoval na paničky a slečinky. Jeden o druhém
musili se domaofvati, že nedoslýchá. Proto mluvili
na sebe velice hlasitě, Často jsem je, svědky a
pozůststky »temporis acti«, pozoroval a byl jsem
zvědav, co si spolu povídejí. Přiblížil jsem se
k nim a tu jsem slyšel, že bovoří latinsky. Mlu=
vili tak zběžné a rychle, že jsem nikdy nepostihi,
co si vlastně vypravují.

Řeku Orlice vyžádala si u Hradce každo
ročně alespoň jednu obět. Někdo se musil v ní
při koupání utopiti. Můj stravovatel pan Tichý,
nejplnokrevnéjší [Hradečan, který vyprávíval, že
jeho dědeček pomáhal při sázení lip kolem města,
jež byly před válkou r. 1866 pokáceny, vykládá
val mně, že je Orlice řeka prachpotutelná. Voda
v ní po vrchu plyne tiše, jako by ani netekla,
ale při dně že proudí a neopatrného poráží, aby
ho pohltila. m

A takovéto inserty čteme v českých no
vinách zrovna ve dnech, kdy úřady začínají
proti soukromým detektivním ústavům jako
proti institucím nebezpečným vystapovati a kdy
obecenstvo před nimi varojí — —

Někobo dáti „pod dohlídku“ dovoleno jest
pouze výcosem a rozsudkem soudním u přes
to jest obecenstvo u nás veřejným tiskem vy
zýváno a sváděno, aby dalo soukromě tajně
špehovati a vyšetřovati poměry číkolivěk. To
jest také pokrokem XX. století, neboť před
chozí věkové se proti každému špiclování ohra
žovali a odstraniti se je sasazovali.

A nejemutnější při tom jest, že záštita
občanské svobody, veřejný tisk, u nás toto
společenskou neplechu za několik nikláků in
sertního poplatku podporuje a patrouisuje.

Když se úřední zřízenec bledí něčeho
mnohdy z důvodů veřejného zájmu nenápadně
dopátrati, jest z každé společnosti bez pardonu
vyhozen a často i bit, za to však soakromý
„Špicl“ jest dnes u nás ve veřejných listech
— odporučován jako čestná (I) a vyškolená (l)
specialita — — —

„Aby vás husa kopla!“ řekl by nebožtík
řezbář Votoček, kdyby byl ještě živ.

Obrana.
(3)Paběrky z Naší Doby. V Maearykově

NašíDobě'se rodí tak básnické články,že citové
výlevy nejinodernějšího básníka — secessionisty
nejsou proti tomu ničím. Kdosi v čísle únoro
vém učeně rozebírá jalové fráze Jozífkovy
o „zděděném charakteru českého | národa“.
Jozífek tvrdí, že v protestantských společno8
tech vytvořily se lepší sociální poměry (než
v katolictva). Prý česká společnost byla kdysi
protestantskoa a v té době byl charakter na
šeho národa schopný politické a hospodářské
zdatnosti. „To dokazují naše úspěšné (!!) kon
stitační boje r. 1575—1609, hospodářská zdat
nost bratrského rolníka, řemeslníka a luther
ského měšťana a zemana českého. Tehdá ne
bylo propasti mezi českou inteligencí a mezi
velmi netečným lidem jako dnes. Ztráta tohoto
protestantského charakteru a záměna katolic
kým (charakterem) jest příčinou naší krise“.
— Tak! Tu to máme. Ovšem že učený kritik
Naší Doby s tímble vším soublasí a Musuryk
otištěním tohoto všeho také dal na jevo těmto
frázím své sympatie.

My zase máme za to, že nejhorší krise
českého národa nastala právě vinou tak zvané
reformace a zvláště reformace latherské. Že by
se byly za reformace vytvořily lepší sociální
poměry než v době vlády katolictva, tak může
mlaviti jen člověk takový, který buď o té době
nic nečetl nebo schválně zavírá obě oči před
pravdou. Jak byly ty sociální poměry za re
formace lepší, ukázali jsme již v článku protia——————————--.

Jako sekundán namátl jsem se k tskovéto
příhodě. Bylo to na sv. Petra a Pavla r. 1875.
Den byl parný, krásný. Proto naobědvav se po
spíchal jsem Moravskou branou ven do novobra
deckých hvozdů. Měl jsem namířeno na známé
mně veliké paseky v nich, kdež jsem vídal z jara
kvésti veliké jahody trávnice. Počítal jsem, že
zrovna nyní budou zralé,

Když jsem vyšel za moravskou bránu z hra
deb, spatřil jsem při břehu Orlice rybářskou loď
ku obklopenou očkolika osobami, které z ní něco
skládaly. Mwniljsem, že to melšovický rybař Šven
da chytil centnýřového sumce, proto jsem cvalem
pospíchal ke skupině.

Ale zde objevilo se mně žalostné divadlo.
Na břebu do kvetoucí trávy kladli tedy utopené
bo chlapce výrostke a pokoušeli se ho vzkřísiti,
což bylo marné. Položili ho ústy k zemi, třásli
ním, ale nešťastný boch tuhl, až ztuhl. Byl to
jakýsi Šalandík z Nového Hradce. Šel do Hradce
nebo z Hradce a všechen rozehřát odstrojil se a
chtěl se za Moravskou bránou v Orlici vykoupat,
Zajisté že se v těch místech koupával před tím
mnohokráte, ale tentokráte mu spodní proud ti
ché Orlice podrazil noby a strhl bo do hlubiny,
z níž byl vytažen jako mrtvola, ač kdesi zde sítě
do vody nořící rybář velmi brzy bo přijel hledat
a záby ho nalezl.

V měsíci květnu 1875 měl Hradec podíva
nou do té doby a od té doby nevídenou a sběhl
se sem k ní celý kraj, celé desítitisíce lidu z nej
širšího okolí.

Zavítal sem totiž amerikánský Myersův cir
ku> s celou tlupou slonů, s hejnem koní a kara
vanou velbloudů. Na prostranství před vojenskou
pekárnou postavena byla obrovská bouda, v níž
se odbývalo několik představení, jež byla všechna
diváky nabita a o vstupenky byly rvačky a pra
nice,

Příjezd cirkusu toho byl po celém kraji
oznamován velikánskými plakáty, na mcbž byly
rozmanité malby a oznámení, že první představení
bude předcházeti velkolepý průvod městem, čímž
bylo do Hradce skutečné celé okolí přilákano.

Průvod ten konal se jednou odpoledne všed
ního dne a abychom se naň mobli podívat, měli



Drtinovi. Dodáváme ještě, že právě v době
protestantské panovalo a nás nejsměšnějšísta
vovské kastovnictví, jakého před tím Čechy
katolické neznaly. Slecnta sama v době refor
mace přesně byla rozdělena na dva stavy;
pánové se vysoko povyčovali nad rytíře, rytíři
přisnávali měšťanu politická práva, jen když
museli, okrádali je beztrestně. A všecky tyto
tři stavy nejvýš nadatě pohlížely na rolnictvo,
které sotročily způsobem pohanským. Sedlák
byl zbaven politických, ano i lidských práv.
Zač byl „při lepších eocialuích poměrech“
rolník považován, o tom na př. svědčí tento
příklad. R. 1666 dopustili se vesničané Hříš.
kovětí velikého zločinu, odvážili se totiž psáti
poníženě sami, bez prostřednictví některého
„urozenějšího“ člověka. měšťanům Rakovnic
kým. Páni měšťané byli tolik roztrpčení nad
šmělostí „okoptěných a otroubených vejrů“, že
odpověděli: „Jest nám za věc divnou, kde jste
tu všetečnou smělvst vzali, že, jsouce všichni,
jak rychtář tak konšelé, lidá sedlští, sami od
osob svých psaní nám činitiemíte; protož vám
nejsme povinni dáti odpověď* (Wioter: Kul
taraí obraz II, 550). Ještě štěstí, že urození
měšťané sedláky za tau odvahu nezbičovali,
nebo že je nevsadili do klády. Takové tresty
byly tehdy u veliké oblibě.

Ovšem že tehdy hospodářská zdatnost
bratrského rolníka byla veliká; bratrský rolník
se totiž musil dříti do úpadu na milostivou
vrchnost, která výsledek jeho mozolné práce
vesele probíjela. Bratrští robotězové byli velice
hledaní. Ačkoli v theorii byli proti všelikému
zotročování, přece plnili svou úmornou prací
kapsy otrokářů. Slavata ve svých „Pamětech“
vypravuje, že za Matyáše a Rudolfa skoro nikdy
nebyl zaveden soud se šlechticem, byť byl
obviněn ze zločinů nejhorších. Šlechta neplatila
berní po čtvrt století (před bitvouna BíléHoře);
i sa povstání chtěla avaliti daně jen na lid.
Urážela se nad tím, že chtělo míti měšťanstvo
aspoň v době revoluce za své nesnesitelné platy
také práva. Ani v době největšího nebezpe
čenství nedalo Jutherské a bratrské panstvo
lidu svobodu.

A o té hospodářské zdatnosti „reformo
vaného“ řemeslníka, měšťana a zemana by Se
mohl pan Jozífek pěkně poučiti z Denisova
svědectví. Denis píše v příčině doby reformo
vané: „Ohromné ztráty, způsobené válkou bu
sitekoa, nahrazují se jen zvolna. Počet obyva
telstva jest ještě mnohem menší (v době pro
testantské), než za Karla IV. a nepřevahoje za
jisté 2,500.C00 duší. Amí obchoď ani průmyslne
nabyly jiš té čálosti jako ve XIV. stoletá (sa věku
katolického).“ „Národ český nemá šádného prů
myslu“, píše Žerotín roku 1590, „miloje jen to,
čeho nabývá přirozeně a bez práce. Myslím,
še kdyby nebylo veliké úrodnosti semé, velká část
obyvatelstva semřela by hlady; žije den ode dne
(z raky do úst) a stará se toliko o přítom
post.“ (Denis-Vančnra: Konec sam. čes.) Buďto
tedy lhal veliký Žerotíou nebo pan Jozífek,

-l
jsme od 3 hodin prázdno. Byl spanilý, jasný jarní
den a skutečně velkolepý průvod tea bral se od
Pražské brány městem ke brané Slezské,

Byl to nádherný obraz jako z indické po
bádky. Napřed na koních klusali podivně vystrojení
jezdci, potom brala se velbloudí karavana, za ní
valilo se několik obrovských slonů, jejichž břbety
obsazeny byly tantasticky oděnými muži a na
největším z nich jako na trůně seděla zlatem a
zářícími kameny ozdobené krásná paní. Průvod
ten pak končila opět kavalkáda podivných oděnců
jako z báječných zemí východních. Co pak různě
ustrojených a nalíčených mužů pěšky vedle vel
bloudů a slonů kráčelo, o lom ani nemluvíme,

Průvod ten připadal mi jeko vyjíždka Semi
ramidy a často naň doposud vzpomínám, neboť
v Hradci se velice krásně a efektně vyjímal, když
se ze soutěsky domů ze Svatojanského náměstí na
Velké náměstí vyvíjel, na Velkém náměstí se krátce
v nejplnější nádheře rozvinul a v soutěsce domů
u Malého náméstí zase zanikal. Kmitl se za luz
ného jarního dne Hradcem jako obrázek z pohádky,
plné fantasie a přepychu dálného východu.

Počátkem měsíce července nastel na Zlatém
prutě obyčejný zachmuřený a větrný týden, v jehož
průběhu žita prý chlebovatí a pak rozjeli jsme
se ne prázdniny, poprvé dne 15. července, tak že
jsme měli tehdy školní rok © 14 dní kratší,

V dubnu 1875 navštívil gymnasium králové
hradecké stařičký zemský inspektor VáclavSvoboda.
Byl to pán drobné, malé postavy, s šedivými
licousy na tvářích, laskavý, vlídný. Prošel všechny
třídy a nepřestal si při tom mlčky licousy hladiti,
což znamenalo, že byl jsk náleží spokojen. To
byla poslední jeho inspekce v Hradci, neboť brzy
po tom stal se jeho nástupcem bývalý profesor
královéhradeckéko gymnasia /Jsa Ev. Kosina, pán
to mezi studentstvemnejen fsou latinskougreama
tikou, ale ještě více svými dnes již zepomenutými,
ale tehdy v modě a-na výši doby se nacházejícími
»Olympskými hovory« populární.

Maturitní zkoušku ze předsednictví tehdejšího
Hiditele litomyšlského gymnasia s nepotom zem
ského inspektora Dra Antonína Tille podniklo r.

5 v Hradci třicet gymnasijních abiturientů.

Snad nám pan Masaryk odpustí, že věříme
epiše očitému svědkovi než některému básníka
vychovanému ve škole — „realistických“ bajek.

Že tehdy nebylo veliké propusti mezi
českou intelligencí a lidem, skoro bychom p.
Jozífkovi věřili; vždyť český intelligent vycho
vaný na živořící universitě „reformované“
mooho si nezadal s ignorantem. A i takových
akademických občanů bylo příliš malounko.
Žalno čísti osudy university, když se tato 0
citla v rakou „reformovaných*“. Za celá dvě
století nestalo se téměř nic, aby vysoké školy
nabyly dávného lesku, jaký měly za Karla IV.
Ani když protestanté dostali i úředně kališaou
universita do svých rakou (r. 1609), neučinili
pic k jejímu povznesení. Leda že při počátku
revolace jí „darovali“ kollej, kterou byli je
suitům woopili. Ale do vlastní kapsy sábnouti
se jim nechtělo.

Mistři aniveraituí hleděli si pomoci trochu
sami. Od roku 1613 volili za rektory urozené
studenty. Snad některý velmožný otec, potěšený
tou poctou, něčím na universitu přispěje. Ale
Winter k tomu pozoamenává, že nezískali
mistři nic, leč posměchy protivníků. Prý „za
mladičkého rektora professoři nemobli než
konati všecko sami, mosili několikrát v témdní
hleděti na jeho studia a časem notili ho do
učení; chuděrka nutil se do vážnosti a chtíval
míti prázdno a dovolenou. Urozený rektor,
Střela z Rokyc, maje roku 1617 kdys býti při
promoci, chystal se raději se svým ujcem
na nějaké „záselky.“ (Winter: O životě na
vysokých školách Pražských knihy dvoje,
3—4). Ubohý Hase, jaké jsi to měl ná
stapce na vysokém učení! Ubohá aniver
sito,' která jsi při své nouzi byla „spravo
vána“ dětmi! A byl-li tenkráte lid vnímavější
pro vzdělání než „netečný lid“ nynější, o tom
by tak učco mobli mlaviti ti čeští pánové,
kteří synkům svých nevolníků studovati nedo
pouštěli, třeba že takových jinochů se vyskytalo
tehdy příliš málo. Tehdy se právěnaříkalo
u mužů pokrokových na odpor lidu „reformo
vaného“ proti vědě. Sám Luther zle dotíral
na vysoké školy; obořil se i oa učeného Ko
perníka. To bylo špatné vzprožení. Čeští Bratří
ovšem byli dobrými vychovateli lidu, ale kolik
bylo v Čechách škol bratrských ? A zda působila
Jednotu českobratrská na vzdělání lida tak,
jak si to asi představují páni realisté? Denis
aspoň se vyjádřil: „Nevím sám, zda vítězství
Jednoty, ač-li možné bylo, nebylo by zhoubněji
(1?) působilo na pokrok rozumový nežli vítěz
ství katolicismu. Nikde zaujatost theologická
nejeví se zřejměji nežli a Komenského...
Obává se dokonce, že čtení starých klassiků
protiví se dochu evangelia a navrhuje, aby
učilo se latině z knib křasťanských, sepsaných
v tom směra.“ (Denis-Vančara: Konec sam.
čes., 557). My bychom právě nemyslili, že ve
liká láska ku spisům náboženským by byla
zhouboá pro pokrok intelligence; ale patrno——————-——-———..-..

Uvedu jejich jména a pokud je mně známo
nynější jejich postavení a osudy. Byli to: Jaroslav
Beránek ; František Brychta zemřel jako magistrátní
sekretář v Praze; J. Coufal, gymn. profesor
v Praze ; Jos. Červíček; Václav Diviš; Karel Franta,
gymn. profesor ve Vysokém Mýtě; Jan Hejcman;
JUDr. Gustav Jahn; Isidor Linek zemřel; MUDr.
Karel Juliš, lékař v Červeném Kostelci; Jos. Ki
slinger; Antonín Kmínek, nyní P. Jiljí řádu sv.
Benedikta v Broumově; František Mejsnar; Josef
Mejsnar, tarář v Klecanech; MUDr Karel Melzer,
Aat, Morstadt; Ant. Nývlt, děkan v Ústí nad Orlicí;
Václav Parzák; Ant. Pitter zemřel jako kaplan;
Čeněk Saitz zemřel; Otokar Saitz, řiditel c. kr.
gymnasia ve Králové Dvoře; MUDr. Libor Štefan;
MUDr. Jos. Steppan, lékař v Kolíné; Ed. Svoboda;
Vác. Tupec; Václav Vaško zemřel jako farář;
Jan Vít, farář v Jeřicích; Jan Voborník, gymn.
profesor a spisovatel v Litomyšli; Václav Vyhná
lek; Jos. Zadrobílek zemřel jako akademik.

Konec prázdnin r. 1875 byl pro mne nanejvýš
smutný a skoro bylo na mále, že bych se do
Hradce více nevrátil,

Bylo to v sobotu dne 4. září, když jsme byli
z prvního spánku vyburcování povykem, že hoří.
Probudiv se, spatřil jsem světnici našeho stavení
plnou rudého světle a okny jsem viděl, jak přes
souseda Janského stojící stodola kmotra Hynka
Syrovátky jako louč plane. Několik dní před tím
panovslo sucho — —

Pustili jeme s chléva dobytek, dali jsme se
do vynášení, několik ochotných lidí nám pomáhalo,
bratr s otcem skočili na střechy, ale v desíti mi
outách tonula oaše slemou krytá, dřevěnná živ
nůstka se pšenicí napěchovanou stodolou, se všemi
zásobami a bohatou hospodářskou zachovalostí
v jezeře divoce práskajících plamenů, před nimiž
uchránili jsme jen hromádku bezcenného baraburdí.
I na šaty jsme zapomenuli.

Stáli jsme s vratrem v sadě v záři hořícího
domova bosí a jen v nočním obleku, rodiče lomili
rukama a lidé se na nás se škodolibostí dívali.
My se polonazí v chladu a studenu záříjového
večera klepali. Přečkali jsme strašlivou noc a ráno
jsme- neměli co dát do úst — —

zde, že ani učenci nechtěli tehdy pracovati
právě v směru tom, jaký by se líbil realistům.

(Dozoně.)

Jak veliký jest rosdíl mesi vyznáním refor
matorův a vysnáním (katolického) koncilu Tri
dentského? Vysnání Lutherovo a Melanchthomovo
odumřelo a kleslo, jak protestant Leo naříká, „co
v něm jest.“ Avšak vysnání, ješ cárkevproti blu
dům XVI století na koncilu Tridentském vyslovila,
a v něm dludy Lutherovy a reformace jako Písmu
a tradici odporující samítla, šije a vlévá ducha 1
šivoť,pravdu 1 milost, útěchu a pokoj milionůma
bilšonům duší a srdcí, tak še se svatou radostí a
nadšením vysnává katolík po celém širém světě
v šivofé i smrti vysnání všech křesťanskýchstoletí.

„Kirche oder Protestantismus ?“ Voneinem
deutschen Theologen, 128.

Politický přehloa.
Sněmovna až zase dohrála. V úterý od

ročena na neurčitc. Toho dne přítomno bylo
pouze 89 poslanců, tak že sněmovna nebyla
schopna asnášeti se. Nedivno pak, že násled
kem malého počtu poslanců ua pravici prove
dena byla volbu kvotové deputuce, smluvena
asi dříve mezi předsedoa sněmovny a levicí.
Marný protest z české strany; levice jen ge
tomu smála. Mladočeši vůbec hrají nyní zvláštní
úlobu. Jejich ustavičné kolísání, pokrytectví a
tajemnůstkářství až zaráží. Že pak Čeští radi
kálové a agrárníci vystupují proti Mladoče
chům, že na radost Němcům vzoikla roztržka
v řadách českých, to na svědomí mají zuse
jen Mladočeší. Dr. Herold na schůzi umuudoče
ské strany v Praze přímo bědoval nad oyněj
Šími poměry v národě našem. Bade-li to tak
dále trvati, musejí poslanci uvažovati, nenči
ní li lépe, aby složením maudátů urychlili u
zdravovací procesu v národě. Věra měli o tom
už dávno uvažovati. Ovocem jejich nedůsled
nosti se jeví dále. Státoprávní radikálové,
agráraíci, čeští národní socialisté a pokrokáři
spojili se v jednotu a nazvali ji „spojená če
ská oposice.“ Nová tato strana bude míti svůj
vlastní výkonnývýbora účelemjejí bude „sme
tení“ mladočeské strany, boj proti nynější ú
stavě a úsilí o znovuzřízení čes. státu. Začínalo
to pěkně se vzájemností slovanskou v posledním
zasedání. Kolem Čechů drožili se všichni
Slované a najednou z české strany vražen do
všeho klín. Vláda a Němci mají ovšem radost.
Vláda vůbec si změny v dnešních poměrech
nepřeje, vždyť k polskéma pokasu o zprostřed
kování mezi Čechy a Němci zachovala se zcela
ledově, prohlašujíc stále, fe Čechům bez svo
lení Němců v ničem nevyhoví a jest ochotna
splniti všechno, o čem by se obě strany do
hodly. Tak se jenom pracuje na oslabení říše.
Vláda prý si vyrovnání rakousko-uherské pro
-—

Několik dní živili jsme se v sadé syrovým
ovocem, až pak dostali jsme od přátel chleba,
jejž jsem si mazal medem z úlů zamilovaných
tatínkových včeliček, které v ohni na zahrádce
ohbořely a zahynuly.

Tento oheň bvl značnou hmotnou pohromou
naší rodiny. Snořelo nám stavení, bohaté zásoby
s ním, nebylo co do ruky vzít, co do úst dát 4
při tom matka naše jako by rozumu pozbývala.
Jsouc starosvětskou, opatrnou ženou, aby závist
nevzbudila, ukladala své úspory v papírové hoto
vosti do došků ve střeše domovního stavení, kde
jí značná částka penéz sbořela. Když stála na
spáleništi, již starší, udřená a když viděla ze při
činění svého celého života hromádku popele, když
tušila perspektivu strastiplného staří, jež si zcela
jinak představovala a chystala, tu pochopitelně
pozbývala rovnováhy duševní, Přímo pak ji roz
rušilo, an jí kdosi ze vsi vzkázal, aby si přišla
pro truhlu, již někdo ochotný od nás z komory
vynesl. Matka šla a div že nepozbyla rozumu,
když jí byla truhla vrácena docela prázdná, ač
ze stavení byla vynesena plná pláten a kanafasů,
na něž ona po celá desítiletí předla a jež otec
v zimě dovedně tkával — —

Týden po ohni, který jsem strávil zaměstnán
různou těžkou prací při poklízení spáleniště, tézal
jsem se, co se mnou bude.

»Kdybys zůstal doma, lidé by se smáli, jak
nám s tebou zmeblo a jaký je z tebe studovaný
nádeník«, temně prohodila matka. »Pozejtřípojedeš
do Hradce«, určile.

Napotom zašla ku kmotru Matěnovi u ryb
níka, vypůjčila od něbo na dobré slovo několik
stovek, já odjel do tercie a rána ohněm nám za
sazená se rok od roku zvolna jizvila a hořké
zkušenosti, jichž jsme s bratrem při tom nabyli,
sotva však stojí za tu cenu, kterou jsme za né
zaplstili, neboť bychom se byli bez nich také
v životě docela dobře obešli.

Že jsem po různých zkušenostech, jakých
mně bylo již do 14 let věku zažiti, měl značné
Jinaký životní a světový názor, než-li většina mých,
Jako v bavince odchovaných spolužáků, rozumí se
semo sebou.



vede suma a pak prýcestou státního převratu
změní poměry v parlamentě. — Vojt. V. hr.
Sternberg vyzývá všecky české voliče, aby za
stavili domácí své spory a aby veškerou svoji
snahu vynaložili k tomu, by své osady z rukou
Mladočechů vyrvali.

V Ubrách zatím po těch bouřích v par
lamentě a v národě, které se točily kol zále
žitosti armádních, nadšený jásot. Uherský král
dovolil totiž, aby tělesné pozůstatky Rakoczyho,
který vystupoval proti Habsburkům, směly
býti do Pešti slavnostně přeneseny. Proto
8 nadšením nevídaným uvítán mocnář, když
v minulých dnech do Pešti zavítal.

Rasy na dálném bojišti stihlo zase neštěstí,
Japonci vynatili si přechod přes řeku Jalu,
při čemž byli Rucové zaskočeni a utrpěli
značných ztrát; na ústupu ztratili na 20 děl.
Rusů prý padlo asi 800, Japonců však na 4000.
Jsou-li zprávy ty zcela pravdivy, pak ovšem
Rasové dopouštějí se svou povrchnosti a ned
balostí velkých chyb. Nedá se ani mysliti, že
by Rasové nevěděli o důležitosti svého posta
vení na řece Jalu. Nyní asi co nevidět dojde
k velké bitvě na zemi. — Na moři byli Rasové
šťastnější. Vladivostocké loďstvo vyhodilo do
povětří tři japonské parníky. Na 4. květen
v noci učinili Japonci zase pokus, aby zata
rasili vchod do přístavu portarthurského a
loďstvo raské tam zničili. Za tím účelem vy
slané torpédovky japonské částečně zničeny,
dílem obráceny na útěk, rovněž na 10 zápal
ných lodí zničeno baď dělostřelbou ruskou
nebo vyhozeny minami do povětří.

Z činnosti katol. spolků.
Z Nov. Bydžova. Katolická„národní jed

nota pořádalu minulou neděli zábavný večer ve pro
spěch podpůrného fondu. Večer zahájen byl přednáškou
dp. katechety J. Píchy, který promlavil o thematu
„Církev a rodina“. Vylíčiv rodinu před Kristem a po
Kristu, poukázal na to, jak s učením Kristovým zvý
šena byla působnost rodiny ka blahu jednotlivcův i
veškerenstva — a jak s úpadkem víry klesá i váž
nost a význam rodiny, pozbývající přirozeně oněch
pevných základů, na něž křesťanství ji postavilo. Po
zdařilé přednášce přednesl zábavný výbor několik aó
lových výstupů zpěvných a sehrál jednosktovku „Za
tatínkem“. Hojným potleskem zvláště odměněna čísla,
jež přednesli: el. Skořepová, sl. Taochmanová, p. Ha
dinev a p. Vojtěch. Další činnosti: Zdař Bůh!

Z Kuněle. Odbočka všeodborovékosdružení
pro Kyšperk a okolí konala 24. dubna veřejnou schůzi
v Kančicích, na níž dp. Hubálek Adolf z Kyšperka
přednášel o „Japonsku a jeho lida“. Každýs napjatou
pozorností sledoval časovou tuto přednášku. Schůze
byla dosti: četně navětívena. Přihlásili ee 2 noví čle
nové. Důst. pánu budiž za obětavost vzdán vřelý dík!
Další činnosti „Zdař Bůh!“

Schůze politického klubu křesťan
sko-soelálního ve Studenci odkládáse ze
dne 8. května na neděli 16. května. Bratří, dostavtež
8e v arčený den v počtu co nejhojnějším!

Zprávy místní a z kraje.
Vyznamenání. Cričný učitel na ústavěku

vzdělání učitelů v Král. Hradci pan Fr. Přibík vy
znamenán byl při svém odchodu na trvalý odpočinek
zlatým záslužným křížem,

Z průmyslového musea v Hradci
Králové. Veřejnou čítárnu průmyslového musea
navštívilo během měsíce dubna v 7mi večerech 434
osob. Domů zapůjčeno 139 šadatelům 568 předloh neb
odborných knih. Do okolí zapůjčeno 4 žadatelům 5
odb. knih a 152 jednotlivých předloh. V čítárně semé
vyžádalo si 327 osob 413 avazků o 11.052 předlohách.
Celkem použito z knihovny vedle vyložených časopisů
a volně přístupných knih v knihovně příruční 523
různých děl odborných o 11.885 jednotlivých předlo
hách. — Sbírky musejní i v tomto měsíci obohaceny
několika vzácnými příznivci, z nichž na prvním místě
uvésti sluší dar dvor. rady a universitního prof. p.
Dr. Jaromíra Hanela v Praze, který museu věnoval
dvě skvostné tabatěrky z poč. XVIII. stol., zdob. jemně

rovedenými miniaturami na víčkách. Dále pí. Marii
Červenou, choť továrníka hud. nástrojů v Kyjevě na
Rusi, která věnovala celou kollekci původních ruských
krajek paličkovaných. Mimo to věnoval p. star. města
dr. Fr. Ulrich spis „Čechové na říšské radě“ ve akv.
vazbě, pp.Dix, Nebeský,Rabau zde umělecké plakáty
a p. Ed. Oehm, chovanec uč. ústavu zde, skříňku
dřevěnou, vykládanou. Všemšlechetným dárcům vzdává
výbor vřelý dík. — Za členy musea 8 roč. příspěvkem
K 2*— přistoupili: Pp. J. B. Kašpar, důch. kontrolor
zde, C. Vlach, obch. sde, Č. Řehák, knihař zde, J.
Kalous, čitel v Malšové Lhotě, Jos. Novotný, stav.
zde, p. K. Škorpil, řezbář v Čes.Budějovicích a slav.
Živnostenský spolek v Hronově,

Dar chudým. Vysocedůstojní pánové Th.
Dr. Al. Frýdek, kapitul, děkan a biskupský generalní
vikář atd., Fr. Hampl, kanovník Senior a Ant. Su
ohánek, tektor biskup. semináře, věnovali za příčinou
Nejvyššího vysnamenání, uděleného jim Jeho Veličen
stvem císařem a králem, městským chudým 3800K.

Pokračovací průmyslová škola. Vy
učování na průmyslové pokračovací škole skončeno
dne 1. května udílením odměnpilným žákům a vý
stavon provedených kreseb. Výstava vyznačovala se
ladným urovnáním a podávala důkas, še řemeslnický

dorost nabývá ve škole pokračovací cenného návodu
ku řemeslné dovednosti. Škola řísena je pečlivě p.
řiditelem R. Branžovským a učitelským sborem, číta

celkem v 8 třídách vyačováni. Náklad na školu obnášel
úhrnem 7995-40 K a byl hrazen různými činiteli. Nová
osnova učební sesnamuje žactvo sice se znalostí zá
konů občanských a s technologií, ale vyloučila vy
učování náboženství, čehoš vzhledem k sociální výchově
příštích řemeslníků jest litovati.

Z porety. Před porotou přio. k. kraj. soudu
v Hradci Králové dne 2 května odsouzen byl na 10měs,
do těž. žaláře pro sločin loupežo a krádeže Jos. Zeiner,
svobodný nádenník « Polomu, r. 1883 narozený, —
Dne 3. května sproštěn byl obžaloby Jos. Horák, pekař
z Lochenic, jenž byl obžalovén ze žhářetví. — Dne
4. května stáli před porotou JanŠverci, šenatý hokynář
z Bělovai,r. 1867 v Čermnénarozený,a Ant. Pekárek,
ženatý obchodník z Náchoda, r. 1860ve Slaném nero
zený, oba souzeni jsouce pro zločin podvodu, Pekárek
obžaloby sproštěn, Svercl však odsouzen na 2 roky
těžkého žaláře. — Ve čtvrtek 5. května dopol. odsou
zena pro zločin apoluviny násilného amilstva do těž
kého aláře na rok posluhovačka z Vel. Poříčí Marie
Hamerská, r. 1846 narozená.

První máj zastkvělse tentokrátevo všíkráse.
Hřejivé paprsky sluneční, čerstvá zeleň a pestrost
květů vyvábila kde koho z dusných zdí města do Boží
přírody. V královéhradecké o lese u „Zděné bondy“
při nově zřízené restauraci bylo výletníků takové
množetví, jakého dosud tam nebylo vídati. Lesní tišina
tato dle první návštěvy stane se jistě oblíbeným a
četně navštěvovaným výletním místem Hradečanů..—
Sociál. demokratům, kteří 1. máje uspořádali na
„Střelnici“ veřejnou echůzi, dostalo se však trochu
chladné sprchy. Bylať schůze jejich brzy po zahájení
rozpuštěna a Četnictvem rozehnána,

Odporučení „Oltáře“ knězem dle
cése Cesko-Budějovické. Přiechůziskupiny
Horaždovické dp. farář z Malého Bora v pojednání o
thematu „Kostelní zpěvník“ horlivě odporučoval za
vedení našeho diecésního „Oltáře.“

Záložna v Hradci Králové. Výkazza
měsíc duben 1904. Stav vkladů počátkem měsíce K
1,637.465-59, vloženo K 110.088-72, vybráno 124.848 K

59 h, stav koncem měsíce K 1,647.706-72. Stav pŘiček počátkem měsíce K 1,190.42592, půjčeno
123.727-57, splaceno K 290.61940, stav koncem měsí
ce K 1,023.53409. Počet účtů 2480, reservní fondy
K 118.886-13, závodní podíly K 61.852'99, pokladní
obrat K 1,004.558 08.

Dar ma „Adalbertimam“. Vadpp.preláti
Fiala a Hampldarovali na Adalbertinumpo 200 K.
Štědrým dárcům odplat Bůh! Kathedrální kapitola
věnovala letos na darech 800 K „Adalbertina“, čímž
nejlépe je osvětleno stanovisko, jaké má diecéení du
chovenstvo zaujímati i nyní ku podnikům zvěčnělého
p- biskupa Brynycha.

Ze všeodborového sdružení křesí.
dělnietva. Schůze užšího výbora 30. dubna. Pod

re nemoc. udělena: M. Svobodovi v Sušici 12 K,
. Žoudlíkovi v Třebechovicích 6 K, M. Svědíkoré a

C. Hurdálkové n. M. po 3 K. — V Sušici trvá dosnd

— Přijato 6 členů.
Kde je vychovatel? Minulýtýden šel

jsem jistou osadou na Královéhradecku. Vesnička na
první pohled slušná, domky úhledné, náves upravená,
čistá, uprostřed nízká škola se zahrádkou kolemjako
klícka, ale bez kostela. První, kdo mi vkročil v cestu,
chlapec Sletý s dívčinkami asi téhož věku. Obvyklý
pozdrav zněl mi od vší drobotiny v ústrety. Na otázky

odpovídaly děti bez bázně a slušně, po „vagacích“ žeprý teprv půjdou do školy, čiperný hošík jasně děl.
Opodál pak kráčel jsem kolem chlapců odrostlejších,
školáků, kteří beze všeho. pozdravu, aniž by čepici
emekli, tupě jenom na mne hleděli. Kdo tu působi
vějším vychovatelem?

Z Kostelce m. (©). Delegáti téměř všech

ve 2 hodiny odpoledne na městské radnici, aby po
rokovali o zřízení děteké opatrovny. Za duchovní správu
byl přítomen vdp. dókan Ant. Kaška, za místní škol.
rada p. ředitelV. Hochman, za spolek av. Ludmily
pí. ředitelová Puhoná, za čtenářskou besedu p. eprávce
Blažek, za spolek hasičů p. Jelínek a p. Michalec, za
katolickou jednotu p. Dašek a p. Tauber, technický
úředník, zs společenstvo potravní p. Hejhal, za hasiče
tovární p. Michl a p. Zábrodský ml., za konsum p.
Zábrodský st. atd. Schůzi zahájil p. předseda řemesi
nické besedy uvítáním přítomných a politováním toho,

že městská rada, ač pozvéna, nikým není zastoupena.Několika slovy smínil se o účela schůze, o významu
a důležitosti dětské opatrovny a zahájil o téže věci
další debata. P. jednatel přečetldopisy ctih. školských
sester ze Žamberka, Rychnova n. Kn., Chocně, Vyso
kého Mýta, Zásmuk, Ústí n. O. a Solnice, v nichž
krátce nastíněn náklad na zřízení a vydržování opa
trovny. V Ústín. O. na př. nová budova stojí okrouhle
15000 K, vydržování dvou ctihodných sester, dvou
opatrovnic a dvou služek a celé zařízení ve Vysokém

ýtě stojí ročně 2100 K. Nikdo ničeho nenamítal
roti nutnosti a důležitosti opatrovny v Kostelci n. 0.

Čelá porada, půldrahé hodiny trvající, obírala se
otázkou, jak sískati potřebný náklad na zřízení a vy
držování. S nelibostí přijuto, že sastupiteletvo v letech

1894—6 použilo 20.000 K, daroranýc městskon spořitelnou jen na opatrovnu, na docele jiný účel a opa
trovny, jedné z nejdůležitějších věcí pro nižší i střední
třídy, dosud nezřídilo. Kapitál ten súrokovaný by ob
nášel nyní již ke 40.000 K. Jest z toho nyní v měst,
spořitelně toliko 5611-68 K, ješ koncem roku 1904
vzrostou na 5718-67 K. Spolek av. Ludmily má natýž
účel nyní 700 K. Avňak co jest to vše na zřízení nové
opatrovny, v níž má býti 860 dítek? Po výměně mnoba

náhledů„přijet všemi hlasy proti dvěma hlasům pp.profesorů Knitla a Vaňury návrh pana Daška: Na

městské zastupitelstvo budič podána a všemi po
podepsána tato dádost: „Poněvadě opatrovna dětská,pro kterou spořitelna darovala roku 1888 20.000 K,

dosud zřízena není, žádejí podepsaní, by obecní za
stupitelstvo, činíc částečně zadost své povinnosti, da
rovalo účelu tomu budovu staré školy vedle chrámu
Páně sv. Jiří, a obnosem 6400 K postarslo se o sa
Hzení vnitřní a udršení prvního roku tak, by opatrovna
příští školní rok byla otevřena. Další vydršování
vesmiš laskavě na sebe obec, které budou přispívati
růsní dárcové a v nejhorším případě všichni poplat
níci největší přirážkou 7 procent, která se uloží v době
příbodné.“ Ustanoveno po vyřízení šádosti městským
zastupitelstvem opět ae sejíti a případně o dalších
krocích ujednati.

Akademie. Kandidátky dívčího paedagogia
císaře a krále Františka Josefa I. v Chradimi pořádají
ve středu dne 11. května t. r. vo slavnostní síni ú
stavu ve prospěch chudého jeho šactra „Akademii“
s bohatým programem. Ceny míst: Křeslo 1 K 40 h,
sedadlo 1 K, místo ku stání 60 h, studentský lístek
80 h. Předprodej lístků obstará ochotně knibku
B. A. Keila v Chrudimi bs náměstí. Začátek o půl
osmé hodině večer.

Hospodářský spolek pre okresy
Chrudim, Nasavrky a Hlimske svolávána
den 8. května o 10. bod. dop. do velké dvorauy prů“
myslového musea v Chradimi manifestační schůzi, na
níš jednáno bude: „O nucených společenstvech hospo
dátekých“. Otázku tuto nelze považovati jen za vý
hradně stavovskou, týkající se jen zemědělců,onať má
veliký význam pro veškeré vrstvy národa našeho jak
v ohledu národohospodářském, tak i zejména národ
ním. Proto žádoucno, aby účast byla co největší.

Z Morašic u Litomyšle. StaroslavnáLi
tomyšl, nyní povýšenáaa proboštství, nešetřila ničeho,
čím by oslavila pobyt nejdp. biskupa ve zdech svých.
Tímto srdečoým a uctivým přijetím vznešeného bosta
dala povzbuzující příklad obcím okolním, takže jedna
druhou snažila se překonati vo svých projevech. Ani
Morašice nesůstely tentokráte pozada. Čolá obec oděla
se ke dni 34. dubna v slavnostní háv vítajíc svého
arcipastýře ozdobnými stožáry, ověnčenými domy,
vlajícími prapory. Veliký počet banderistů a kočárů
vyjelo nejd. vrchnímu pastýfi vstříc k Litomyšli. Na
počátku obce pak shromáždily se záhy z rána veliké
zástupy věřících s duchovními a zástupci obcí v čele,
Po srdečném uvítání místního duchovního správce
ujal se slova slovutný p. zemský poslanec Dostál ví
taje a pozdravuje nejdp. biskupa jako poslanec národa
českého i jako zístapce sl. zastupitelstev obecních
z celé farnosti. Mezi jiným tlumočil p. řečník důvěru,
s kterou vzhlížejí Čechové v diecésí královéhradecké
k biskupu královéhradeckému jiš ode dne jeho na
stoapení — očekávajíce od Něho ochranu na základě
spravedlnosti křesťanské naproti tém, kteří chtějí krá
lovatví České trhati ve směru církevním. Nejdp. biskap
dojat s přívětivostí neobyčejnou děkoval za slova
uvítání a ujistil p. řečníka, še je si plně vědom svého

slání jsko sluha Kristův a proto také že chce jako
Kristns přinášeti spravedlnost, lásku a pokoj vzájemný
všude, kamkoliv vkročí. Toho všeho pak docíliti lze
jen na základě pravého náboženství. Na tom základě
všichni se srovnáme a svorně pracovati můžeme. Apo
štolská slova J. B. Milosti a ardečnost, kterou hned
na počátku i za celého pobytu projovil ke všem bes
rozdílu, podmanila J. B. Milosti a nadchla urdce všech
katolíků. Ve škole překvapen byl uejdp. biskup též
jak slavným a srdečným přijetím od si. aboru učitel

ského, tak i dobře nacvičeným zpěvem dítek. Bdp.biskap ukázal se jako otcovský a trpělivý Přítek dítek.
Nesapomenutelnými zůstanou láskyplná slova, který mi
nejdp. biskap aplatil každé uvítací slovo biřmovanky
Aninky Klejchovy, žákyně Zdeničky Zórnigovy a po
děkování Boženy Eliášovy z Makova. Při celé alav
nosti zachován byl vzorný pořádek. Zvláště utěšený
a malebný pohled skytala obratně epořádaná a dobře
vedená četa čilých a obětevých banderistů asl. sbory
hasičské z přifařených obcí. Hospodin zachovej a po
siloj nám dobrého Pastýře našeho|

Z Dolního Újezda. Dne35.dabna, na den
sv. Marka, připadla nám biskupská visitace a sv.
biřmování. Není účelem těchto ů, popisovati při
vítání Jeho Biskupské Milosti, nejdůstojnějšího pána
Dra. Josefa Doubravy, které se dálo za účastenatví
obecních zastupitelstev, spolků, školní mládeže s pá
ny učitěli, družiček, hudby a četných věřících obvy
klým způsobem, s úctou'a Jáskou,jaká vrchnímu pastýři
duší přísluší, nýbrž třeba vytknouti,žeJeho Biskup
ská Milost Svou velepastýřskou horlivostí, láskon a
vlídností získala srdce všech věřících osadníků, a pře
ovědčila všechny jej poznavší,že vyplňuje místo Své
bo výtečnéhopředch dce zcela, a že diecése zo ztráty
milovaného pana biskupa Brynycha zarmoncená může
se zcela potěšiti. Želiti u nás bylo jen toho, že arci
protýřeká slova v dojemném kázání pronesená mohla
jen malá část osady farní vyslechnoati, an pro po
měrně malou prostoru kostela našeho mimo biřmo
vance a kmotry a náčelníky zastoupených spolků ne
mohl téměř nikdo jiný v kostele prodlévati. Jeho Bi
skupská Milost potěšila nás všsk vyhlídkou na brzkou
stavbu nového kostela, nad čímž srdce všech upřím
ných katolízů zdejších zaplesalo a skleslou dlonbým
jiš průtahem naději na uskutečnění etavby oživilo.

děčně proto a 8 nadšením vyprovodil lid věřící opět
nejdůstojnějšího pana biskapa týmž spůsobem, jak
Jej byl přivítal, s hudbon, spolky, s kočáry aš zs
obec, pokud kočárů se týče až k hranicím kolatury.

Dar. Jeho Jasnost vysokorodý pán František

Josef, kníže z Auerepergů, majitel velkostatku Dolnokralovického, daroval na vnitřní výzdobu chrámu Pá
ně v Hněvkovicích u Dol. Kralovic 50 K. Za tento
bohumilý dar vzdává duch. správoe vysokorodému,

pohetn u dárci vroucí a upřímné: „Zaplať Pán

Z Dolní Libchavy m Ústí mad Orl.
Osada naše rozložená v utěšeném údolí věnčeném
pásmem lesů byla v minulých dnech účastnou ra
dostí, jakých nebylo jí posud nikdy dopřáno zakou
šeti — vádyť ve dnech 9.—10. dubna t, r. konali zde
00. Hedemptoristé P. Jak. Wieser, rektor a P. J.

Rslneremso Ktev a P. Fr. Butešpokojivý: první sv.miesii. A výsledek nejen že jest uspokojivý, sle plným
právem v tklivé řeči ne rozloučenou nasvána byla



jednou = nejpožehnanějších! Neboť milosti Boží při
ati to dlužno, že lid nikoliv zcela svou vinou bez

šivota a útěchy ev. nábošenaství e radostí uposlechl
slov: „Aj, nyní jest čas příjemný, nyní jest Čas spa
eení“ a s horlivostí dosud nevídanou podíl bral na
těchto duchovních hodech. Poenitentů bylo 1060, tedy
dvě třetiny všeho obyvatelstva, mezi nimi celý sbor
sdejších pp. učitelů, kteří tím zajisté jako praví vy
chovatelé mládeže krásný příklad dali v plnění kře
sťanských povinností. Slavnosti, jako svěcení missio
nárního av. kříže a průvod s Nejsv. Svát. Oltářní, sa
účasti místních spolků, řady dražiček a téměř všech
věřících, nevymizí nikomu s paměti, Ó, jak krásočbylo
tn v našem chrámu Páně, jenš již tím vyniká, že mu
nificencí patrona, Jeho Jasnosti Jana knížetoLich
tensteina ozdoben je nad blavním oltářem v pravdě
uměleckým dílem, prací řiditele víd. malířské ukade
mie Trenkwalda, obrazem al fresco, jeně představuje
sv. Mikuláše, patropa chrámu Páně a sv. Jana Křt.,
patrona Jeho Jasnosti, panujícího kníšete. Bobušel
jev, že zpola zetlelý oltář tvoří nevhodný rám k ob
rasu, jehož provedení stálo 8000 K ©— Dej Bůb, by
obeň v ardcích věřících vznícený i dále plápolal a
důstojným pp. missionářům kéž odplatí Pán stonásobně
jejích lásku i shovívavost, s níž každému vycházeli
vatříc|

Z Něme:kéhe Breda. Nakonecdubna
ohlášená schůze krajinská strany mladočeské konána
nebude pro překážky nahodilé. Tak ohlašovaly orgány
této strany s krajskému orgánu čáslavskému při tom
ukloazla poznámka svědčící o trpkosti, která nad tímto
usnesením naplnila srdce stoupenců. A není také di
vu. Strana vedoucí tím podává zbraň do rakou od
půrců a to zbraň velmi nebezpečnoo. Hlavní zásiuha
o odložení tohoto sjezdu přičítá se Dr. Rezkovi, kte
rého mejí zvláště pokrokářšíí živlová v žaladku od
volby jeho a proti němnž vyažitkojí všecko. Bylo by
záhodno, aby občanstva bylo nalito čistého vína. Po
měry jsou již tak rozhárané, že potřebí jest konečně
kousek energické práce, nemá-li přijíti k úplné des
organisaci. Nejsme stranníky mladočeské politiky, ale
tohk máme v zájmu národním za povinnost uvésti,
že odklady jsou porážkou. Útoky vedené v orgáně
pardabickém proti naší mladočeské repraesentaci je
nom tím se posílí. Či už opravdu zmocnila se strany
úplná lhostejňost? Posice NěmeckéhoBrodu jest vel
mi důležitá. Edo ten má, má Českomoravskou vyso
čina. Caveant consules|

Zprenověření v okres. memoc.po
kladné v Novém Městě m. M. Nepořádnýži
vot účetního a pokladníka R. Macha v poslední době
zavdal správnímu výbora podnět k nařízení důkladné
náhlé revise pokladny, knih a dokladů za přítomnosti
výbora správního a dozorčího; výsledkem revise jevil
se zpronevěřený obnos na 1500 K. Pokladník vyhnal
ee zatčení útěkem, udal se však sám a c. k. krajského
aoudu v Hradci Králové, kdež ee ve vyšetřování nyní
nacbází. Možnost spronevěření pokladních peněz vy
světloje se tím, že revise dozorčího výboru byly vyko
návány toliko na vyzvání pokladníka, ktorýž větší
obnosy před revisí přijaté do knih nezanesl, k vý
platě poukásané účty nevyplatil; vypůjčenými pak
penězi, kteréž po revisi vrátil, pokladna doplňoval.
Dozorčí výbor domníval se, že svému úkolu vyhověl,
když kniby mezi sebou a s vyplacenými účty a sho
tovostí pokladny porovnal. Účtynevyplacené a po
bledávky pokladní zanechával nepovšimnnty. Správ
níma výboru se pak vždy dostalo ujištění, že jest vše
v pořádku. — Celková revise za správní rok, od 1.
ledna do 31. prosince, konala se obyčejně koncem
března, aby mohla býti valné hromadě podána tištěná
účetní správe. Zbývalo tedy pokladníkovi vždy dosti
času, aby pokladnu uvedl v soublas s knihami. Je
likož jinak dle doznání zkušeného odborníka všecko
vedl ve vzorném pořádku, a odnikoho žádná stíšnost
na likoavost v placení účtů správnímu výboru podána
nebyla, tedy nemohlo naň vzniknout nejmenší pode
sření, až teprv když po volbách do říšské rady stal
se jeho nepořádný život nápadným.

Z Lodče mad Názavom. Otvíráso ja
ro a e ním otvírají se cesty do rozkošných končin
naší vlasti. I město naše by mohlo býti takovým utě
šeným koutečkem, kam by mohl býti řízen přítok
jednotlivců, hledajících klidu a občerstvení, ale schází
chuť a"dobrá vůle. Sem najde cestu leda nějaký ví
deňský žid, který od souvěrců jest srdečně přijat a
jemnž obyvatelstvo křesťanské we klaní. Není také
jinak v místě, kde hlavní slovo vede doktor žid. Na
Še samospráva je na posledním místě. Je to smutné
pro město i okres, když o kultarní povznesení musí
se starati politický úřad a úřady samosprávné epí.
Doufali jsme, že nová dráha přinese nám nový život,

ale tak zdá ae skutečné pravdivým vtip, še byla vystavěna proto, aby zstím odtad vyvážela hloupost
lidskou. Strana, která kdysi porazivši staročeství 86
kasala, že učiní z města baštu kulturního výboje, tak
na vydobytých trofejích v podoběteplých míst oddá
vá sežsladké nečinnosti apři tom počímejí krtčí prácí
pokrokářské proudy. To bade křiku, až octne €o na
jednou na zemi. Nečínnost poctivých šivlů mohla by
už přestati. v

Z Německého Brodu. V čísle 16. se
dne 16. měsíce dubna posouzena v.tomto listu čin
nost Literátského sboru zdejšího, jakoby za vedení
p. Fr. Pospíšila pomalu doklepával. Dopřáváme tu
místa mínění jiného dopisovatele, který zpráva onu
považuje za škodolibé slebčování a pranýřování čin
nosti Literátského sboru i jeho dlouholetého a zaslou
šilého cvičitele p. Fr. Poapíšila s příčin osobních a

běh valné hromady spolku jmenovaného, konané dne
18, dubna t. r. za účasti 62 členů. Po zahájení schů

ze P předsedou a po přesvědčivémobjasnění vážnýchpříčin -a důvodů ohledně dlouholetého otálení ve
svolání řádné valné hromady jednatelskon správu
podal p. Fr. Pospíšil. V elaborátu velice obsáhlém
rosvinal jasný obraz ©veškeré | horlivé práce a
spaživého působení Lit. sboru sa poslední leta. Vy
počítal všecky hojné cvičebné hodiny, jmenoval vše
ck7 nacvičené a provedené písně, vložky. a měs o
alavaostech a jiných příležitostech, jako na př.: mše

od Bílého, Skuherského, Sychry, Picky, Zařičanského,
Pasdírka, vlošky od Nešvery, Puuknera, Strébla, Ma
cha, skvostné litanie, rorátní zpěvy dle P. Lehnera
upravené, písně a mše obecné dle kancionálu Srato
jsoskéhoa dle „Oltáře“,mnobéa mnobéjiné,při čení
bedlivě šetřeno bylo stávajících předpisů a případné

sloveny cvičiteli p. Pospfšilovi díky a uznání. Dále
schválena pokladní zpráva p. Hyaka Stejskala vzoraě
obstarávaná, vykazující hotovost 292 K 85h a ma
jetek 1 rak. pozemkového losu 30/, z r. 1849, skvost=
ný prapor, harmonium, slošnou knihovnu, mnoho sta
robylých vzácných kancionalů s novodobých církev
ních hudebnin. Výsledek pak vykonaných voleb zvrátil
uaprosto a uvedl v niveč naděje agitační kandidátní
listiny a zjednal elavně uatisfakci pracovnému a věr
nému členstva Liter. sboru i jeho cvičiteli, který ob
dršel 48 hlasů, kdežto protikandidát poaze 12
hlasů! Zvoleni obromnou většinou tito bývalí funkci
onáři s výměnou některých nových pánů: za staršího
p. Jos. Pipek, za mladšího p. Klofáč, za cvičitele
zpěvu a varbaníka p. Pospíšil, za pokladníka p. Stej
skal a p. Štáfl za censora; do výboru pp.: Eog. Am
brož, učitel v. v., dp. Frant Hauch, Jan Novák, dp.
Boh. Oliva, J. Sykora a J. Žák; za nábradníky pp.:
J. Adamec, J. Kolář a J. Tajovský; za revisory účtů:
pp. Eog Ambroš a J. Bokšneider, c. k. kancelista;
za praporečníka p. J. Nedoma, za místopraporečníka
p. V. Krejčí a za výběrčího a sluhu p. V. Domkář.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitné ulicí a vprodeji novin p. MVlčka na

Příkopech.

Moravští areipustýři. Úřednílist vídeň
ský přináší konečnězpráva, še arcibiskupství olomoucké
je obsazeno jmenováním od Jeho Svatosti papeže, jímž
k tomu arčen biskup brněnský dr. Frt. S. Bauer. —
Spolu uveřejněno, že J. Veličenstvo rozhodnutím ze
dne 17. dubna jmenoval biskopem brněnským faráře
Běhařovického dra Pavla Hayna. S oběma velepastýři
konal se již dne 28. dubna na papežském vyslanectví
ve Vídni kanonický informační proces.

+ Dr. Antomín Dvořák. V CsrětěVič
kově psal Dr. Nejedlý, že šedenátka, tak osudný rok
pro naše velikány, šťastná minula našeho Dvořáka,
A hle! Nedlouho tomu, a našeho mistra již také
ardce nebije. V den 1. května, kdy příroda v život ae
probouzí, on rozloučil se s životem. Zesnulý narodil
se v r. 1841 v Nelahozevsí u Kralap. Po mnohých
prosbách dán na varhanickou škola, působil jako vi
oliste při zemském divadle, byl varhaníkem u sv.
Vojtěcha. Doba to existenčních bojů, doba to noční
práce o prvých dílech. Teprve v r. 1873 zasvituje
Dvořákovi příznivější bvězda. Svým „Hymnem“ obrací
ne sebe pozornost, symfonií z Es dar a operou „Král
a uhlíř“ utvrzuje víra ve vyšší své poslání. R. 1876
jest pro vývoj Dvořákův rozbodojící. Dostává se mu
stipendia pro umělce, vchází v osobní styky © Hana
lickem a Brahmssm, kteří otevírají mu cestu za
hranice. V kruzích hudebních ve známost nejširší
jméno jeho uvedeno „Slovanskými tanci“ a „Morav
skými dvojzpěvy“. Nyní není jediného oboru forem
vokálních e instramentálních, v němž by mistr ne
vytvořil díla klassického. Anglie s jásotem vítá r.
1883 Dvořáka, a on pro ni píše největší svá díla kon
certní „Svatební košili“ a „Svatou Ludmilu“. V Praze
působí od r. 1890 jako učitel komposice při konser
vatoři, od r. 1892—65 jest v New-Yorko řiditelem
„National conservatorio“. Všnde dostává se mu nej
vyšších vyznamenání. Počet děl Dvořákových jest velmi

tury, symfonické básně (Vodník, Polednice, Zlatý ko
lovrat a j.) 3 koncerty na housle, klavír, violoncello,
Slovanské tance, sklsdby komorní (Maličkosti) a m. j.
Z oper uvedeny aspoň boďtež „Král a ahiíř“, „Tvrdé
palice“, „Dimitrij“, „Čert a Káča“, „Rusalka“ a letos
provedená „Armida“. Z prací vokálních sluší jmenovati
také „Stabat Mater“, mši z D-dur, Reguiem a Te
Deum, díla to, z nichž vytryskuje zbožný duch Dvo
řákův. Význam Dvořákův pro vývoj umění a těžiště
jeho tvorby leží ve skladbě instrumentální. Tu jest

Dvořák vpravdě epochálním. Z jeho symfonií dýšečasto Beethoven, ale Dvořák obohatil formu tím, že
v ně uvedl národní tanec. On uvedl všední forma
taneční na uměleckou výši. Jako Smetana jeví se
v dílech avých Čechem, tak Dvořák Slovanem. Prvky,
jež položily [základk“ jeho dílům, jsou někdy české,
jinde moravské, srbské, maloruské, Odešel nám Dvořák,
ale dauch jeho dále žíti bude v tom velkém těle slo
vanském, jež tak miloval. — Pohřeb konal se za ne

přehledného účastenství ve čtvrtek odpoledne na hřbitovpšehradský,
(8) Realisté měli oerganisační schůzi

české strany židové v Táboře dne 24. dabna. Kdo
by pochyboval, toho „Čas“ přesvědčuje jmény řečníků:
Sterna, Tanasiga,Lederera, Weinrattla atd. Shromáž
dění, jemuž, jak jména ukazují, blaho českého lidu
k srdci přirostlo nejméně, zahájil evang. farář z Nagy
a o vbodný jeho protějšek postaral se jeden katolický
faráf, u jehož pozdravným dopisem „Čas“ se spo
kojeně pochlabil. Kibice dělal dr. Vodička, kterého
realisté přijeli za evóho stoupence za procesu v Písku,
kdy «problematickou obratností hájil Hilenera. Hilaner,
teto prožluklá lačavka inteligence ve straně realistické,
posdravného dopisu neposlal, jelikož měl právě samo
vazbu. Jest přirozeno, že v takové epolečnosti nemoblo
to vypadati jinak, než jako v šidovské škole a „Čas“

otvrzuje mínění naše podotčením, že „projevovány
yly všemožné názory o povaze a ollech organisace.“

Jindy realisté o cílech avé organisace jsou totiž sama
jistota. Pak ovšem bylo dovoleno dru Herbenovi, dělati

ferátě o schůzi pisatel na konec připomenul, že „ve
erbena.“

Katelík v práel. Sr. OtecPinsX.hovoře
nedávno s francoaz. poslancem Delarbrem o nynějších
smutných poměrech ve Francii, mimo jiné pravil;
„Především doporučoji práci. Každý katolík musí se
zabývat politikou, musí býti mužem práce. V době
rozháranosti, v jaké žijeme, nezná své povinnosti, kdo
ni nevšímá veřejných zálešitostí “ Kdyby si francouzští
katolíci již dříve věímali politiky, byla by Francie
ušetřena náboženských bojů, jež vyvolává nyní bratka
zednářů. Nenaříkejme na špatné zákony a různá ve
řejná opatření, hlavní vína v nás, že jsme se v pří
hodné chvíli nechopili případné práce.

Žid generálem. Dle Jib. Listů přiletošním
květnovém povýšení v rakouské armádě jmenován byl
lodní inženýr plukovník žid Siegfried Popper inžený
rem generálem. Jest prvním židem, jenž v c. a k. ra
kouské armádě dováhl hodnosti generála. Jmenování
to budí značnou pozornost, neboť jím otevřena židům
cesta k vynikajícím místům i v armádě, kde až dusud
vliv jejich nebyl valný,

Krásný obyčej v Japonska. Kdyžse
v Japonsku narodí dítě, zasadí rodiče strom, který se
nechává růsti až do dne, kdy dítko tak dospělo, že
se vdává nebo žení. Ta strom, je-li náležitě rozrostlý,
zahradník ořeže a vyrobí z něho nějaké ozdoby nebo
lebčínábytek.Tentonábytekz vlastníhostromubývá
pak mladým manželům nejmilejším.

Soelalistický stát. Před12 lety vystěho
vala se část dělníků a kolonistů australských počtem
900 osob do jihoamerické republiky Paraguay, kde
založili obec spravovanou na základě zásad nociali
eticko-komonistických. Všeho vedení ujal ee Wiliam
Leane ee svým tajemníkem a třemi zvolenými důvěr
níky. Ale soudrazi z vysněného ráje brzy ocitli ae
v aamých bádkách a sporech. Soudrab Lean sebrav
nahromaděné prostředky se šedesáti eoudrahy založil
na jiném místě novou osadu „Cosme“, Zivot v této
osadě líčí cestovatel de Ginney pravě, že tam nalezl
společnost pravých lenochů a ničemů, jíž vládne rada
deseti náčelníků, kteří vedení Leanem, znamenitě ai
dovedli ostatní soudruby podmaniti. Jednotliví „pod
daní“, nechtějí-li hladem zemříti, odkázáni jsou na
milost a nemilost vládců, tak zvané rady deseti.
Nikdo nechce za druhého pracovati, nikdo nemá chati
výtěžek své práce u jiným sdíleti — a proto nepracuje
žádný! Lean, aby mohl býti nadále lehko živ, lákal novi
nami lehkověrné do nové osady, kde prý život téměř
rajský, beze vší bídy a starosti a práces požitky všem že
společná. Mnozí dali se přilákati, ale poznavše tu
pravý stav věcí, kde kvete pouze soudražské vydě
račství a lupičetví, raději zanechali v rukou vzorného
vládce Leana a jeho rady všechen svůj majetek a
rychle spěchali přes hranice radujíce se, že unikli 80
cialistickému otroctví, milerádi jsouce hotovi v jiném
kraji v potu tváře vydělávati si svůj denní chléb.
Osada sama blízka je rozpadnutí. Tak se jeví to 80
cialistické bratretví, které přes Boha že prý dovede
rozefti štěstí mezi národy.

(8) Více jasnosti a upřímmosti. Strila
se bouřka v českém politickém světě, že mladočeští
poslanci neobetraovali volby do delegací. Není po
chyby, že události té jest a bude strannicky užíváno
proti mladočeským poslancům a tím proti celé straně.
Agrárníci jič začali vystoupivěe z kooperace tří stran:
mladočeské, staročeské a agrární, a že neméně vy
datně budou konti žhavé železo radikálové, jest víc
než pocbopitelno. Zmatek zavinily mnoho „Nár. Listy“,
které považovány jsouce až posud za orgán posla
necký, ladily proti volbám delegačním na toninu ob
strakční. Kdybychom podléhali dojmům okamžiku,
mohli bychom viniti poslance, že „Nár. Liaty“ a čes
skou veřejnost v čas správně neinformovali, jako to
činí nyní již dvakrát po dokonaném skutku a oficielně
dr. Pantůček na nedělním sjezdě. Zdánlivou chyba
tuto však dlažno vysvětlovati jednak nevyjasněným
poměrem k „Nár. Listům“ ze strany klabu, odkadž
často i odeudky vydraly se proti listu, jednak taktikou
proti Kórbrovi, jenž měl až do konce ponechán býti
v pochybnostech. Pocbybností jeho jest důkazem
zvláštní svolání echůze pro volby delegační a jednání
předsedy Vettra proti jednacímu řádu. Proto výtky
vůdčím poslancům, že v čas nepostarali se © jasno
v Čechách, jsou neoprávněny potud, pokud jejich
dobré zdání, tak neučiniti, bylo odůvodněno taktic
kými výpočty a poměry vídeňskými. A moment tento
ve vysvětlování svém poslanci neuvádějí, aby se ne
kompromitovali před Kórbrem. Proto prohlášení jejich
má zřejmý, ráz nejistoty a kolísavosti. Jinak ovšem
musili by býti vážně viněni, jestliže úmysl jejich,
volby delegační neobstraovati, dávno již byl ustálený.
V každém však ohledu mají ae poslanci postarati
o svůj orgán, kdež by líčili věci tak, jak se skatečně
mají, a obstarávali výchova lidu, aby již byl ačiněn
konec trapným zmatkům, vyskytajícím se v politickém
smýšlení při každé příležitosti. Rovněž jest jisto, že
vystoupení agrárníků ze svazku tří stran nebude
české věci na prospěch. Od koncentrace rozumných
politiků zase jeme tedy oddáleni.

Z právmí praxe. Sonsedovadrůbež činí
druhému souseda v zahradě velikou škodu, a nepo
menutí nic nepomáhá. Co tedy má poškozený činiti?
Poškozený požádejž souseda, aby zvýšil plot anebo
vůbec aby nepouštěl drůbeže ven. Neuposlechne-li,
může se poškozený chrániti zajmutím jí. Nábradu
škody mu majitel drůbeže dáti musí. Zajme-li soused
drůbež, nech? zajme jí jen tolik, totižv té ceně, kolik
obnáší škoda jeho. (Dle $ 1521. všeob. zák. obč.)

povinen se znalci škodu zjistiti a odhadnonti a škůdce
odeouditi. Proti odhadu starostou a znalci provedeném
nelze se odvolati. Do 8 dnů po zájmu, nevyrovná-li
se majitel drůbeže s poškozeným, musí však podati
žalobu. — Sonsedova drůbež činí na poli a louce škodo;
jsk Ise tomu zabrániti? Poškozený požádásouseda,
aby ji nepouštěl ven a vůbec aby si drůbežpásl. Ne
poalechne-li,: zakročí se proti němu, jak v odatavci
předešlém naznačeno. Co se nemůže sejmouti (holubi,

elepice), má právo příbežní polní nebo lesní hajný,který dostal k tomu povolení od okr. hejtmanství,
postříleti nebo jinak zabiti; musí však sabitou drůbeš



SPODČD
. Slatinné

ws“ lázně
v Bohdanči

u Pardubic,
jskož i lázně sirnaté a vodoléčebný
ústav, doporučují se všem úlevu a uzdra

vení hledajícím nemocným.

Účinky všeobecně známé. — Saisona
od 1. května.

Dr. KUBR,
ředitel lázuí.
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První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkaleov. výrobního spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. TéžJze
obdržetipartie zboží 30mt, obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korua 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

nejnovějších

Kočáry vzorůE
odporučnje známá, osvědčená firma

ČENÉK BUBEN,
kočárnik 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 8 právem ražení zlaté medaile s korunou.

První český katolický závod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; pa požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

pVideň,
VIN. o, Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
Se vše franco.

Veledůstojnému

duchovenstvu!

dan Saně
J čís.19n., roh

Konviktské ul., paslř spe
elelné na kostelné náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelníce, kropen
ky, patenky, nádobky at d, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

dntenci a jen ©ohmí slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce ne ukázku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.

veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
„jednoduššího do nejstkvostnějšíbo. Chudřím kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vie posílám již posvěcené.

Praha-l, ul.
. Kar. Světlé,

Úbrázk
náboženské, nové, krásné a vesměs levné druhy
a texty českými i německými, bodící se k májovým pobožnostem, k svátkům svato

dušním, jakož i v upomínku na 8v. biřmování, ve velkém výběru nabízí

KAREL ŠIMEK, Zita v ČES. BUDĚJOVICÍCH,relig. obrázků

Vzorky za K 220, eventuelně na ukázku, jsou vždy k disposici.

Rudolfova ulice 42—I.

K smích Klobouky!
jest námaha maďarských hoř
kých pramenů, zatlačiti naši

k ŠARATICI,
nejlepší to prostředek proti zácpě.

Dovolujeme sobě vele
ctěn. P. T. obecenstvu
ve známost uvésti, že

předali jsme pro severovýchodní
Čechy

jediný prodej
svých osvědčených výrobků,

BEF"nejjemnějších"i

plstěných klobouků
panu .Jos. Dvořáčkovi,

kloboučníku
v Hradci Král., blíže(rand Hotelu.

Ve vší úctě

. P. a C. Habig,
c. a k. dvorní dodavatelé

Vídeň.

Slatinné
lázně -  VELICHOVKY
1/, hod. jízdy od nádražní stapice Josefov-Jaromět.

B vil se 120 pokoji. — Vzorně zařízené.
Výtečně působící, želez vodou připravov. olatinné
lázně, dále lázně elektr. Zkomor., jodové,
Jehličnaté a lázněpřírodní, volné.Léčenípitnou
vodou Wodoléčba a elektroléčba. Osvědčené
proti rheumatlemu, dně, lechlas, chudo
krevnosti, nemocem nervovým, žensk.
atd Překvapující výsledky. Gymnastickáléčba vad chůze a chorob mišních (Tabes)
dle H. S. Frenkela. — Zkuš. lázeňský lékař Dr. V.
Smutný « Praby. Půvabná suchá poloha u samých
rozsáhlých lesů. Výtečná restaurace ve vlast. správě,

při míroých cenách. - Vojenské koncerty.
DRY“ Poštovní i telegrafní stanice v lázních. “jjij
Obšírné prospekty zašle zdarma Správa lázní.

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci obdrží dělník kartáčnický v Jilemnici,

kolář v Rychnově n. Ko., kočárník a zámečník
v Hradci Král., truhlář ve Vlkově, dva natěrači
v Úpici. Též bude přijato několik učňů na různá
řemesla. — Přihlášky přijímá „Věeodborové
sdružení křesťan. dělnictva“ v Hradci
Králové.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zluté a stříbrné akvosty, jsko:

řetízky, prsteny, náramky,jehlya j. v nejmodernějším proveden
s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny ij obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Dů hodným cásilky na výběr téš i na splátky
Ses mvýšeníce. — Založenor. 1843.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

z-sílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní 4 letní dobu.
G> Též velejemné“N

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.

Též na splátky bez zvýšení cen!

Dodavatel hodin na posv. Hostýn a Velehrad. — Rozpočty zdarma. — Přes 300 různých hodin postaveno.

Vyrábí jen v dokonalé jakosti

věšové hodiny
pro kostely, školy,

radnice, zámky a továrny

* za míroó ceny 8 dlouholetou sárukon.

C. k. státní cenou vyznamenaná

první moravská výroba
věžových hodin

FR. MORAVUSE
V BENĚ, Velké náměstí, 6.

M

NOVOTINY v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny



E. TOLODA východodeskénakladatelství
B. Hradec JIe$1ě L, S r sároanašoskéhsoverovjokodě

Telefon č. 17. 3 Pošt. spořit. č. 802161. i Založeno roku 1863. lí Paacl stroj.

Vyhláška.P7om oneOznamuji P. T. obecenstvu,
že zařídil jsem poboční —

závod s nábytkem
vlastní výroby,

Okresní zastupitelstvo v Hradci
Králové zadá Š

ofertnímřízením (
a) práci truhlářskou

b) práci čalounickou |$
pro vnitřní zafízení přístavby Okresního domu
v Hradci Králové.

Nákresy a seznamy prací těchto, jakož i
podmínky dodávací jsou v úřadovněokresník vol
nému nablédnutí vyloženy.

Oferty kolkem 1 korunovým opatřené, za.
pečetěné a vlastnoručně podepsané podány buďtež
podepsanému výboru okresnímu do dne 18. května
1904 do 12. hod. polední.

Z okres. výboru v Hradci Král.,
dne 4. května 1904.

Okresní starosta:
EX.Srdínko.

É.
k úplnému zařízení bytů, celých výbav ve slozích nejmodernějších,
jak známo v cenách nejlevnějších, a prosím ctěné své P. T. zákaz

níky, by mě v podniku mém i nadále laskavě podporovali.

Pobočnízávod:Praha Ferdinandova třídu č. G-I1.
proti české spořitelně.

Skladya dílny: E*'raha, Perštýn č. 9-I. Pozor!Zde
žádný krám! V zadu ve dvoře, vedle „Medvídků“.

"éce B, Krumlovský.
O% MU- AU- JO

Ň ABYTEK v každémslohua provedení áclay Dyořáček skla1 nábytku

nejlevněji nabízí < v HradciKrál.u novéhoBorromaea.

Všem, kteří způsobemjakýmkoliv,zvláště ale sú
častněním se na obřadech smutečních uctili pa
mátku neúprosnou smrtí urvané mi manželky nezapomenutelné,
matky nenahraditelné, a účastí tou upřímnou snahu na jevo

| dali, aby bolest naši převelikou, nevyslovitelnou zmírnili, vy

slovuji s místa tohoto, nejsa s to, abych učinil tak jednomu
každému zvláště, jménem svým i dítek svých osiřelých i dal
šího příbuzenstva

neličené, uctivé a vřelé díky.
Díky mé platí zvláště též všem P. T. veledůstojným

pánům duchovním, kteří z přátelské náklonnosti k nám v mod
litbách Svých Jí i nás vzpomněli.

Hradec Králové, 1.května1904.

Josef Bozděch,
nám. stát. zástupce.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



patří také konference sv. Františka Regis, mající za
účel vybledávati různé konkubináře a dopomáhati
jim radou, domlovou a všemošoou pomocí ka sňatka
evátostnému, jakož i k legitimování nemanšelských
dítek. Od svébo založení r. 18960ddala celkem 998 párů
snoubenců a legitimovala 1388 dítek. Ústřední spolek

přijal na podporách celkem 2+7.216:45 K a vydal198.776:56 K. V diecési královébradecké půnobíná
sledující konference: ev. Ducha v Hradci Králové,ev.
Ant. pouster. v N. Hradci Kr., av. Parla na Pouchově,
sv. Mikuláše v Týništi n. Orl., sv. Vincence s P.
v Častolovicích, av. Jiří v Kostelci n. Orl., sv. Apoli
náře v Cblenech, av. Salvatora v Chrudimi, P. Marie
w Něm. Brodě, sv. Jana Křt. ve Dvoře Král., Všech
sv. v Rokytnici a sv. Mikuláše v Dol. Dobroači. —
Kéž vzroste ještě větší obětavost pro tento lidamilný
spolek!

Obnova sv. misie v Nemyčovsí
konali od 1. do 6. května jeko lonského roka kněží
z kongregace Nejav. Vykupitele z Praby P. Bernardin
Čáka a P. Josef Janda. Zoošný lid zdejší těšil se od
lonska na obnovu sv. mivie a proto po všechny dny
velmi pilně navětěvoval chrám Páně a od rána do
večera obklopoval zpovědnice, tak že na 1000 kajíc
níků přistoupilo ku stolu Páně. Tklivé bylo jsko Jon
ského roku loučení u misionářskéhu kříže, kde mlá
denecadražičkapoděkovalidpp.misionářůmza jejich
nezištnou, namábavou práci a podáním krásných kytic
2 růží bleděli vyjádřiti opřímuon vděčnost uvou.
Četný zástop doprovázel je na zdejší zastávku, bam
a vlakem přijel jako loni p. přednosta stanice Starého
Místa Bobumil Gůttner se svou rodinoo, abyse « nimi
naposled rozloučil. Dobrotivý Bůh odplať dpp. misi
onářm za dílo tak spasitelné, jež přinese zajisté po
žehnané ovoce. Zbožný lid uchová je v milé a vděčné
psmátce

Hlavní chybou naší moderní kultury jest, še
jest materialistická. To, co bylo sa dod jonských
(pohamských) filosofů, sofistů, sa dob Lukretiových
jen dolním proudem, stalo se u nás najednou
proudem horním. To, co jest posledním, pokládá
se sa první, co jest nejtemnějším, za mejjasnější,
nejnišším sa nejvyšší, barbarství sa kulturu. Velká
knitura musí býti idealistická, musí spočívalt na
duchu, mikolív ma hmotě. Co vykonali velící naší
nositelé kullury proti škůdcům kultury, toho mu
síme se silněji ujati, čím mocnějším se stal slý
nepříle1 kultury. Známka moderní kultury jest
rosháranosí.

R. Kralik v díle „Kulturideale“ roč. LII, č. 5.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitné ulicí a vprodejinovin p. M Vlčkana

Příkopech.

(8) Židovštější mežli Žid. „Čas“všdycky
sa zlobí a operuje slovy velikého rozhořčení, jeutliže
mu někdo vytkne židovské strannictví. V jednom
z posledních čísel všuk vyvěduje firmu židovskou přímo
okatě. „Ceskožidovské Listy“ totiž usozují, fe není
lhostejno, který časopis žid čte. Čtení pak „Prager
Tegblatta“ jest pořád výrazem nešťastné německé
tradice v židovatva. „Pokud židovský člověk informo
vati se bude o denních událostech z tisku německého,
potud nobude míti porozumění pro český život, potud
všechny snahy českého národa zůstanou mu cizí.“
Dále si stěžují „Českožidovské Listy“, že řádění „Pra
ger Tagblatta“ připisuje se na vrob židů v Čechách,
kteří se pokládají ne neprávem za jeho jediné pří
znivce. Výtopek tento musí schválit: kde který český
a poctivý časopie, leda že by ei přál, aby „Česko
židovské Listy“ v židovských řadách nehorlily pro
Českost pouze slovem, ale také skatkem. Prostředků
k apoštolování takovému mají čeští židé zajisté dosti
a sami musejí vědět, které jsou nejúčinnější. Jediný
„Čas“ proti zdravému rozumu a proti všem svým,
nyní již obecně známo, českým pozlátkovým heslům,
omýva šidy „Prager Tagbiattu“ tím, že vrstvám od
káraným na obchod a trb dádný český list nestačí.

Jedná se o Pod zuření židovského „Prager Tagblatta“, a „Čes“ celou rět noobrabaně zatáhne do
obchodních skladů, krámů a na baren. Což nemůže
si takový kontingent židovakých předplatitelů protičeské
štvaní ve svém listě jednoduše zakázat? Podle ubo
bého vtipu časovského tedy obchod, dění to fakticky
mezinárodní, v Čechách jest povaby výlučně německé,
a kdo se o něj jen z delekaotře, již tím samým musí
býti protičeským sgitátorem. Touto logickou násilností
„Čas“ jenom dokazuje, že protektor není lepší avého
chráněnce, či jinými slovy, že orgán horující pro
Hasa, Komenského u Luthera do rejstříku šivnosten
ského dává si připsati ještě k firmě avé dodatek, jejž.
jsme těmto řádkům nadepsali: „židovětější nešli šid“

| Víra a umění. Proví umělci a nčenci,vy
nikající mužové vůbec jsou také zbožnými křesťany.
Toť jeví se na nedávno zevnulém světoznámém českém
mistru hudebpím Ant. Dvořákovi. — Dr. Ant. Drořák
nemiloval nikdy společnosti a zábav, ale v poslední
době stranil se světa úplně. Kam nejčastěji chodil, to
byl emauzský klášter, kde sedával na lavici a modlil
se z kniby. — „Já jsem syn prostého řezníka, nějaké
obzvláštní vzdělání jsem neměl, a přece mám něco
v blavě“, říkával svým známým. „Ten dar je určitě
jenom od Boha a proto se mu chodím děkovat“. —
„Umění bylo ma věcí posvátnou, talent darem od Boba,
který zavasaje ka práci... Posilu na pouti šivotem

-8 na dráze umělecké, na které takřka ani nelze obejíti
se bes bojů, na které ani nejšťastnější a nejgeniálnější
pracovníci nejsou ušetření sulamání a výtek nespra
vedlivých, skytala mu jeho zbošná mysl, jebo oddanost
do vůle vyšší, jeho pevná víra, Proto tak přesvědčivě

a vroucně modlí se hudba jeho v dílech duchovních,
která nejen avérázem svým a silou koncepce (pojetí
věci), nýbrž obzvláště též opravdovou zbožností, vyvě
rající ze ardce věřícího, v naší době skepse (nábožen
ské pochybovačnosti) jsou sjevem ojedinělým“. — Ve
liký snatel děl Dvořákových, professor konservatoře
Knittl, pravil trefně: „Dvořákmodlí se k Bohu uvéma
čĎesky“. Dacbovní skladby Dvořákovy dýchaly totiž
nejen zbošností, nýbrž i národní ryzostí. — „Dvořák
byl muž velice zbožný a někdy rád zapřádal rozmlnvy
o smrti a osudech člověka... . Tato zbožnost přenášel
i na avé umění a nikdy unevytryskla mobutněji a
vrovcněji ze zdroje pravého čistého umění hndba tak
tklivě zbožná, tak nad všednost povznešená, jako je
ona, kterou oděl Dvořák starý církevní zpěv „Stabat
mater“ („Stála matka plná žele“) . .. a akvostná
duchovní skladba: „Svatá Lodmila“, (která se o Ve
likonocích letos na obrovská budební slavnoati v Praze
se stkvělým úspěchem dávala).“ Tak psaly listy 0 ze
snalém mistru. Ovšem růsným nedoaukům a mužům
polovičatým jest zbožnost hanbou a posměchem. Pravý
vzdělanec pokorně skloní se před Bobem, ale mnohý
povýšenec bojí se veřejně ruce sepnout, a aby si ne
zadal, sepne je dle mody na zádech.

(3)Divadelní skandál čili soelali
stieká svobodomysinost. Vlasteneckýochot
nický spolek „Pokrok“ z Vídně uspořádal v Pražském
Varieté v sobotu představení „Návrat“ od Želenského
ve prospěch dolnorakouského českého školství. Ale
ani první třetina prvního jednání se nedobrála pro
náramnou svobodomyslnost a snášenlivost socialiati
ckého štábu pražského. Socialističtí vůdcové spostili
se svými dobře secvičenými poddanými pískot a bluk,
že přes všecky protesty „měňšťácké“třídy musilo býti
od pokračování dramata apuštěno. To všecko proto,
že se v divadelním kuse činí nemilá, ale zcela spra
vedlivá narážka na vedení socialní demokracie. Ve
vřavě nastalé sestonpil generál socialistické opponica
p. dr. Soukup, redaktor „Práva lida“, ještě do parteru
s několika pobočníky a utkal se s podrážděným obe
censtvem v pradké hádce. Snad spekuloval na to, že
mu někdo v hněvu ublíží; stal by se lacino mučení
kem a eoudruzi by ma nebyli nevděční. Skandály
tropené proti lidem jiného smýšlení setkávají se u
socialistů s větším potleskem než účinná podpora pro
letářstva. — Ale sklaplo mu. Dík rozvážnému zakro
čení pravé intelligence nestalo se dru Soukopovi nic,
Bylo mu pooze poukázáno, že soudrozi svůj odpor
proti dramatu mají dáti na jevn na jiném místě a že
divadlo není místem k násilnému uplatnění stran
nických náhledů. Vřava trvala půl hodiny, marné
byly pokasy pokračovati ve hře. Socialisté se nehýbali
A stále křičeli, že hráti se nesmí. Z+ to slušnější
obecenstvo před hroznou socialistickou „svobodou a
volnosti“ prchalo ven. Pořadatelatvo prohlásilo tedy,
že hosté ustupují násilí. A oba rozjitřené tábory va
Jily se ven. — Skandál nebyl nějakou věcí nahodilou,
byl soustavně, programově zbudován. Než začali soci
alisté tropiti rámus, ozvaly se signály píšťálkové
s několika stran. Přítomní vůdcové strany měli útok
dobře promyšlený. — Nyní vidí pražská vlastenecká
společnost ovoce svého mazlenís pánovitými soudruhy.
Podlízala jim všelijek, hladila je, ukazovala se k nim
víc než evobodomyslnou. Pražané se domnívali, še
socialistický mazlíček aspoň trochu dá pokoj, bude-li
se mu pochlebovat a podlízat. Ale milý Bnmberlíček
místo vděčnosti nabyl tím větší kuráže. Na prvního
máje „vlastenecké“ Národní divadlo klečelo před rudoa
internacionálou, vzdávalo jí hold, jako by si socialní
demokraté kdo ví jakých zásluh o nězískali. A přece
j st až moc dobře známo, jaké smutné postavení za
ujímala socialní demokracie k Národnímu divadlu,
když -e sbíraly příspěvky na znovuzbudovaní téhož.
Jak bylo asi vlasteněckým hercům, když 1. května
ochotně soudrabům poslahovali? Odměna za toto sebe
zapření ee tedy brzy dostavila. — Ten „nesnášenlivý“
katolík, ten „dravec dychtící po krvi“ nechá si klidně
líbiti všeliké urážky, jež a podia divadelního elyší. A
kdyby protestoval, bude mu odpovědí posměch, ač
koliv i za jeho peníze byl pražský stánek umění po
steven a jakkoli apřímný katolík Rieger byl otcem
téhož. Zkrátka jest viděti, že kdu umí nejvíc křičet,
klacky se ohánět, ten se v České epolečnosti připouští
k zpívání primu Nikdo důrazně nevystoupí k zařík
nutí barbarského povyku, málo kdo se odváží bra
béma násilníkovi vyčísti nesvědomitost. Socialisté na
drobili svémn služebníka „Času“ do polívky beztoho
kyselé svým randálem hodně trpké soneto. Kdyby to
takble vyvedli katolíci, 6 to by bylo pamnío jedovaté
bydře klerikální! To by se „Čas“ živil takovým skan
dálem celý týden. Ale co dělat, když to vyvedli soci
alisté? Se socialistickým redaktorem Němcem nejson
žádné čerty, to dobře dr. Herben ví. Po objevu
„manca“ v socialistické kase hájil „Čas“ socialisty
trochu nešikovně, dostal za to karabáčem a pak ještá
trestající raku políbil. Co by se stalo teprve pak,
kdyby se Čas odvášil aspoň řádkem vytknouti, že ten
skandál nebyl právě v pořádku? Proto Čas přechytře
raději o všem pomičel. V nedělním čísle ani wuk,
v pondělním ani muk. Konečně v úterý ozna ouje a
chválí pondělní provedení „Cyprienny“ vídeňským Po
krokem s tímto opatrným úvodem: „Za nepříjemné
překvapení sobotní, o němž byla zmínka v denních
zprávách nedělních, dostalo se vídeňskému Pokroku
příštího dne aepoň jakési odškodnění tím, že předsta
vení Sardonovy Cyprienny bylo mnohem hojněji na
větíveno a účinkující zabrnování potleskem i při ote
vřené ecáně.“ A teď nastává chvála účinkujích, ale o
blišších okolnostech „nepříjemného překvapení“ ani
slova Nehnusí se každému člověku to otrocké plazení
se před socialní demokracií? Aby si Čas soadraby
ani trochu nepohněval, odbude celý barbarský randál
slovem „nepříjemné překvapení“. — Kdyš dr. Hajn se
odvážil pouze říci, že v čas potřeby přestane býti
svobodomyslným, spustilo Právo lidu alarm a Čas
honem pospíšil svému pánu na pomoc dloubými články
proti panovačnosti dra Hajaa. I Masaryk za tepla
udal neopatrná slova Hajnova v „Naší Době“. Ale
praktické násilí socialistických despotů jest Časem
úplně pardonováno. — Teď aspoň mobou i slepí pro
hlédnout, komu vlastně Čas slouží a jak provádí
v prakci avé heslo: „S pravdou ven“, které se nestydí

nosit v čele listu každý den před českou veřejnost. —
Ka konci připomínáme, že spisovatel „Návrata“ p.
Želenský podel na „Právo lidu, pro jeho sprosté
útoky na svoji osobu trestní žalobu.

Praktičtí Amoričané i při savésvěto
známé praktičnosti vzpomínají si na P. Boha. Při
otevření světové výstavy v americkém iměstěSt Louis
mohutným dojmem působilo, kdyš duchovní zvolna a
výrazně jal se modliti „Otče náš“ a množství tisíci
blavé větu za větou po uóm opakovalo. A n nás různí
nepraktičtí pokrokáři a osvětáři, kteří z „přílišného
rozamu“ zbavují lid národního bohatství, aby se tím
snáze povznesl do efer pokrokářských, tropí si jen
posměch z veřejného osvědčování náboženství, kteréž
pokládají za zpátečnictví.

Z právní praxe. Činí-li holubi sousedovi
na střeše škody, jak se má poškozený soused zacho
vati? Příslušné zákony proti drůbeži ($ 1321. všeob.
zák. obč.) jednají pouze o nábradě škody způsobené
dobytkem a drůbeží na cizím pozemku. Nezbývá tadíž
nic jiuého, nežli holuby přiměřenou mocí nebo ná
strabami (strašáky) zahánětí; byla-li by však škoda,
již holobi na střeše šindelové nebo doškové způsobili,
ukatečně citelná, může se soused žalovati na náhradu
škody. — Sousedovi psi činí na poli velkou škoda;
jak proti tomu zakročiti? Má-li poškozený svědky, že
škodu psi dělají, nechf mu v dobrém domlaví, by psů
nepouštěl; nepumůže-li to, nechť požádá místní ubec
útad o znaleckou komiasi na odhadnatí škody a při
řknatí náhrady. Nepodrobí-li se soused usnesení ku
mise, jest nucen poškozený žalovati. — Soused A má
hříbata, jež s klisnami všade béře a nechá je volně
pobíhati, čímž způsobají dosti škod. Jak možno ne
proti takovému řádění obraditi? Soused B poškozený,
nechť domluví dotčenému souseda s poukáže na škody,
která jeho hříbata způsobojí. Nepomůžesli to, musí si
stěžovati u obec. úřadu, po případě o okres. hejtman
ství. — Soused A pustil prase (koza, tole, huauaj.),
které vběhlo do dvora souseda B. Tam je pes velmi
potrbal; může poškozený soused žádat náhradu *
Bylo-li prase (koza, tele, basa a j.) poškozono proto,
že ho soused A dobře neopatroval, není oprávněn žá
dati náhrady, ježto on uvoji škodu sám zavinil.

Egyptské pyramidy. Materiál,z něhož
jsou vystavěny egyptské pyramidy, jest ohromný, což
se nám objasní ve srovnání. Největší pyramidou jest
pyramida Cheopsova, 146 metrů vysoká, se základnou
234 metrů dloahou; doposud vyniká z písku ponště
187% metrů, a délkou 22756 m. Obsah její obnáší
21/, mil. krychl. metrů ; kdyby ačkdo chtěl stavivo
to odvézti, potřeboval by k tomu 4000 velikých par
níků o 1500 tunách nebo 30.000 m. centech. Ze zdiva
toho dala by se vystavěti zeď 5000 kilometrů dlouhá,
která by měřila do výšky 11, m., do šířky '/, metru,
čili zeď, která by obklíčila skoro celoo naši říši Ra
konsko-nberskou. Dle Herodota stavělo na ní po 20
let nenstále 100.000 lidí, dříve však musili po 10 let pra
covati, aby zhotovili na 7 kilometrů dloubý násep,
po němž se dopravovalo potřebné stavivo. Pouze na
řetkve, cibule a Česnek, jichž požívali dělníci, vydalo
se 1600 talentů attických, což dle našich peněz jest
asi 8 mil. korun.

Vysokého stáří můžeme dosíci hlavně
pohybem na čerstvém vzducho. Každodenní procház.a,
týdně jedna delší, snad čtyrhodinná. Lézt po horách
je zdrávo pro erdce a plíce. Hlaboké dýchání a tělo
cvik ve světnici také z nouze dobrý. V jídle a pití
mírnost, zdlouhavé kousání a žvýkání. Denní ranní
lázeň, ale delší spaní než 7 hodin škodí. Nervy udr
žují se nejlépe duševní prací. Proto tak často pen
nisté z krobů úřednických ve výslužbě brzo umírají.
Zvyklí jsouce duševní práci, měli by se zaměstnávati
dle chuti uměním, literaturou, sbírkami. K dosažení
vysokého stáří přispívá konečně veselá mysl.

Svatá Hora u Příbramě. Všemctitelům
Rodičky Boží Svatohorské a návštěvníkům milostné
svatyně Její bude zajisté vítanou zpráva, že opravy
této avatyně, které loňského roku v leté započaly,
jsou již ukončeny. Milostnou svatyni Marianskou zdo
bí nádherné umělecké práce stakové v bohatém slohu
barokovém. Dřívější kůr, který celou svatyni zatem
ňoval a hbyzdil, jest odstraněn u přeložen na oratoř
na atraně epištolní. Temná dřívější polychromie chrá
mová nahrazena jest vyuí jasnými, příjemnými bar
vami nádechu slonové kosti a olivové zelená. Komis
se, c. k. místodržiteletvím z Praby sem vyslaná, na
zvala svatyni JSvatohorskou v nynější její úpravě
„pravým skvostsm barokového slohu“. Koutel Svato
horaký uměle může býti řadén mezi nejkrávnější ba
rokové chrémy v Čechách. Dvojíbo jest si ještě jen
přáti: aby totiž evatyně Marianská novon a to při
měřenou dlažbou byla opatřena a aby průčelní zeď
kostelní přizpůsobena byla vnitřní bobaté úpravě;
než dá Bůb, že i toto přání dojde aplnění. Podotknonti
ještě slaší, že také studně Marianská poblíž chrámu
byla ve skále prohloubena a dostatek vody dodává.

Modlitby a zpěvy pro žákyc. k. středních
škol, Upravil Dobroslav Orel, katecheta c. k. vyšší
reálky v Hradci Králové. Nákladem K. Reyla, Praha
III.- Revue ačebných pomůcek, redakcí F. B. skorpila,
učitele v Praze, přinesla v čís. 3. t. r. tento posudek:
Kniba modlitební nad jiné vhodná dává ee tu do
rakou žáků našich středních škol, neboť má při ve
liké své stručnosti mnoho vskutku pěkného obsahu.
Hlavní přednost jich spočívá v tom, že přihlížejí
k žákům reálek našich, kteří neznají latiny a nemohou
tudíš tak rozuměti modlitbám liturgickým a chápati
význam jejich. Uspořádání látky je velmi vhodné pro
vedeno; po stručných modlitbách ranních, denních a
večerních následuje „Pobožnost v chrámu Páně“, v níž
podán nejprvé formulář mše uv. na Boží Tělo v pře
kladu českém a formulář mše uv. zádušní. Na to při
pojen „návod, jak sledovati kněze při mši av. a spo
jovati modlitby své s modlitbami mešními“;je to
nejdůležitější a nejcennější část celé knihy modlitební.

Výklad obřadů je věcný u případní. Ovšem předpokládá se již jakási znalost liturgická. Modlitby ke sv.
zpovědi a k sv. přijímání jsou stračné a jadrné, zpy
tování svědomí velice přiměřené, překrásná je formale
vsbuzení lítosti a dostiačinění po ev. zpovědi. Připo
jeny pak různé atračné a případné modlitby, litanie



a pobožnosti, i „modlitba ss vlast“, vzata z modliteb
Beneše Třebízského. Písní je tde hojnost velmi pěkných,
melodických s mládeti přiměřených,ješ vyňaty většinou
se starých památných našich kancionálů. Úprava „Mo
dlitob a zpěvů“ je velmi úhledná, kniha při bohatém
svém obsahu není objemná (220 atr.) a rovněf cena
výtisku, vkusně vázaného (BOhal.), je velmi nepatrná;
možno tudíž „Modlitby a zpěvy“ co nejvřelejiodpo
ročiti žákům našich středních škol a hlavně reálek
českých. K této recensi připomínáme, še I. vydání
jest skoro rozebráno, a že bude v brsku pofíseno
vyd. II. Pro gymnasia bude přidán „přídavek obryk
lých latinských plenf",

Obilí před květem krupobitím silně
poškozené nutno sošatí a nsušiti ku krmení. Po
skosení začnon brzy z koření vyrůstati odnože, které
ještě do podzimku uzrají a dají přece nějakon skliseň
srna i slámy, Je-li půda krupobitím velice ubita nebo
kalem zaplavena, tu ase doporočuje strnisko dobře
branami povláčeti.

Učitečnost skořápky = vejce. Kdo
chceš, aby prasátka a telátka zdarně a rychle rostla,
sbírej skořápky z vajec, usně náležitě, pak je najemný
prášek utlnč a přidávej z něho po trošce k obyčej
pému žrádla. Účinek přídavku toho bude dvojí, neboť
vápuo ve skořepinách obsažené zamezí za jedno tvoření
se všelíké kyseliny a potom béře z prášku tobo mládě
vápno, která potřebaje ke tvoření kostí. I slepice lépe
nesou, když jim do žrádla přimícháme prášku ze
skořápek, aby z něho měly vápno k novým vejcím po
hotově. V Avglii považají hospodyni, která skořápky
Sahazuje, za marnotratnici,

Ženská ostýchavost způsoboječastopo
tlačování přirozených potřeb těla, zvl. činnosti střevní.
Vedle úpravy volného šatstva a pohybu přivede trá
vení do správných kolejí nejlépe sklenice Šaratice
po několik dní ráno užívaná.

Svatováclavská sbírka pro Ustřední
Matici Školskom měla býti ukončenanejdéledo
31. prosince 1908, do kteréžto doby měly býti také
enbskribční listiny vráceny. Poněvadž pak četní sbě
ratelé a obce listiny sběrací neodvedli a jest potřebí
v měsíci květnu véc uvésti do náležitého pořádku,
dádají se všichni, kdož svatováclavské arcby u sebe
mají, aby je Ústřední Matici Školské bez odkladu
vrátili. Také neupotřebené subskribční arcby mají
býti vráceny.

Včelařská schůze koná se dne 29. května
t. r. o 2. hod. odpol. v hostinci p. Špryňara na Slez.
Předměstí u Hradce Král. Jednání: 1. Formalie. 3.
Práce včelaře v hlavní snůšce. 3. O plemenění a chovu
včel. 4. Volné návrhya rozhovor včelařský. Přednášky
obstará p. K. Pazourek, koč. nčitel včelařetví zeměděl.
rady. Vatup volný. Přátelé a příznivci včelařství jsou
vítáni.

(Zasláno)
Nížepsané představenstvo vyslovoje všem, kdož

„Věsodborovému sdražení křesť, dělnictva pro králov
atví České“ věnovali a věnují sebe menší dárek,
srdečné díky. Bačiž Vám Pán Bůh tisíceronásobně na
braditi, čímž jate přispěli ve prospěch chudého dělBietva|
Předetavenstvo „Všeodbornvého sdražení křesť. děl

nictva pro královatví Úeské“ v Hradci Králové.

P. T. Pánu

K. Zavadilovi,
pasiři

w Hradol Králové.
Váš lustr v romanském sloku pro náš kostel do

daný jest bohatší ornamentální výzdobou a přítom mnohem
lacinější nežli od vídeňských firem. Též I s věčnou lampou
a ozlacením kalicha jsem jak provedením tak i cenou
úplné okojen; proto Vásmohu ému vřele doporučiti.

e Vašemu závodu mnoho zdaru, znamenám se
v úctě oddaný

František Urválek, farář.
V Kohoutově u Dvora Králové m. L., dne 39.

února 1904.

"Uržní zprávy.
2

V Bradci Królové, dne 7, května 3904. 1h:
pšenice K 12%00—1800, dita K 060—9-70, jede
Be K 900—950, ovsa K 6-90—630, prosa K (0-00
—00"00, vikveK V-80—10*00,hrachu K 15-00—2000,
čočky K 3300—2400, jabel K 18-50—3000, krup
K 18-00—88'00, bramborá K 3-80--8-20, jetelového
pomene červ. K 90-00—92-90, jetelového semene bí
léboK 100:00—130*00,jetelového semene švéd. 00-00
—00'00, jetelového semene ras. 00:00 —00-00, máku
K 32200—35000, lněného semene K 18-00— 20-00,
100 kg. žitných otrab K 12-00—0000, pěenič. otrub
K 1140—0000, 1 kg. másla K 2:10—3-20, 1 kg. sádla
vepřového K 1:78—0'00, 1 kg. tvarobu K 983—0-34,
1 vejce K 0-01—0005, 1 kopa petržele K 0-00—
008, 1 kopa kapusty K-00—0'00, 1hl cibule K 10-00

—1!200, 1 kopa drob. zeleniny K 0-60—450, 1 pytel
mrkve K 440—4-80, 1 kopa cerele 0-00—-000. 1 hl
hračekK 0v00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dae 7. května 1904odbývaný přívezeno bylo:
1) obilí: pěenice hl 601, žita 453, ječmene 7, oras
362, prosa (, vikve 7, brachu- 0, jabel 10, krap 2,
jetel. semene v, Iněného 0, máku 5. +) Zeleniny :
zelí O kopy, kapusty 00 kop, cibule 28 hl, drob.
zeleniny 284 kop, mrkve 17 pytlů, brambor 254 hl,
cerele 00 kop. 3) Ovuce: jablek © bl., brašek 0 hl.
4) Drobného dobytka: vepřů 22 kusů, podavinčat 698
kusů, kůzlat 32 kuvů.

Žádejte

ve vlastnímzájmuvědy

pravou Kathreinerovu
sladovou kávu Kneippovu

jen v baličkách eochrannou známkou

farář Kneipp a jménem Kathreiner

a dbejte pečlivě, abyste nepřijímali

všelikých méně cenných padělků.

Veledůstojnému

duchovensávu!

Kar. Světlé,Jan Oaněk,zku,
Konvíktské ul., ený pasíř 
ole/né na koělní náčiní dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně rnčně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciborřa,
ámpy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a td., vše
v přesném alohu církevním. Ntaré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen o ohmí slatí a stříbří. Na požádání botové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Proredení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chndším kostelům úle
vs v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robby . Vše posílám již posvěcené.

Praha-, ni.

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod |

všech kostelních paramentů, |
praporů a kovového náčiní.

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

CJHKEEBKEITI.Z

K ajadvěné něSuudadpude bd db bl)

Kdo hledá zaměstnání
nebo má přátele a známé, najde snamenilé za
městnání. — Direktní. — Výhodné pro toho, kdo

má styk s venkovem.
Adresu ete po číslem „508“ do insert. záv.
A. SCHONFELD a SPOL, Praba, Václ.nám.č. 17.

=
Slatinné

We“ lázně
v Bohdaněi

u Pardubic,
jakož i lázně sirnaté a voduléčebvý
ústav, doporučují se všem úlevu a uzdra

vení hledajícím nemocným.

Účinky všeobecně známé. — Saisona
od 1. května,

Dr. KUBR,
ředitel lázní.

"a" u"
AAA

teta

Božíhroby* "kate

Křížovácostyje size
šení“, svchy, oltáře a veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě

uměleckýzávod asochařský a fez

době

velikonočnm
Josefa Krejčíka o Prase.

Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 40,
— Hlustrované cenníky, nákresy s rozpočty o. —
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MKNEHY
sepsané od Dra. VácelavaŘesníčka:

Krvi a železem. Kladské povidky. Cena 60 h.
Jaroslav Zásmucký. Román.Dra díly.Cena1 K 60h

František oKorný, divadelní řiditel. Vzpomínkyaupomínky Cena 1 K.

Rok mezi Přelouči m Prahou. Obraza naší doby.
Cena 80 h.

Selské zrcadlo, předetavujícíživot apůsobeníFrant. Vaváka Cena 60 eb
Nárední zlatodol Obraz z naší doby. Cena 60 hb.
W Chytrákově. Obraz s naší doby. Cena 60 h.
Karel Maviíček. Životopis. Cena 1 K 60 h.
fa stará kolena Idylaz učitelskéhoživota.Cena60 k.
Mladí starci. Obraz z naší doby. Cena 80h.
Starší histerie Porídky. Cena 1 K 60 h.
Přemyslovci. České dějiny do r. 1306.
Praha. Román Cena 1 K.

e. L. Čelakovský. Životopis.Cena 1 K.
atolán. Obraz = naší doby. Cena 80 h.
é v zemich českých. Cena 1 K 60 h.

eský duch v XIX. steletí. Cona 1 K 20 h.
Wovými směry. Obraz = naší doby. Cena 80 h.

OB 12L..1S De-v. Řoantáka,Ke. Vlnobrady,č- 27.

Prrní český katolický závod ve Yfdní

'rantišek Ruber6František Ruber
Dílna ku vyšívání:
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo-
rů; na požádání:
obstarám táž ko-
vové nádoby, křížea td.

Vídeň,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.



(01%
OLTAR

poučná a modlitební kniha i

zpěvník pro diecési královéradeckou.
Druhévydání — 365 stran 8*.

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:brošovaný. . . . ... -2. 42h
vázanýv poloplátně ©.. . . 68h
vázanýv celoplátně —.. . . 68h
=! vceloplátněse slacenýmem

vydání na velínovém papíře vá
celýv kůžise NÝkř em A ořízkou .....

74h

K 1-80

Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. panem

-S biskupemDr.J.Doubravou"U

schváleno =
a nařízeno.

(Viz Ordin. list čís. 1. r. 1904)

Biskupská knihtiskárna,

/

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)

odbornýr- závod

malbu okenkostelních
PRAHA-I,

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

pod loubím) doporačuje se

ku dodání oken jeh
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sice 1 se delemnými rámy, sí

těmi vsusením.

4 i Veákerérozpočty,skizsy | odborná

M sE rada „be atně, vší závaznosti= eflaitivní objednávce.

ne- Nesčetnáveřejnái písemnépochvalnáuznání.“ij
Založeno roku 1836. *

L"

Zalošeno r. 1960.

Naumělecko-průmyslovévýstavěv Hořicích
1903přidělenastátníýstátní cena.

Nejstarší a největší

závod sochařsko-kamenický
na Královéhradecku firmy

ZDENKO JEŽEK
©| v Hradei Králové,

Celakovského ulice č. 863, ve vlastním domě,

odporačuje se k provádění prací hřbi
tovních a jiných z domácích i cizích

inramorů, žol, sienytů, direktní iaportšvédských šul, labradorů. — Nejlepší n
kupní pramen pro pány truhláře, desky
pa nábytek, zařízení pro řezníky,uzenáře,
kavárny, koupelny, desky pro koželuby,

cukráře atd.

Stálý sklad hotových náhrobků še všech
druhů kamenů ve vkusném provedení při

cenách mírných.

Cenníky na pořádání zdarma a franko.OKO

Wovinkua.
Úisté iněnálátka sčesané

o .

Serge
(rammgarn) v barvě černé.oporuéuji látku tuto na

obleky a taláry.

Metrzi. 280. Naúplnýoblek 3 metry zl. 8:40
Vzorek této látky,jakož

i bohatý výběr moderních
drahů na obleky, avrch
níky, jen zaručené jakosti
a v mírných cenách se
na požádání k nahlédnatí

franko zašlou.

Prvni český zasíl. závod

Ed. Doskočila

Filiální sávod v Prase ve
Vodičkově ulicí č. 89.

Rozšiřujte

„Časové

Úvahy“
a

u
Jan Horák,

soukoník v Bychnově n E.
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní dobu.

A> Též velejemné Mm

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 vetší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen! -E

PRÁCE;
časopis křesťan.dělnictva.:
z

Vychátí dvakrát měsíčně « předplácí se
na rok 2 K. Na 4 čísla 5té zdarma a

10 ex. pouze po 1 koruně.

Din debonínorirán
Na skladě chováme v jemném

missálovém provedení:

Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post Missam,

Obé za 1 K. Po přání prodá se
i Jediné Gratiar. actio za 60 h.

SB- Nové:-SN
Oasus roservati dicecesis

Reg. Hradecensis
(juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186, 18/)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 8 h, 10 kusů frko 70 b.

Připomenuti o slušném se
chování v chrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 30 h, 6 kusů za K 1.20.

Bisk. knihtiskárna v Hradci Králové. EbddodolYu
|780888DPPPO

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každoustanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 3083.

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 Král
nabízí školní knihy:

L Malý Caloohiomus
katolického náboženství.

Cena Evýtisku vázaného 30 h.

2. OUBŮNÍ VAlROŮÍSUS
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 hb.

a. VBLKÝCalBGDISUs
katolického náboženství.

Kate 1 výtisku vázaného 80 hb.na valné ochůsí biskupů ra
kousbých 06 $dme 9. dubnu 1894.

Prodejr ro knihkupcejako z c. k. školního knihoskladu s 18%, slevou proti hotovému zaplacení.
Rosdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11

lístků — ješpo jednom vlepeny jsou s přislušn m vysvětlením do každého výtiska — vydají te 3 v pří
adného druhukatechianu ro chudé. Dlepoměru, v jakém

Řatechirmů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189) pro tutéš školu

zdarma pro chudé.

Instrukce o kateciňstau a Olláři
vydaná

nejd. bisak.Ordinariatem v Hradoi Král.
-t výtisk brožovaný 4 h.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských apanských
látek jest u Tkalcov. výrobního Společemstva „Vzájemnost“ v Hronově. TéžJzo

Martie zboží 30mt.,obsabojícíkaždá
obdržeti
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar

Umělecký zárod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně alevně
kazatelny,"i

W$" Božíhroby, "Ji
PR“ křížové cesty,

oktáře, sochy svatých a pod..
Mnoho pochvalných pěípisů vyloženo |

k nahlédnatí.



v každém slohu a provedení

nejlevněji nabízí “©g únlav Dvořáček, sklad nábytku
v Hradci Král. u nového. Borromaea.NÁBYTEK

-—y ——.P o ErnoPN Vo79 ZZ Tř“Va nN K

světoznámé jakosti.
Odporučuje

První českáakc. spol. na orient cu
krovinky a čokoládu dříve(A.Maršner),

Král. Vinohrady.

v baličkách

4 20h

Odborný volkozávod pro malbu|f
chrámovýchoken.

Umělecký ústav pro malbu za skle.

B, Škarda, Brno.
a . Okna chrámová každé- |h

bo slohu a provedení jE
M *©zaručenímpráce nej-|(©

modernějším poža
davklůám vyhovující.

krát prvními cenami
vyznamenán.

Cenníky zdarma.

Navštívenky
všech druhů

nabízíBiskupská
knihtiokárna.

jk 36 dk E A
Upozorňuji

důstojné duchovenstvo,
že již od 1. t. m. jsem

přesídlil
z Chrudimi

do Hradce Králové
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řících a četných jiných věžových hodin, na

. - echyjediný prodej
svých osvědčených výrobků,

BEF“nejjemnějších"Da

plstěných klobouků
paou

Jos. Dvořáčkovi,
kloboučníku

v Hradci Král., blížeGrandHotelu.městské jatky v Praze atd., odporučuje se O
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin p]
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná, ké

Ve vší úctě

P. a C. Habig
c. a k. dvorní dodavatelé,

Vídeň.

do domu proti hotelu »Merkur«.

MojeZlatnická a pasířská
dílna jest zde zřízena dle nejmodernějších
požadavků.

Mnohouměleckých výrobků,
jako: věčné lampy, monstrance, kalichy, kříže,
lustry atd. již na skladě.

Důstojné duchovenstvo uctivě zvu, aby
při návštěvě Hradce Králové laskavě sklad
i dílnu si prohlédlo.

Upozorňuji též, že u mne lze obdržeti
skleněné nádoby pro věčné lampy ve všech
velikostech, knůtky i těžítka.

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

w Hradci Králové, číslo 280
(proti hotelu „IMerkur“).

Velectěnému

duchovenstvu
doporučuje

nejlevněji ©

a nejlepší

je nkoře keř | TRY:-»————————————>

KoČáryP ua »
sířská bu kostel

odporučuje známá, osvědčená firma pro výrobu koste

ČENĚK BUBEN,
4 o o

kočárníkv HradoiKrálové. | Rarla Zavadila
Vyznamenánna výstavkách: VJaroměřistříbrnou, v Hradoi Král,v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čest.
diplom s právem ražení zlaté medaile s korunou.

č.280.= A> č 280.
„proti hotelu »Merkur«.

Vackova plzeňská velkorestaurace

u Choděr s 1oben1
v Praze, Ferdinandova třida. VáolavVacek,mojitel.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradei Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor Antomím Pechmem. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.

Dostaveníčko pražské i venkovské společnosti.
(M*Fivo z měšťanského pivovaru v Plznípřímood,čepu.“
Slavnostní, svatební a přilešitostné 'hostiny upravujea obstarává
k největší spokojenosti, ve kteréžto příčině těší se hojnému, lichotivéma



Předplatné na čtvrt roku 3 k so k
> na půl roku 5 A — hČíslo 20. I

Organisovaní.
(14) Když jsem r. 1883poprvé začal psáti do

„Čecha“, nejednou střetli jsme 8e, jak se pa
matuji, s učitelskými listy, ale na to se nepa
mataji, že by 8e strany těchto bylo se kdy
užilo zbraní tak sprostých a bezohledných, jak
se děje dnes, blavně v listu, který nese brdý
název „Český učitel“ a byl založen učitelem
z Nov. Bydžova. Padlo tehdáž lecjaké slovo,
ale nebylo třeba se zaň styděti ani na jedné,
ani na druhé straně, protože to byl bojo prin
cipy, jaký se povede,co svět světem státi bude
a nepřešlo se nikdy na osobnosti, což je vždy
choulostivá věc, protože žádná strana v dlouhé
řadě svých příslušníků nemůže převzíti zod
povědnost za členy nehodné. Když po nešťastné
katastrofé v Karlově ulici, kterou zavinil kněz
svou neschopností a svou lakotou, již využi
tkovali zloději, bližší tábora „Č. U.“ než tá
boru našemu, opovážil se tento list napsati
Destydatá slova, jichž žádný český kněz ne
zapomene, slova: „a takových Drozdů je na
každé vsi a v každém městě“, tenkrát nemohl
jsem Se opanovati a napsal jsem článek do
„Obnovy“, v němž jsem jmenoval tři případy
drozdoviny učitelské, jež nešly ovšem do mi
lionů, ale bezpochyby jen proto, že vinníci
k milionům neměli přístupno. Jeden z případů
byl, jak říkáme, čerstvý a udál se nedaleko od
N. Bydžova; pánové se informovali — v no
vinách o tom ničeho nestálo, protože slpšvý
člověk o takových poklescích lidí, na nichž ve
společnosti záleží, nerad mlaví a listy kněžské
se na nich nepasou a když ee přesvědčili, že
je vše pravda, nznali to, avšak odpověděli, to
že do veřejného listu nepatří, oni že bojují
v orgánu odbornén: Moc chytrá odpověď! Od
té doby nedal si „Č. U.“ ujíti žádné příleži
tosti. aby vzdor všema afóra av.-václavskou
nerozmazával ve všech možných variantech,
tak že se to již příčí samotným čtenářům uči
telským, z nichž ne jeden mi řekl: „toho by
mohli již nechat, to se může přihoditi v každém
stavu.“ Ale „Č. U.“ toho nenechává,nýbržv č.
32. a 33. v článcích: „Klerikální návrhy na
udolání učitelstva“ mluví o klerikálních prosto
pášnostech Drozdů, Kohnů, Karlacbů, patrně
v předpokládání, že poslední dva pánové „Ů.
U.“ nečtou a redakci k zodpovědnosti a k dů
kazům o svých „prostopášnostech“ poháněti
nebudou. Ostatně to může ještě přijíti. Arci
biskap Kohn byl novinami sem tam prosmýkán,
papež ho vyzval, aby raději sám odstoupil,
než aby dále volil diecóvi v čele státi, v níž stal
se neoblíbeným pro svou přísnost a neústap
nost; v ohledu mravní bezúhonnosti neví o něm
veřejnost toho nejmenšího, ale dle „Č. U.“ je

Aroptopáěníkem.Mají ti lidé nějaké svědomí?ohou to srovnati e lidským citem, aby na
člověka, beztobo nešťastného, házen byl kal,
jaký mu nikdo a nikdy nedokázal?! Je to
jednání slušných lidí? Avšak jak možno mlu
viti o slušnosti tam, kde každé druhé slovo je
urážkoua neslušností?!

Aby čtenáři našeho listu věděli, jak se
pro jiston část našeho učitelstva píše, vybíráme
tuto jen slova z posledních dvou článků. Je
tu: „popravčí špalek, dychtivost po krvi uči
teletva, zvířecí olastoost klerikalismu, klerika
lismus lidská šelma, pud dravců, jedovatý had,
liška podšitá, nenasytná panovačnost, krvelačná
mstivost, neskonalé pokrytství, hanebné de
nunciantství, klerikální pokrytectví, popravčí
sekera“ — ta patřila nahoru — ku špalko,
„klerikální krysy, klerikální prostopášnosti,
klerikální mstivost, klerikální pavočiny,v nichž
učitelstvo má býti duseno a rdouseno, ničemná
činnost klerikálů, ohromné zlodějství a tajné
hříchy života posvěcených,“) popravčí instance
klerikální, beránóí rouno zuby cenícího vlka,
hladového a nenasytného, tenata pouhopouhých

©) Apropos! V kašdé provinciální trestnici pů
sobí dva učitelé, těch nechť se zeptá „Č. U“, kolik
při stavu 700.800 sločinců pyká „neposvěcených“ sa
tejné hříchy ve škole, ne dosti smušilých, aby sáhli
k bambitos. ;

V Hradci Králové, dne 13. května 1904.

pověr, dachaprázdných poazder církevnických
forem, zločin páchuný na intelektu, církev
červotočinou prolezlá budova, historická mumie,
ubohý vrak, existující jen z milosrdenství časo,
klerikální zloba, pokrytecká ústa, chrlící síra
mezi zfanatisované davy, děti hříšných chvi!
ukryté v nalezincích, ohavné pokrytectví, vy
ložené pokrytetví, klerikálví zlovůle, klerikální
mor, nesrozamitelné symboly, houfné návštěvy
kostela měly by býti zakázány, protože se jimi
cítění dítěte ponižuje, profanoje, otapuje, vý
bojní kuplánci, jichž je jak kobylek, červi
klerikálního bídactví, duchovenský iospektor
s legiemi svých drobných černých, otrava kle
rikální“ atd. To je výbor z krásné literatury
paedugogické, který — myslíme — mluví místo
nás. Podejte důkaz, že by se tak na naší straně
psalo! Jen tak dále, páni organisovaní! Lid,
který si váží činnosti učitele rozšafného, svému
povolání žijícího, jakých až posud je většina,
počíná rozlišovati a 8 odporem odvrací se od
vášnivce, který v první řadě je obecním agi
tátorem, domnělým obecnýtmveřejným míněním
a teprv v druhé také trochu učitelem; lid
k vůli vám počíná nenáviděti celý stav, jejž
vy připravujete systematicky o vážnost, až jej
přivedete tak dalel.o, že „kautorismus“ stane
se pořádným lidem slovem tak nenáviděným,
jakým je atheistům a židům dnes t. zv. kleri
kalismas, jestli totiž rozšafní mužové vašeho
stavu, jež dnes terorisujete, zavčas se nevzmuží
a nesklepou vás se sebe a 8 počestného hávu
naší národní školy. Kdyby tito mužové, jichž
si vážíme a S nimiž, myslím, jen ku prospěchu
školy a národa žijeme v svornosti a shodě
měli býti takovými vášnivci, jako jste vy,
kteří si přikládáte název organisovaných, pak
by byla každá obec a každé město hnosným
jevištěm lidí, kteří jsou tu v první řadě, aby
obecnému lidu dobrým příkladem předcházeli
a jej nad strannickov zášt a zhoubný svár
povznášeli.

Musil jsem se osmáti té naivnosti, když
vám před rokem s naší strany nabízeno bylo
příměří, jakýsi alespoň slušný modus vivendi;
vy dobře víte, že o dozor nad školou nikdo
z nás nestojí, vy dobře jste přesvědčeni, že
nebezpečí vám od církve, této matky školy,
nehrozí žádné, ale vy pracujete se socialisty
k jednomu cíli — tam, kde jsou dnes ve Francii
a proto chcete boj, proto odpověď vaše dopadla
tak drsně. Čím byste byli mezi svými bez boje
proti klerikalismu ? — Tím, čím by byli lidovci
a pokrokáři bez boje proti Mladočechům a
ostatním stranám — menšinou, která by nestála
za povšimnutí. Jen nepovažujte — pro Bůh —
obranu naši za boj proti škole; i dnes ve Škole

pů dlouhá řada mužů, jichž si vážíme ateříi při nynějších zákonech vyplňují mezeru,
již zákonodárce tum zůstavil, protože považují
to za svou povinnost jako vychovatele budou
cího národa, na němž nám všem záležeti musí;
nemyslete, že bojajeme proti mužům, kteří ve
smyslu $ 1. šk. zákona nezapomínají, že vý
chova musí býti nábožensky mravná; uáš boj
— jmenojete-li tak obranu naši — platí vám,
jimž církev je „červotočinou prolezlá budova,
historická mumie, ubohý vrak, existující jen
s milosrdenství času a bohoslužba nesrozami
telnými symboly, dachaprázdnými církevnický
mi formami — pouhopouhou pověron“. A byli
bychom to špatnými strážci Sionu, kdybychom
k takovému řádění mlčeli a nehleděli zachovati,
co ge zachovati dá, aspoň ten první $ šk.
zákona.

Y tom smysla nesla se akce kleru N.
Bydžovského, když vystoupil s návrhem, který
sám sebou neobsahuje nic nového. Dotazy,
nepůsobíli některý učitel přímo proti $ 1.,
tedy uevystupuje-li proti náboženství dětí,
jichž je vychovatelem a rodičů, kteří na škola
platí, jsou v našich protokolech prastaré, proti
těm měli jste vystonpiti již dávno a ne teprv

roti konferenci, jež, majíc toho řádění již po
rk a jak se říká, z první raky, usnesla se,

aby se věc ta také prováděla a aby se nepsalo
šablonovitě: dachovní správa žije 8 učiteli,
kteří jsou katolíky, v poměru dobrém, po příp.

VA
Imerty se počítají levně. ň 
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velmi dobrém, nýbrž aby pověděla pravdu.
V tom ohledu měli jste 8e obrátiti na konsi
stoře a nikoli na duchovní správce, kteří ko
nají jen svou povinnost, jmenují li učitele,
kterým je katolická církev „Červotočinou pro
lezlá budova, historická mumie, ubohý vrak,
existující z milosrdenství času, její bohoslužba
dochaprázdným církevnictvím, pouhopouhou
pověrou“ a dle toho se také ve škole Aa
v životě chovají. Nejsou to návrhy na
„vdolání učitelstva“, je to sebeobrana proti
pokrokářským jednotlivcůrn. Poměry, jaké dnes
panují v učitelstvu, nejsou v žádaém jiném
stavu a je svrchovaný čas, aby živlové rozvážní
nedbali terrorisinu a pranýře, jaký je tu hůř
než v středověka zaveden a povstali jako jeden
muž na povalení strany, ženoucí je pod vlajkou
organisace a péče o stavovské potřeby slepě
do boje nejen proti klerikalismu, ale iproti
jiným stranám v národě.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 11. kvétna.

(Jak francousský šurnalista líčí avé dojmy, ješ na
ného Praha a pražská spvlečnost učinily.)

Mimo pařížské hodnostáře, kteří o minu
lých velikonočních svátcích navštívili první
pražský hudební festival, pobyl v dubnu v Praze
řadu dní také patrně prozíravý francouzský
žurnalista, který zdejší své dojmy, jichž ve
pražské společnosti nabyl, nyní líčí v pařížském
časopise „Presse-papiers.“ Líčení toto jest ve
lice zajímavé a jest jako zrcadlem, v němž se
pražský život odráží. Proto uebude bez pouta
vosti, když pozorování onoho žuroalisty, jak
pražské poměry popisuje, podáme zde v českém
překladě pro ty, jimž se jmenovaný francouz
ský list do rukou nedostane a kdyby se to
snad předce stalo, čehož možnost jest vylou
čena, kdo francouzsky nerozumějí.

Článek ten v českém překladě zní:
„Paříž i ostatní Francie zajímá 8e v po

sledních letech o staroslavný národ český,
jehož korona tvoří noučástku mocnářství Ra
kousko-uherského. Francouzové měli to poté
Šení, že se jim vícekráte dostalo té milé pří
ležitosti, aby v Paříži nebo v jiných místech
na půdě francouzské reproseutanty národa če
ského, hlavně Sokoly,uvítali. Pro své sympatie
k nám a pro Aaotipatia-vůči našim nepřátelům,
jež jsou nám společné, jsou nám Čechové
vždycky milými hosty. Proto přáli jsme si ná
rod ten a hlavní jejich město Prahu osobně
poznati, abychom k utažení oněch sympatií
mohli některým způsobem platně přispěti. Vy
pravili jsme se tadíž k posledním českým hu
debním slavnostem do Prahy a některá zde
nabytá pozorování o českých poměrech se svým
čtenářstvem sdělíme, aniž bychom však chtěli
národ český nějaké kritice podrobovati.

Návštěva naše byla do Prahy oznámena
předem a proto nás na uádraží očekávala
zvláštní depatace, jejíž úlohou bylo, pobyt nám
v Praze zpříjemniti a osnadniti. Deputace ta
sestávala z pana doktora Vomáčky a z pana
rady Homolky. Já se po uvítání na nádražním

erroně posadil do kočáru 8 panem doktorem
Vomáčkou a soudruh můj usadil se do vozu
8 panem radou Homolkou a dali jsme se od
nich odvézti do hotelu.

Pánové z vítací deputace chovali se k sobě
na nádraží jako nejlepší přátelé. Když jsem
však v kočáře s panem doktorem Vomáčkou
osaměl, zakýval tento soustrastně hlavou. „Ve
Jice litaju vašeho pana soudruha“, pronesl.
„Proč?“ tážu se. „Nevím, jak se s tím hlapá
kem, který se jako frásista do deputace vetřel,
aby se dostal proto do novin, bude baviti“,
zněla odpověď. „Je to takový žok. Z kupeckého
mládence stal se velkoobchodníkem a nyní
dostal závrať slávomama. Dere se do veřejnosti
a nemá o taktu a dobrém tonu ani zdání. Mu
síte bo u svého pana soadruha laskavě omlu
viti.“



Sdělení toto mne překvapilo, neboť podle
něho na panu doktorovi neshledával jsem také

nic jiného „nóbl“, než-li lakýrky. Kdyš jsem
se svýmsondruhem v hotela mobl soukroměpromluviti, tázg|jsem ce be, jaký dojem uči
nil naň jeho průvodce.

„Je to nějaký sdílný pán,“odtušil mně.
Povídal mněo tvém společníku, že je to prázdná
nádoba a doktorským titulem.“ (Chcejen, aby
80 o něm ve veřejnosti mlovilo, třebas že nic
neznamenal. Litoval tě, že tě bude svými frá
semi obtěžovat.“ Zasmál jsem se té zprávě.
„To je patrně mravem ve zdejší společnosti,
že si do očí lichotí a po straně se pomlouvá“,
vysvětlil jsem soudruhovi a shodli jsme se
v mínění, že uvítavší nás pánové mohli nás
vzájemným sebe zlebčováním jako cizince do
cela dobře ušetřiti, třebas to bylo v Praze
obvyklým nezpůsobem.

Napotom při procházce Prahon, při níž
byl nám průvodcem mladý ochotný páa, který
se však pořád sám vyptával, jak se kam dle
uloženého mu programu jde, nuceni jsme byli
něco si koupiti. Dali jsme se zavésti do če
ského závoda. Když jsme vstoupilí, bavil 80
zahálející tam personál klidně dále a nechal
nás státi, jenom že onás pánovéi dámy z něho

potrně vtipkovali. Teprve za hodnou chvíli přioudal se jeden mladý člověk jako s vyčítavým
pohledem, že jsme ho z jeho sladké nečinnosti
vytrhli. Když mu náš průvodce přednesl, co
chceme, odloudal se k ostatníma personálu
s otázkou, kde to má hledati. Povstala z toho
mezi nimi hádka. Jeden na druhého se nevlídně
utrhoval, zády se k sobě obraceli a když ko
nečně nám bylo zboží okázáno a nebodilo 8
nám, byla mrzatost prodaváčů zřejmon, že je
dále obtěžujeme. Trvalo to celou cnvíli, než-li
jsme alespoň přibližně vhodnou věc dostali.
Prodavači jako by měli € nohoui v rukou olovo
a v hlavě pusto.
co uloženo a nikdo nejevil obchodního zájmu,
tak že vyhlíželi, jako by zde za pokutu atrest
otročili. Zaměstnání a povolání nezdálo se jim
býti utěšením a radostí života, tak že podle
všeho proti chefovi a závodu, který je zaměst
nává a živí, zaujímají v Preze někteří pomoc
níci stanovisko nepřátelské, Když pak průvodce
náš žádal, aby nám koupenou věc poslali do
hotelu, že balík Prahou vléci nemůžeme, viděli
jsme patruou nechuť k tomu a při vrácení se
do hotelu balík jsme tam večer nenalezli. Mu
sili jsme si nazítří proň poslat. Hotelský portýr
pak jedovatě poznamenal, že je v Praze nejlépe
jíti kopovat k židovi, chce-li si kupec zlost
ušetřit.

Město Praha učinilo na nás dojem města
jednak polozbořeného a jednak nedostavěného.
Příčiny toho hledám v tom, že se zde bonrá
i staví bez programu, systéma a plána, tak že

tom jest stavební nepořádek notným důslad
em. Proto také musí se v Praze stavěti velmi

draze. Neboť kdyby se stavělo systematicky
v jedné končině, musilo by se muoho získati
tím, co by společně přišlo lacino, kdežto v růz
ných dobách a jednotlivcům vždycky zvláště

FEUILLETON.
Nadějný sňatek,

Píše J. S—a.

II.

Pepík měl dobrou vůli ten den dělat do
brota. Ale nešlechetní kamarádi mo k večeru
způsobili svým urputaým vybízenímz počátku
veliký duševní boj, přivedli ho z rovnováhy a
naposled Pepíkova vůle zvrátila se zcela. „Ale
to vám povídám, hoši, že vypiju jen dvě skle
nice, víc nic; pak se musím prospat. Žízeň
mám — pravda — krásnou, ale fotr bračí, já
ho litaju; je to takový broukavý dobrák.“

„NŇo,no, však tě tam stejně dlouho držet
nebudeme; sami půjdeme brzy domů. A ostatně
— však je dosud posvícení.“

A za chvíli seděli mládenciu bubaté Vod
várkové. Při první sklenici wěl ještě Pepik
nejlepší úmysly; pořád viděl ustura ý, utrá
pený obličej vetché matky. Při drahém půllitra
byl už hezky veselý, vzpomínal pa matčiny
slzy nějak příliš málo. Ale přece mu při do
píjenínapadlo,že bymělvzítklobouka opustit
místo čmoudu, velkého křiku a karbanu. Leč
vzpomněl si při tom na pijácké pravidlo: kdo
už z hospody odchází, má si dát ještě jedna
na cestu. Kamarádi se tuké nehýbali, snud hy
si je ještě rozhněval, kdyby tak najednou bez
jejich průvodu odešel. „A ještě jednu“ houkl
kurážně, aby zaplašil poslední varovný hlas
svědomí. A po přinesení sklenice hned se dlou
bým douškem občerstvil. Tu poslední sklenici
inusí vypíti rychle, jen aby už byl doma. Ale
ta třetí sklenice mu nějak zvláště při posled
ním doušku přiklížila kulboty k židli, Bylo mu
tak pěkně v té veselé společnosti, která seděla
tnké jako přibitá! Teď už pokročil při svém
filosofování tolik, že se odhodlal bez kamarádů
se nevracet. Jsou to takoví upřímní hoši! Kdy

se to s 8 z města to činí nekongešné Fa

j k Bkové také mají patrně v povázetékavost, že rádi pořád nají mnoho Bovjoh
věcí, aniž by etgrší dříve dokoněllí, tak že
všecko jest u nich rozdělsné a uehotové. Město
Praha jest toho příkladem. Honí ae sde deset
zajíců najednoa 8proto a9 nechytí žádný, Jeda
že se honec upachtí. V Praze mluví se o nové
kanalisani, o zavedení pitné vody, o apravení
Vltavy v obvodu města, o stavbě nové radnice,
o stavbě obeeního representačního domu, o
sloučení předměstí s matkou, zkrátka o desíti
věcech najednou a v žádné nedělá ae vlastně
platně nic. Také i k pomníkům základní ka
meny pouze se do země zakopávají a to po
stačuje. Když se v tom vypravovati poslouchá,
zdá se jednomu, že se musí vlastně celá Praha
rozbourat a znovu postavit a že nynější město
jest vlastně jenom dočasné provisoriam, v ka
ždém směra nehotové, nepostačající a ueuspo
kojujíeí. Z toho by se mohlo souditi, že Čechové
chtějí najednou provésti více, než-li je jim
dokázati možno.

V politice rovněž stejně stavějí se v několik
front najednou. Proti Němcům, proti Maďarůrm,
proti Polákům, proti vládě, proti armádě, proti
policii, proti politické správě, proti železnicím,
proti kněžstvu, proti židům, tak že posluchač
vlastně na konec neví, s kým jsou dobře, ze
jména když mezi sebou mají celý tucet stran,
2 nichž jedna proti drahé brojí, Každý drahý
z Čechů pro svou osobu vydává se za vzor
dokonalosti a na ostatní své spoluobčany pohlíží
jako ua smečku blbců, blupáků, podvodníků,
šplhavců atd., kterýmižto silnými výrazy se
v české společnosti snad nad nutnou potřebu
plýtvá, třebas že sem tam byly jako všude
jinde vůči jednotlivcům na místě. Ale v těch
případech opět možno pozorovati, že v čas a
na příslušných mistech se jich neužívá.

Zajímavo je, že se v Praze neuaavně
mlaví o potřebě nových divadel. Stávající
však Národní Divadlo při opětných návštěvách
shledali jsme značně prázdné. Nepochybně se
v Čechách rádo mlaví více, než-li o čem mlu
viti káže skutečná potřeba. Vůbec zájem o kul
tarní prostředky jest zde cbatrný a dokonce
i žalostný. Z pěti vynikajících osobností se
nám pravidelně čtyry docela bez studu a ra
měnce upřímně přiznaly, že doposud nikdy
nebyly v novém Museu království Českého,
v Museu města Praby, v Maseu národopisném,
v Radolfině, že neprošly staroměstskou radnicí,
že na královském hradě byli před desítiletími
jako chlapci, tak že všecky pražské památky
sloužiti mají patruě jenom cizincům.Čo obra
záren a památek nachází se v rokou soukro
mých, ty pro Pražany vůbec neexistují. Budí
to v nich úžas a překvapení, když se cizinec
na ně ptá, nebo je chválí. Zaráží a překvapuje,
že Pražané docela již zapomněli na velkomyslný
dar svého krále, který věnoval značný peníz
na zřízení zemské galerie v Praze, tak že když
jsme se na pokrok její tázali, nedostali jsme
docela žádné odpovědí. Jinde by taková galerie
jiš kvetla a v Praze snad jenom nejužší kroužek

=—

si 8 nimi zas tak pěknéposedí? Ale aby aspoň
poněkud svědomí ošálil, dal sám kamarádům
návrh na rozchodnou. Věděl, že se hoši stejně
nehnoua čekaljen, abyhopovysvánív sladké
touze podalším hýření atvrdili.

šak se také ve své spekalaci nepřepo
čítal. „A co domů, domů,“ vyjel Lojza Šmírů,
„my nepůjdeme domů až v pátek, rozumíš
Však toho verpánku užijeme ještě habaděj,
snad nechceš dělat svatouška. Takoví bývají
nejhorší, kteří chtějí být e jiných. Až badeš
dědkem, aeď si doma pořád. Vžd-ť jsi ještě
svobodný člověk. Však nám tak nebude až 80
oženíme.“ — Rozumí se, že podle stapně horli
vosti všichni ostatní — každý vlastní logikou
— odůvodňovali protest Lojzův.

„Však už to na mne leze“, kýval důkladně
Pepík rozcachanou hlavou.

„Co leze?“ otevíral udiveně oči Lojzík.
„lon to ženění“, odpovídal dlouze smutný

mládenec.
»Á Co pak už za nějskoau chodíš? Ty

Šelmo, ani nám nic neřekne“, vyhrkl překva
pený Polda Mrázků.

„No víte, já ani sám za ní necbodím,
ale ona za mnou. Pořád mi nadbíhá, každou
chvíli se mne vyptává, co dělají doma; a na
můj svátek mi poslala pěknou mašlička,“

„To je jistě Kačka Raková,“ rozhodoval
Polda Mrázků; „ta mě, milý brachu, pronásle
dovala před rokem víc než tebe, ta je krotká,
že by z raky zobala. Hochu, radši se napij
vitriolu I“

„Inu tobě se to mlaví; ale co mám dělat?
Máti pořád hartosí, vyhrožuje, že už mi vařit
a prát nebade. A jiná by si mne sotva vzala.
Však víte, jak mne pomlouvačné huby roz
křičely. A ostatně holka se má k světu, vydělá
ve fabrice kuždý týden půlpáté zlatky. Nikdo
na ni nic neví; a kdybych si vzal fiflenu, svlékla
by mne k vůli parádě z posledního kabátu.
Víte-li, kamarádi, o nějaké zakleté princezně

osob sshýsí 69 několikráte v roce, pby 80 vzá

jemně poptaly po sxém zdraví a u: oby nčekal, co © galeriité poví druhý. La ve Vídni
ovšem že k další přísni 4 štědrosti přispívati.
nemůže.

ekvapujícím jest způsob čištění a kro
ení ulíg v Praze.Když školní děti do škol a
id do úřadů a seměstnání svých se po ulicích

hrnou, tu se zde jedne mete a jednak z hy
drantů ulice se polejvají. Podle toho v Praze
obeení zřízenci toboto druhu mají stejné úředuí
hodiny 6 komceptním úřednictvem slavného
maglotrátu.

Okolí Prahy činí velice smutný dojem.
Jak je Prahu obléhající Švédové r. 1648 a
Prusové r. 1742zanecbali, tak vyhlíží zpustošené
dodnes. Stráně a vrchy holé, nezalesněné, cesty
rozjeté a neupravené a všude jest patrným
nedostatek veřejných sáchodků, což bnusná
nečistota dokazuje svědčíc také o zřejmé ne
stydatosti lidu, který bez stodu své potřeby
kdekoliv na veřejných cestách a ulicích koná
a nikdo tomu nečiní přítrž, jako by se to samo
sebou rozamělo.

Neobyčejným zjevem v kulturojm městě
jest v Praze se objevující rámus kolem 9. ho
diny večerní. Ten tropí z pokračovacích škol
jdoucí učňové,kterým jest také neděle odjímána,
neboť jsou, ač to nedělní klid nepřipouští,
nocení v neděli dopoledne školy navštěvovati.
Jinde věnojí se na pokračovacích školách
vzdělání živnostenského a řemeslného dorostu
dvě nebo tři odpoledue ve všedních dnech
týdne, neboť zaměstnávati rostoucího chlapce
od "/6. bodiny ráno do '/,„10. hodiny večer
neodpovídá požadavkům moderním.

Slyševše, že Praha jest matičkou nejenom
Čechů, ale že jest takó zároveň kulturotm
ohniskem a lampou všehoSlovanstva, domoívali
jsme se v Praze nalézti toho doklady. Ale
slovanský rach jeví se zde snad jenom tím,
že jsme po ulicích viděli žebrati slovácké
chlapce „dráteníčky, z nichž vyrostou jenom
lenoši, poněvadž se tím naučí býti na cizí
účet živi. Mimo to tonlají se zde Jihoslované
prodávajíce různé drobotiny ze židovských
závodů a pak na některých nárožích stojí bnl=
harští medaři se svými sladkými výrobky.
Raských, polských ani srbských závodů jsme
zde neviděli, ač především obchod a hospo
dářský zájem klestí mezi národy nejpřednější
styky a přátelské svazky. Proto nedostatek
jejich v Praze činí dojem, jako by mezi Čechy
a ostatním světem zprostředkovatelem byl živel
semitský, který v Praze representuje nejenom
modní přepych, ale také obchodní ruch, jehož
zlaté ovoce asi ve klín mu padá.

Intresantní jast viděti Čechy při pivě.
Některým jest prý vyměřena osobní daň s příjmu
dle míry vypitého jimi piva, jiš občanstvem
volení důvěrníci nenápadně zjišťají a potom
upravení výše daně té dle toho pro jednotlivce
navrhojí. Nabodilí jsme se v Praze právě k od
straňování zda starého zlozvyku. Do hospod
dáváca byla totiž plivátka, jež do nedávna
byla zde zbytečnosti. =
S pořádným žokem zlaťáků, půjdu ji jako stará
vojna vysvobodit hned. Jen že by 8e jí pak
nechtělo pomáhat pří flokování; a dratev by
mi taky nesmolila.“

„Cha, chá, ty jsi šelma,“ šklebili se gně
movníci. — Ina, řeknémeplnou pravdu; Kačka
nebyla právě nejlepší partií. Aspoň středověký
trabadár by se sotva při pohleda na ni nad
chool k romamtickým zpěvům. Posud žádný
mládenec ani v libodechém máji před ní ne
klečel, ačkoliv by bo bylo milosrdné srdce
Kačeačino jistě vyslyšelo i kdyby býval chromý
a jednooký. — Kačka byla tworemnešťastným;
už skorodvacet let přemýšlela,jak tonavlíknout,
aby se dostala pod čepec. Bylojítaž osmatřicet;
radši to ani nepočítala, poněvadž to přivádělo
jen na tradné myšlenky. Manévrovala 8 nej
lepší zručností nepoddajně, zatahovala síť s nej
přesnější vypočítavostí, ale přecese jí chaděrce
každý vyhýbal jako podmořské miaě. Mládenci
ji potapili názvem „vdávalka“. Že byla chu
dioka pihovatá, to by bylo asi tak mnoho
nevadilo. Každý nemá peníze na pětizlatové
pomády jako urosené slečinky. Ale lidé se jí
smáli taky, že má „křivé náhledy“. Jedno oko
každou chvilka přes všecka opatrnost zapomí
nalo se říditi pohyby oka drahého; holka
Šitbala. Také byla postavy krátké, s páteří
notně pokroucenou. Jen jazyk měla v pořádku,
až přílišv pořádku. Jsonc drážděna štiplavými
úšklebky, oaučila se časem jazykem na všecky
strany tah mistrně sekat, že s ní byla hádka
moc těžká i pro pět jazyků jiných. S počátku
ještě tak některý mládenec s ní postál, poho
vořil, i k tanci ji vzal, A když jí drušky někdy
domlouvaly, aby se tolik za všelijakými cha
sníky neboaila, odsekávala: „Rády byste taky,
jen kdyby vám to bylo co platno.“ Ale na
posled i největší úota její k mládencům do
znávala zklamání za zklamáním. — Kdykoli
byla svatba, byla vědycky Kačka mezi zvědavci
první v kostele, prozpytovala celý děj do nej



Ve ských hospodách a pivnicích plí- *
valo ge o rěejně pod stůl a plivátka byla sde
savedena prý blaeně s tobo důvodu, aby se
předešlo v Prase opakovavším se neštěstím,

slinách utopili a že sečastěji -stalo,že kouřící
a odplivající si apolečnoati v hospodě stůl od
plaval.

Z toho, co jeme zde uvedli, jest viděti,
že Čechové jsoa národem svérázným a že jsou
také vnímavému cizinci velice zajímavoa spo
lečností. Obdivabodný jest zejmena jejich boj
proti všema německému, čehož překvapujícím
svědectvím pro nás bylo, když odjíždějíce
s Praby sešli jsme se na nádraží u pokladay
s českými Pražany, kteří jedonce na výlet do
Chuchle, hodiaku od Prahy vzdáleného místa,
šádali jízdní lístky od úředníka po německa.
Úředník jim však oenaza ně ostentativně sdě
lova] česky, což svědčí, jak v boji tom Čechové

vají českoa odpověď. Jindy více a o jiném.“
Pro českoa apolečaost bude toto pařížské

zrcádko zajímavým, aby viděla, jak cizinec na
pražský veřejný život nazírá.

Obrana.
(3) Paběrky z Naší Doby. (okrač.)

O těch úspěšných .(II) konstitučních bojích
našich v Jetech 1875—1609 ovědomělý prote
stant raději pomičí. Málokdy — leda těsně
před bitvou na Bílé hoře — jevila se ve vůd
čích kruzích našeho „národa jtaková politická
zbědovanost jako právě v oněch letech, která
dobráckého rana Jozífka naplňují údivem. Hned
na sačmua r. 1675, kdy se vševládnoucí šlechta

, tvářila, že chce vymoci svoboda pravé refor
mace, utáhla smyčku -vězící na krku zotroče
ného rolníka. Ustanoveno: „Kdež pak již i to
vnově proti všemu právu vyměřenémo a do
brým (!) starobylým pořádkům jest nastalo, že
osoby obecné lebká, zvláště lidé poddaní,
s kterýmiž páni jich na jich nezbednáa ztížná
soplikování (st:žnosti) bývajíce (') k soudům po
taženi, na jistých bedlivě uvážených výpovědech
-v ničemž přestati nechtějíc, vedle nic se cho
wati zjevné aa odpor se postavojí, v jiná su
plikování se dávají, tady netoliko pány své
nenáležitě ztěžujíce: protož J. Milost Císařská
-8 stavy (Ovšem © tlak šlechty) na tom jest
se snéstiráčil,jestližeby kdožkoliz takových
osob a z lidí poddaných výpovědem J. M. C,
„panským a vladyckým -dosti činiti a jimi 8e
spravovatí nechtěl, abytakoví přestupníci jakž
v takových příčinách vyměřeno jest, náležitě
strestání byli.“ (Saěmy české 274—5). Zkrátka
když žaloval porobený sedlák na pána dřív,
skoro nikdy svoji při nevyhrál; nyní pak měl
býti za své odvolání k vyšší instanci ještě
trestán.

Také zakázáno měšťanům pod pokutou,
aby nepříjímalí do svých slažeb ty nevolníky,
kteří se nemohcu vykázati řádnými listy pro
půstnými; není též měšťanům dovoleno přijí

menších podrobností jako novinářský zpravodaj
8 po návratu domů si pokaždé tiše poplakula.
Taková všelijaká líná fiflena se vdá hned, a
ops, pracovitá ženská, sedí pořád.Kdoji dobře
neznal, lomu se vymlouvala, že se vůbec vdávat
nechce. Měli se prý moc rádi před desíti lety
a Frantikem Vickem ; ale že nmčel, ani sama
jiného uechce ; dovede být jeho památce věrná.
Léta ubílala, už jí bylo Šestetřicet; rybička
neuvázla v síti dosud žádná. Jednou ze
zoufalství už měla důležitou poradu 6e starou
kařenářkou Háčkovou, jak získati srdce někte
rého mládence. Ta bába toho věděla, že by se
starověkýavguruní ještě musilučit! Vlotynce
byla tuk zkušená, že86s ní radily ity latristky,
které prodělaly dvacetileton prakvi plnou obětí,
Zažehnávala ústřele, otoky a puchýře, měla
doma vzornoun lékárna, karty uměla vykládat
s takovým básnickým doprovodem, že potěšila
vždycky úmdlenou duší aspoň na měsíc. —
Když do její prorocké světničky jednou večer
Kačka vstoupila a celý baivan svého trápení
před zpytavé zraky věštkyně vyklopila, za
mračila se bába učeně a pobídla k usednatí.
Taková svízel žádá prýdůkladného rozvátení.
Kačka ráda poslechla a vylovivši ze záhybů
své dlouhé loktuše objemný pytlík krapice,
vetrčila jej do rukou lidumylné pomocnice.
Naznačila jí, že je tohle jen tak prozatímně,
jakési vstupné do školy vyšší spiritistické vědy.
Půjde-li všecko dobře, pak teprve ukáže, že není
nevděčná.

+A tak by bylo, milá došičko, nejlíp, abys
si zatím dala oapřed vyložit karty, abychom
věděli, na čem jsi a jak dál pokračovat.“

Kačka přisvědčila a na pokyn hadačky sama
zamíchala opatrně karty, jsouc té vážné naděje,
že v tomble akta leží její osud.

„Tak, a teď si eejmil“ Holka sejmula,
kořenářka vykulila zpytavě staré, koštěnými
brýlemi ozbrojené oči a zakabonila se zle.

mati a skrývati peníze nebo klenoty, jež by

starala šlechta o „prospěch“ měst. Poněčvadě
se bylo báti edpora se strany měšťanstva,
nuvlékla to šlechta ze samého strachu o kon
stitaci chytře. Nevzala o té věci v poradu mě
šťany. Marný byl protest Pražanů proti tomu
bespráví. Vracely se doby Vladislava II. a
Ludvíka, kdy si šlechta dělala, co chtěla.
Vůdcové české politiky dali se navnaditi sliby
Maxmilianovými o svobodě české konfesse; a
sa krátko Maxmilian zapověděl tištění téže.
Stavové se spokojili brozbami. Denis píše o
té době: Osud poskytl vlastencům českým nej
lepší příležitost povenésti království a sesku
piti všechoy strany pod společnou mocí při
jatou ode všech a schválenou zřízením zem
ským; ale oni byli již neschopní úsilí, jakého
potřebí jest k použití takového obratu štěstí.“

Ovšem še si česká aristokracie vymohla
aa Marmihanovi a Rudolfovi různé ústupky,
otřásla mocí královskou. která se za před
chůdce oboa panovníků Ferdinanda I. zvedala
mobutaě z pracha ponížení; majestátem z r.
1609 vymohli stavové tolik, že odňali panov

tehdy laikové sami 36 učinili biskapy a tím
jejich moc brozivě vzrosta. Jiná však o
tázka jest,zda to všecko uloužiloku
adraví české konstitace. Novéútisky
měst a sedláků, zpupná samovláda několika
panských rodů, sobectví špatně utajované — tof
konstituce, za kterou bychom se pěkně poděko
vali.Vesvém„konstitačním“bojivletech1575—
1609 šlechta vymmáhala jen ty privileje, které
prospívaly ma prvním místě jí samé ; a při vší
své bamižnosti ukazovala až příliš velikou
zbabělost a nedůslednost. Dovedla konečněi
Rudolfa trůnu zbaviti, ale za Matyáše hájila
své posice 8 tonutéžchoalostivostí a neobratností
jako dříve. Vláda Matyášova byla až příliš
slabá; a jak vyažitkovali stavové této mdloby ?
Na př. poučno, jak si stavové počínali na sněmu
v Praze r. 1615. © sněmu tom píše Denis:
„Nikdy věru, Pozoamenává zcela správně Chlu
wmecký,nenaskytla se oligarchii (vládě několika
šlechtických rodů) doba vbodnější, aby doplnila
a upevnila vítězství své. — Nikdy sněm ústa
vodárný neměl působiště snadnějšího. A co
podnikl? — Nie. I muži nejméně prozíraví
citili tehdáž křehkost strany protestantské,
která sice měla moc v rakou svých, ale ne
dovedla jí užiti“

Kam tato konstitace vedla, bylo nejlépe
viděti před Bílou hurou, kdy její zvůle měla
brána dokořán otevřenou. Náčelníkem povstání
byl cíziwec Mates Henrych Thurn, který ani
řádně česky ueuměl, neznul potřeb ubohbého
národa. Povstalci dovedli tři bezbranné maže
vyhoditi © okna, ale přes všecko vydírání měst
a sedláků nedovedli avé vojsko ani oejuutněj
šími potřebami opatřiti. To se raději bratreky
dělili o ukonfiskované statky duchovenstva.
Prozíravého a poctivého politika Karla ze
Žerotína pro jeho mažnon otevřenost pronásle
dovali a zvolili si za krále mladičkého roz
mařilého cizince, který v Čechách paběrkoval———————————>
NNeštěstí, hotové neštěstí“, kývala učeněj; „to
já všecko, milé dítě, řekna upřímně, nechci
uni za velké penize malovat pěkné straky na
vrbě, a tak balamntit. Já jsem ženská opřímná.
No, sejmi ještě jednou l“

Kačka třesoocí se rukou vykonala rozkaz
učené báby. „No tak vida !“ výskla si koře
nářka; „teď už vidím, še se to neštěstíobrátí
v radost. Teda jen žádné strachy!“ Na to
shrnula karty zas v jednu hromádku a rozdě
Jila vrubem oa vrch na čtyři dily podle besel:
+0 čem uevíš, co se dozvíš, co na tebe čeká
A COBe do zajista stane,“ A po několika ještě
experimentech se dovéděla Kačka, že „si snáší
v hlavě“ nějakého prostého řemeslníka; ať se
toho svého ideálu přidrží, na pána žádného
nemyslí, protože při rozložení karet objevil se
pán hezky daleko od ní. Ať se drží takového,
který uehledí na krásu, ale spíš na pracovitost.
Pak jistě dojde cíle svó touhy. Aby pak věštba
tím spíš se vyplnila, poradila hadačka Kačce
ještě tři kouzelné operace 8 laskavcem, černo
bejlem a májovou rosoa. Pracovat se prý musí
stále, jinak ani nejpříznivější výklad karet ne
pomůže. A kdyby 86 něco nechtělo dařit, jen
ať panenka přijde na poradu znovu.

Stará kořenářka rozaměla dobře obchodu;
dovedla z každé oběti rozličnými poradami
mnoho vymámit. A když si někdo stýskal, že
drahá kouzla málo pomáhají, dovedla hned
bystře dokázati, že za to může 86m. Jednou 8e
zdálo místní zelenářce, že nese obraz Radeckého
přes ulici. Kořenářkaporadila tři cifry do loterie.
Ale za pět dní přišla lutristka a hrozným nářkem,
že přišla o terno jen tou číslicí, kterou poradila
kořenářka pro obraz, „Vidíte tetičko, jak jste
ine popletlal“ končilasvá lamento.

„Co popletla? Já oezmatu nikoho, roz
umíte !“, ohradila se zcela přísně hadačka.
„Povězte mi, jak jste ten obraz nesla. Chci
se vsadit, že jste ho držela hlavou dolů.“

pro své doskny poslední zbytky národníhomajetku. O,těch úspěšných bojů konstitačních!
Jako by nebyli mohli pánové předvídati, že
právě takovými skutky konstituce spěje v ne

odvratnoupropast!Ve své chvále protestantství pan Jozífek
docela tvrdí:

„To, co Luther a Chelčický chtéli aučili,
nebyly odborné theorie, nýbrž právě oni bo
jovali proti tomu, aby náboženství nebylo ače
ností, dogmatikou, ale individuálním přesvěd
čením. Právě proto pronikalu reformace do
lidu, že odtloukla z náboženství ta učenost a
učinila z ného véc svědomí, že učila každého
koostruovat (sestrojiti) svůj poměr k „Boha
vykopiteli.“ Tohle tvrzení platí s jistou vý
hradou o Chelčickém, ale nikdy o Lutherovi.

e Luther nestál o odbornou tbeorii? Stál a
jak! A žebojoval za individuální přesvědčení?
Historie oevěděuje tuto domněnku z nepravdy.
uuther rozhodně zaváděl novou náboženskou
theorii a zrovua vášnivě se snažil, aby každý
jednotlivec jí se podřídil. Skládal obšírné the
oretické traktaty, v nichž se snažil dokázati,
že víra spasí i bez dobrých skotků, že jest
papežství od ďábla založeno, že sedlák maosí
pokorně poslouchati násilné šlechty, že snaha
po dobrých skutcích a ostříhaní desatera jest
zbytečnosti, o potřebě přijímati pod obojí způ
sobou atd. A k přijetí svých domněnek nutil
neúprosně, vykonával k vůli utvrzení jich vi
sitace, třeba že sám několikrát své přesvědčení
i v době svého odpadu změnil. „Tak chci, tak
příkazaji, badiž nábradou za důvod vůle“, ta
kové heslo měl tento Bamovládný reformator.
Samého Cvingliho, který chtěl reformovati
trochu jinak než on sám, pronásledoval hru
bými slovy, jiného svého protivníka vyštval za
hranice a i potom jej svým hněvem stihal,
hněvivě psal proti lidové sektě Novokřtěnců,
že ho nechtěla poslouchati. To byla ta snaha
Pošíření „individuálního přesvědčení“ Ostatně
se mohli páni realisté přesvědčiti o pěstování
individualismu v protestantství z nedávných
významných ukázek v „Bílém Praporu“. Pří
kladů svědčících o násilnosti tak zvaných
reformatorů jest až příliš mnoho. (Dokonč.)

Politický přehled,
Poslanacká sněmovna byla vlastně teprv

10. května odročena na neurčito, prý až někdy
na podzim bude zase svolána. V tomto zase
dání nemůže se vláda vykázati žádným úspě
chem, na prospěch národů nevykonáno žádné
dílo, volby do delegace a kvotové deputace
Jenom vypuceny. Obstrakce česká, která aspoň
v tomto čase na obhájení cti národa jest nutná,
projevila svou moc. Čechové znova prohlásili,
že ze svých spravedlivých požadavků nesleví
nic, naproti tomu Němci rovněž prohlásili, že
v obstrukci na sněmu českém budou pokračo
vati potud, pokud poslanci čeští setrvají
v obstrukci v poslanecké sněmovně. Němcům
křivda se neděje, tot samozřejmé, proto spra

R
„Inu, taky se mi to tak trochu zdá.“

„No tak vidíte; tohle jste měla povědět
dřív a bylo všecko jináč. Já jsem vám poradila
24 a vyšlo 42, Teď už sama vidíte, proč vyšlo
nomero obráceně.“ Zelenářka ovšem odešla
8 náramným údivěm nad nevyrovnaným dů
vtipem očené báby. — Není tedy nijak divu,
že Kačka snesla do rakou obratné kořenářky
v půl roce nejmíň deset pytlíků krupice a
mouky. Za každý podar byla aspoň vždycky
potěšena novou nadějí. Když nadešel štědrý
den, vymrštila trepka z nohy od okna ke dve
řím. Trepka dopadla špičkou ke dveřím. To
bylo dobrým znamením, že se oa přes rok
Kačka dostane z chalapy pod čepec. Pak ještě
lila olovo a byla by se s každým hádala, že
se jí ulílo kopejtko. To znamenalo, že si ji
vezme aspoň švec. A kdyby to měl být jen
Pepek Horčáků, všecko jedno; jen když ujde
jízlivým posměchům. Však ta stará Háčková
přece jen měla pravda; to se jistě ukáže.
A tak s pluou energii vydala se aspoň na lov
Pepíka. Vítězství bylo divuho nerozhodné; ale
silná vůle zmůže mnoho. — — —

Když tak mládenci večer o téhle partii
uvažovali — najednou Kačka 8 lahodným ú
směvem vkročila do hospodské místnosti.
V roce nesla džbán pro pivo. „Aha, už je tady;
my o vlkna vlk za homny,“ poznamenal Polda.

„l to jde za mnou, za mnou,“ vysvětloval
Pepík; „já ji dobře znám. A nechť si. Kdo by
se jí divil! Uvidíte, že to teď odbudu krátce
a zcela pořádně — po vojensku. Kdo chce
jednou čerchmanta polknout, nesmí se na něho
dlouho dívat.“ (Dokonč.)88



vedlivá věcčeská, že by mělaostoupiti nenasytné
panovačnosti německé? Tak ovšem smíření ne
nastane nikdy. To vláda uznati musí; přesto
pehnula dosud ani prstem, aby 8e panovační
Němci amírnili a uznali oprávněnost požadavků
českých. Pořád ještě vláda 8 Němci nemohou
se probrati ze sna o vyvýšenostia přednostech
Němectva; procitnutí z toho sna, bude-li se
dále protabovati, může býti jednou trpké. Po
stup ozdravovací na prospěch všech se zasta
viti nedá, ten bude jednou proveden i přes
odpor Němců. — Výkonný výbor spojených
německých stran vyslovil se pro parlamentní
projednání obchodních smluv a vyrovnání ra
konsko-uherského. Delegace svolávají 8e na
den 14 května do Pešti. Ministra války mu
sejí prý býti povoleny nové miliony na nová
děla, případně potřebný úvěr opatří se zvláštní
půjčkoo.

Křesťanští social. vídenští na neprospěch
liberálů vzmohli se opětně v pátečních doplňo
vacích volbách do I. sboru obec. zastupitelstva.
Panství liberálů ve Vídni pomalu ale jistě
klesá. Obecní zastupitelstvo vídeňské skiádá se
nyní ze 136 křest sociálů, 20 liberálů a 2 8o
cial. demokratů.

Válka ruskojaponská zplanula již ve své
hrůze. Japonci překročivše řeku Jalu ženou
se nyní stále v před a Rusové před nimi ustu
pují, prý to v ruském plánu válečném. Dosa
vadní nezdary ruské nijak prý tísnivě nepůsobí
na ruské vojsko, naopak o00 hoří jenom tou
hou utkati se s nepřítelem. Naděje velká klade
se v Karopatkina. Uhrnné ztráty Rusů na řece
Jalu činí 70 důstojníků a 2324 mažů. Děla
proto dostala se v moc Japonskou, ježto po
střílení byli koně. Hrdinství Rasů vboji tomto
bylo obdivubodné. Stáloť ta.poaze 19.000Rusů
s 48 děly proti 70.000 Japonců se 130 děly. Jistý
vojenský pop sám chopil se pušky padlého vojí
na, vztyčil na ní kříž a takto hnal sev čelo vojska
na nepřítele, už zachvácen kulkami padl.
Rusové už také opustili Fenhvančen, chystají
se vyklidit Niučvang, odkud i obyvatelstvo
prchá. Ruský generální štáb odebral se z Liao
jangu do Mukdenu. Převelikou radostí naplnilo
Japonce a všechny nepřátele Ruska, že Port
Arthur je Japonci obklíčen a od ostatního světa
úplně odříznut. Na souši jest sice Port Arthur
Japonci obklíčen, ale vjezd z přístavu je dosud
volný, ač Japonci do světa jésavě rozhlašovali,
že vjezd zápalnými jejich loďmi zatarasev. Na
Port Arthur hrnou 8e nyní velmi znamenité
síly Japonců, jednáť se jim o to, aby vzali
pevnost útokem. Při jejich dosavadní stateč
nosti jest to možné. Sousední město Dalný bez
odporu vzato Japonci. Dobytím Port Arthara
by velmi Japonci získali. Mravně by získali
Číňany a 30.000 mužů uvolněných mohli by
takto vrhnouti přímo na hlavní bojiště, které
větším dílem ocitne se někde blízko Mukdenu.
Japonci budou míti na bojišti asi více vojska
než Rusové, kteří by si jinak tak nerozhodně
nepočínali. Dle posledních zpráv ani se strany
souše není Port Artbur osamocen. Železniční
spojení s pevností prý opětně obnoveno, spolu
že prý ani město Dalný není v rakou Japonců.
Na čem tedy pravda? Carským úkazem naří
zeno svolání záložníků ze šesti gubernií.

Z činnosti katol. spolků.
Z Libice m. Cidl. Zdejší jednota na den

1. května dosti četně se shromáždila ve spolkových
místnostech k vyslechnatí přednášky vp. J. Sabaly
s Hradce Králové. S napjatou pozorností nasloucháno
řečníkovi, který populárně vyložil, že bez úcty ku
Kristovým pravdám marno pravé štěstí hledati. Po
krátké přestávce přičinil pozvaný host ještě některé
případné výklady. Jednota, která v posledním čase
podřimovala, vstává k nové čilé práci. Vldp. farář
Bonaventura i vp. Sahula povzbudili přítomné ebro
máždění k horlivé práci. Bůh dá, že meoživí znovu
bývalý čilý ruch naší jedaoty; slibný počátek jiš
učiněn a tak k dalšímu pokroku hlavně dobré vůlo
jest potřebí. Zdař Bůh!

Jednota českého katol. mčítelstva
pro. království České bude míti dne 15. května t. r.
v domě Jednoty katol. tovaryšů v Praze, Anenské ná
městí I. 209, o půldesáté hodině dopolední mimořád
nou valnou hromadu. Žádají se členové, aby se vhoj
ném počtu dostavili. Zvláštní pozvání ke schůzi této se
nezasílají. Téhož dne o 6. hodině večerní v týché
místnostech bude schůze pro členy a pozvané neb
jimi uvedené hosty, na níž bude promluveno o, libe
rálním učitelstva a náboženské výchově školy. Žádají
se všickni přátelé a zastanci křesťaneké výchovy, aby
se súčastnili. Vatupenky ke schůzi lze obdržeti všed
ního due v papírnickém závodě Vlasti v Praze v Žitné
ulici č. 670, v neděli v redakci Vlasti v I. poschodí,
před valnou bromadou v Jednotě katol. tovaryšů a
večer v místnosti samé. Neznámým třeba se dříve
legitimovati. :

Jednota katel. tovaryšů v Chru
dimí oslaví dne 19. června t. r. sré 40leté trvání,
spojené se sjezdem katolických jednot diecése králové
hradecké. Pořad slavnosti uveřejněn bade později.

Zprávy místní a z kraje.
Oslava svatejamská. V neděli připadá

svatvočer svátku velikého avětce našeho sv. Jana Nep.
Na oslavu památky Jeho koná se v útalném kostelíka
seminářském, zasvěceném sv. Janu, oblíbená pobožnost
osmidenní, spojená « kázáními. V neděli dne 15. t.
m. o páté hodině odpolední započne pobožnost ta pří
pravným kásáním. Na ovátek sv. Jana o osmé hodině
bude raoní exhorta, po ní přijde průvod z kathedrál
níbo chramu Páně. O 10. hodině bude slavnostní
kázání, po němž vysoce důstojný p. Megre ThDr. Al.
Frýdek, gener. vikář, sloužiti bude pontifikalní mši
sv. Odpoledne téhož dne o 4. hodiné bude kázání.
V ostatní dny oktávy svatojanské konána badou ká
zání o půlšesté hodině odpolední, po nichž zpívané
litanie e pošehnáním. Ne Boží bod avatodušní, jakož
i v pondělí avatodušní přede mší sv. bade o půlosamé
hodině ranní exhorta. Po celou oktávu slouženy badon
měs sv. od páté hodiny až do osmé.

Prvmí sv. přijímán: dítek obec. škol
královéhradeckých dělo se v kathedrálním chrámu
Páně ar. Dacha minnlon neděli. K tomu cíli vedp.
děkan M. Musil sloužil měi av. Po evangeliu dp. ka
techeta Frt. Jakl promtlavil k dětem o významu
prvního sv. přijímání, přítomným pak dospělým, kteří
v převelikém počtn prostorný chrám naplnili, kladl
na srdce součinnost rodiny a školy. Na to při ogdo
bené křtitelnici vykonaly dítky obnova ulibu křestního,
před čímž vedp. děkam měl vhodnou promlavu. Při
mši sv. přistoapily děti ve vzorném pořádku k av.
přijímání. Za dojemného zpěvu klášterních chovanek
zdejších a při pohleda na čisté ustrojenou útlou mládež
v nábožném očekávání se třesoucí zarosilo se mnohé
oko dospělých. Odpoledne shromážuily se dítky ve
školní kapli k sv. požehnání, při čČemězase chovanky
kláštera zazpívaly líbezně litanie. Po pobožnosti roz
dány dětem na památku obrázky.

Velký poplach způsoben byl v Hradci
Králové v neděli před 7. hod. večer. V Palackého
tříděpřed domem, vněmžbydlí advokát p. dr. Geduldi
ger, pskapily ee po celé šíří ulice zástupy obecenstva,
zraky všech upřeny do prvního poschodí, kde prý
v bytě p. advokáta stala se veliká krádež; ukradeno
prý 60000 zl., které připraveny byly na stavbu ži
dovské synagogy. Debata točila se kol smělých zlo
synů, kteří za bílého dne v nejživější části města od
vážili ee takového činu, který ovšem po zjištění
pravdy poněkud se scvrkl. Téhož dne odpoledne bylo
překrasně, proto kde kdo opastil příbytek, aby ee
osvěžil ua čistém jarním vzdochu. Také p. dr. Ge
daldiger s chotí a služka užili překrásné pohody
k procbázce. Byt zůstal opuštěn. Této příležitosti po
užili zlodějové a nikým neruašení — v přízemí byly
krámy zavřené a opuštěné, ve druhém poschodí, kde
se nachází Úvěrní banka bylo rovněž pusto —dostali
se do bytu, kde ze zásuvky vzali nschované tam klíče
od ohnivzdorné pokladny, vešli do kanceláře p. advo
kátovy, otevřely pokladnu a uložené peníze — pouze
usi 600 K sebrali. Patrně čekali na více poklado a
aby lup stál za to, vedrali se do pokoje, kde ze skříně

zmizeli. Krádež zpozorována teprv, když sesložka po
6. hod. vrátila z procházky. Po Inpičích, kteří se za
řízením byta byli dobře obeznámeni, není ani pa
mátky. Domácí služku byla sice vydetřována, ale do
kázela svou nepřítomnost v době činu.

Otevření znovuzřízené restaurace.
Za příčinou nastávajících dvou svátků budou
dolejší restaurační místnosti v Adalbertinu již
tuto neděli otevřeny. Den otevření celkového
oznámí se příště.

Řádná schůze měst. zastupitelstva
vwHradci Králové koná se dnes o 41/, hodině
odpolední v zasedací síni měst. zastupitelstva. 1.Roz
hodne se o vybírání dávky z pive, vína a líbovio a
stane se usnesení o žádosti za prodloužení vybírání
dávky z vína a o pravidlech, dle nichž má se vybírati.
2, Rozhodne se o návrzích odboru plynárenského, 3.
o návrzích odboru pevnostního, 4. o žádostech Anny
Vachkové a M. Fischerové za udělení práva měsťan
skóho. 5. Udělí se dvě Ženské porce špitálaké. 6. Žá
dost paní Marie Tonnerové, vdovy po měst. policejním
komisaři, za výslužné. 7. Žádost policejního strážníka
Frant. Krále a Jos. Tkadice za definitivam. 8. Žádost
pí. M. Trykarové, vdovy profesoru, za ponechání
příspěvku 120 kor. na vychování syna jejího. 9. Stane
Se usnesení o věnování budovy vodárny v Plotištích
č. p. 198 trvale a bezplatně ve prospěch veřejnésamo
správy. 10. Dá se vyjádření o žádosti pí. Anny Fultne
rové ga koncessi ku provozování živnosti hostinské
v domě č. p. 79, o žádosti p. Jos. Macáka za koncessí
ku provozování živnosti hostinské v domě č. p. 197a
198 v Hradci Králové a o žádosti p. Em. Vachke za
koncessi k výčepu vína 'v domě č. p. 280 v Hradci
Král., 11.Stanese usneseníonávrhuzdravotníkomise
na změnu řáda o prohlídce mléka. 12. Předloží eo
k rozhodnutí návrh technické kanceláře na znova
postavení opěrné zdi v zahradě domu obecního č p.
33 nákladem 800 K. 13. Stíšnost p.JUDra Alfr. Ru
dolfa do vyměření poplatku za vodu od 3. ledna do
1. července 1902 v domě jeho č. p. 304 sepotřebova
nou. 14. Rozhodne se o otázce obsazení místa měst.
zvěrolékeře a policejního komisaře. 15. Udělí se nadace
Urbánkova. 16. Předloší se ku schválení náklad na
úprava místností v domě č. p. 280 pro sastavárnu a
adaptaci dosavadních místností zastavárenských v míst
nosti policejní. 17. s) Volba dvou důvěrníků za pří
činou doplnění knihy pozemkové pro kat. obec Hradec
Králové, zapsaním místní prostory č.kat. 138-1 v Hradci
Králové. b) Vyžádá ae uvolení k rozdělení veřejného
statku č. kat. 189-2 na č. kat. 189-2a 190 16v Hradci
Králové a k vyloučení č. kat. 1309-15 ze atatka
veřejného a sloučení jeho se staveb. parceloučís. kat.
305 a volba důvěrníků. 18. Rozhodne ee o návrhu
podmínek výměny erární silnice u okres. nemocnice
za silnici v Pospíšilově třídě. 19. Zpráva odboru za

stavárenského sa r. 1908. 20, Rozhodne se0 šádostech
za udělení práva domovského. 21. Dotaxy,

Ze všecdborového sdružení křesť.
dělnictva. Schůze užšího výboru 7. května. Pod

ra nemoc. udělena: Šalcovi J. v Hlinska 3'20 K,
ežkové A. v v N.. Město n. M. 6 K, Slezákové A. ve

Zbokne 6 K, Ludvíkori A. v Rychnově n. K. 6 K,oudlíkovi J. v Třebechovicích 9:35 K, Tomáškovi J.
v Čáslavi 6 K. Jakubcovi Fr. v Ústí 6 K. Přijati 2
členové. Stávkujícím v Sušici vyplaceno 1460 K. —
Povinný příspěvek stávkujícím dle spolk. řádu od
veden budiž do konce července. Dosud neučinil tak
ani jediný člen.

Veřejná sehůze rolnická pořádána byla
dne 1. května na SI. Předměstí. Schůze súčastnílo se
hojaě rolníků, mnozí přišliažz Opočenska. Přednášel
p. Fr. Šafránek, rolník a redaktor Sole. Listů. Za
úkol řeči své obral si důkaz nutnosti organisace rol
nického lidu u sice us základě programn prodchnu
tého duchem křevťanství. Po přednášce této ujal se
slova p. Fišera ze SI. Předměstí, jenž vyslovil obavu,
že dojde k roztržce mezi rolnictvem čes., utvoří-li ne
samostatná strana rolnictva katolického. Když byl p.
Šafránek námitky jeho vyvrátil, ojal se alova p.
Fr. Juki, katecheta z Hradce Král., jenž poukázal na
zuboženost poměrů rolnických a vybízel rolnictvo

k pevné organinaci. Na to ujednána byla resoluceproti zamyšlenému zvýšení nepřímých daní zems. vý
borem, která zaslána byla poslaneckému klubu agrár
nímn a mladočeskému.

Lázeňská salsoma v Bohdaměl započala
1. května. Slatinné koupele, vhodné užívání vody
studené, mimo to koupele sirnaté vadle přírodních
krás jsou předností zdejších lásní. Účinky slatinných
lázní bohdanečekých dle osvědčených případů jsou
skutečně velice značné, tak že percenta nevyléčených
neb aspoň úlevy nenašedších zde vůbec nestává. Počet
přihlášených nemocných jest již nyní značný. Správa
lázní vede osvědčený odborník p. dr. Frt. Kubr, stálý
lázeňský lékař v Bobdanči, jenž u nemocných požívá
plné důvěry, a jemož sta pacientů vděčí na své
uzdravení.

Ze Solmice. Stavba hřbitovního kostelíka
zvačně pokročila, takže docíleno rovnosti a přistoupí
se záhy k stavbě věže. — Pfi nedávných obecních
volbách jen zásluhou vdp. děkana, který má v prvním
sboru dva hlasy, stalo se, Že 8e do Rastupitelstva ne
dostali lidé, kteří mermomocí tam přijít chtěli, ale
kteří svým terrorismem bez tak již značně město po
škodili, že kvásinský zámek většinu svých potřeb ani
ze Solnice již delší dobu nebéře — vzali odplatu
evou! Jsou podány sice protesty proti volbám, ale
asi i v tom — propadnon! Bylo by dobře, aby po
slední volby otevřely oči všem těm, kteří přátelo své
a příznivce města hledají všude jinde jen ne tam, kde
skatečně a vědy by je nalezli. Ostatně uš byio na
čase, aby těch několik štvavých lidí, kteří jen hmotně
mnohým ublížili, z veřejného života v našem městě
bylo odstraněno. Kéž kýžená shoda váech dobře smý
šlejících přinese trvalého ovoce! — Konečně po dlou
bých a zbytečných nesnázích místo ředitele kůra jest
obsazeno výbornou vilou, p. Březinou, absolventem
pražské konservatoře, který zajisté na kůra ke cti
Boží spojí v ladnou harmonii i lidi drahdy rozvaděné|!

Dozvuky sv. biřmování v Kocléřověu
Svitav v král. Českém. Představená ústavu Školských
Sester III. ř. sv. Frant. v Kocléřově dala na avítanou
ndp. biskupa a věže kostela, Zterý u klášterem son
visí a jeho úplným majetkem jost, vyvěsiti prapor
v barvách zemských, bílé a červené, protože vycho
vávací ústav ten jest ústavem českým, pro výchova
dívek českých a veden v duchu českém. Asi v 9 bod.
večer neznámý pachatel prapor onen s vysoké věže
kostelní i a žerdí dlouhým bidlem neb hákom strhl,
žerď při tom zlomil a látka ukradl. Kusy žerdé byly
drabého dne domácími lidmi nalezeny na různých
místech v poli, pěkný prapor však zmizel. Hned byla
tato zločinná krádež na budově kostelní oznámena
místníma četnickému velitelatví, které po pachatelích
pátrá. Krádež tato jest tím těžší, že se stala na bu
dově kostelní. Ústav Š. Sester, jenž srou existencí
přináší občanstva hmotný i mravní prospěch, jiá ně
kolikrátzakasilsvévolea movraživostisesurovělémilá
deše vesnické.

Ze Žamberka. Minulý týden dopustil se
jistý otec rodiny násilí na cisí dvanáctileté dívce.
Dohra a krajského soudu v Hradci Kr.

tavba nového chrámu v Náchodě.
K účeli tomu v době od 5. do 25. dubna 1904 kromě
sbírek kostelních odvedli: po 100 K: p. V. Maršík,
cukrář v Náchodě a rodina + p. Fr. Žďárka, nadles
ního v Náchodě; 65 K: spolek sv. Boniface v Praze;
50 K: všeob. živo. záložna v Náchodě; 234K: p.
K. Dostrašil, c. k. okr. hejtman v Náchodě; po 20h:
vedp. Megr. Dr. Al. Frýdek, generální vikář a kapi
talní děkan v Hradci Králové, vsdp. Megr. František
Hampl, kanovník v Hradci Král. a dp. Fr. Prudič,
administrátor v Červeném Kostelci; 16 K: sbor učitelo
měšť. a obec. škol chlap. I. obvodu v Náchodě; p.
10 K: K. Marha, krejčí v Náchodě a p. B. Plodek,
učitel v Náchodě; po 6 K: pí. M. Čejchanová z Čes.
Čermé a p. Fr. Škoda v St. Městě n. M.; 5 K: pí.
K. Kavanová v Praze; 8 K: dp. Ant. Kollert, kate
cheta v Náchodě; po 2 K: pí. Alž. Čejchanová v Babí
a dp. Jak. Kasper, děkan v Georgowalde; 1 K 72h:
čtenáři děkanské knihovny. Stavební fond douábl výše
69143 K 99 b. Veškerým šlechetným darcům proje
vají se vřelé díky, opola pak snašně proví se o další
dobrotivé příspěvky, jež se přijímejí ne děkanství,
aneb zasílati mohou též poštou přímo na spolek pro
vystavění nového chrámu Páně sv. Vavřincev Náchodě,

Spolek sv. Vincence = Paula prodo
brovolné ošetřování chudých v království Českém
podle výroční své správy sa rok 1903 měl v Praše a
v předměstích 25 konferencí, na venkově 42. Členů
činných bylo 389, členů přispívajících a dobrodinců
5775. Vedlejším dílem spolku jest „Vincentinum“,
útulek prochudé, neshojitelnou chorobon stíšené osoby,
ve Velkém Břevnově, u Prahy, kde nalézalo celkem
68 osob úplného zaopatření. K vedlejšíma díla spolku



Příloha
Samospráva.

(8) Naše obecní zřízení bylo vydáno zá
konem dne 16. dubna 1864 a ze dne 20. čer
vence téhož roku pocbází zemský zákon o za
stopitelstvech obresních Bylo nedávno v „Ob
nově“ podotčeno o zatemňování pojmu samo
správy tím, žu uvádí se samospráva v 800
vislost s našimi snahami státoprávními. Státním
právem rozumíme právo, jímž v dějinném vý
voji svém opravou byl státoprávní ústroj zemí
koruny České, kdežto samospráva jest obstará
vání veřejných záležitostí těmi kterými spole
čenskými skupinami ve státě. Můžeme si tedy
samosprávu docela dobře mysliti ve státě če
ském, předlitavském anebo v některém jiném.

Bylo navrženo zjisté strany, aby se letos
slavilo čtyřicetileté jabileum samosprávné, ale
vyskytly se hned hlasy protivná a v proud
uvedeny byly úvahy o nedostatcích samosprávy
obecní a okresní. Jsou vedeny stezky zejména
na to, že stálé se ještě ulpívá na pochybené
idei samosprávy ve smysle liberalistickém, že
nebledí se tak na dokovalý výkon určitých ú
kolů veřejné správy vůbec, jako spíše na právu,
dle kterého obec uebo okres může spravovati
jisté záležitosti jakožto své vlastní, Není posud
pevně určena kvalifikace úřednictva samo
správného, jeho složebníadisciplinární poměr;
přehlíží se, že mnohé hospodářské a sociální
potřeby přešly přes hranice obecní a odborově
Be sorganisovaly, jako na příklad společeustva
živnostenská, zemědělská, nemocenské 4 úra
zové pojišťování.

V čem záleží pochybenost idee samosprávy ?
Náš samosprávní ideál vytvořil se v době, kdy
bojelo učení liberalistické. Dle toho učení ná
každý jeduotlivec tmíti jistý okrah volného
sebeurčení, svá „přirozená práva“, do kterých
nesmí státní moc zasahovati. Právě tak má obec
přirozený okruh svých záležitostí, které není
dovoleno státa rušiti. Vyjadřovalose to heslem:
„Svobodná obec ve svobodném státě.“ Miwo to
s učením tímto vhodně sešly se tužby naše
národní, oceňující samosprávu v tom ohledu,
že obce a okresy spravovány budoo lidmi
vlastními a nikoli byrokracií, která neměla pro
národní potřeby naše porozumění anebo do
konce byla jim přímo nepřátelskou.

působnost samostatná a pak působnost přene

v působnosti samostatné nvádíme obsahovou
definici působnosti té dle 28. článku obocního
zřízení: „Působnosttamostatná, t.j. působnost,

ských, sama se může volně ua všem ustanovovati
a dle toho nařizovati a opatření činiti, obsa
hoje v sobě vůbec vše to, co se předkem a
nejprve prospěchu obce týče a v mezích jejich
vlastními silami opatřeno a provedeno býti
může.“ V působnosti přenesené pak obec při
čiňuje se o plnění účelů správy veřejné, tedy
státní. V tomto obleda obci jest vybírati daně
a veřejné dávky, opovídati cizince, spolapůso
biti při zamezení tuláctví, při státní policii
zdravotní (starost o zamezení uakažlivých ne
mocí),,spolupůsobiti při policii lesní, honební,
při ubytování vojska, sčítání lido, odvodu
vojska, při volbách do sborů zákonodárných,
při provádění zákouův o scelování pozemků
atd. Podle učení školy „přirozeného práva“
(školy liberalistické) v působnosti sumostatné
žije obec vlastním životem, do něhož stát netvá
co mlavit potud, pokud činnost ta pohybuje
se v mezích platných řádů právních. Viděli
jsme tedy v samosprávě této opevněný tábor
své národnosti a školu občanských ctností,
v níž díti se má i výcvik pro veřejný život
politický. ©A jelikož jest tu vyvrcholen
pořadový postup až k zemskému sněmu a vý
boru, popletena bylu samospráva i se státním
právem, jak již svrchu bylo uvedeno. Odtad
si vysvětliti lze ono sebevědomí postupem čusu
v samosprávě povstalé, které spoléhajíc nu
práva domněle nedotknutelná, často do roz
poru přicbázelo a přichází s dozorem správ
ních úřadů státních, odtud ono druhdy se vy
skytající furiantství, které považuje za nedů
stojné poručníkování, jestliže připomennto jest,
že tu a tam jest potřebí účinnější výkonnosti
ať již v oboru působnosti vlastní, anebo pře
nesené. Slovem, podstatný rozdíl mezi právní
moci vlastní a státní ustálil se v představí
telích naší samosprávy a stvrdl v pehyboost,
jež stala se překážkou další zdravého a po
třebného vývoje.

Za tím však učení o přirozených právech
obce padlo a tím musí se také podstatuě změ
niti mylné přesvědčení o původní a vlastní
pravomoci, v niž stát nesmí prý zasabovati
Nehledě ani k pochybenosti úvaby o právech
obce přirozených, jsou mnohé fankce, dle 28

článku obecního zřízení v samostatnou působ
nost obce zařazené, vlastně funkcemi veřejné
správy státní.

Mosí tedy konečně. proniknonti správný
názor, že obecní samospráva není něčím před
státem nebo něčím ve státě nedotknutelným.
Vždyť i svazkům okresním jest dána samo
správa, ač okresy povstaly dlouho po vytvo
ření státn. Z téhož pochybeného učení přiro
zenoprávního by měla i rodina nároky na jisté
výkony pospolitostní, protože je vykonávala
dávno před vytvořením obce.

Naše obecenstvo tedy nesmí se již dále
uzavírati »právnému poznání, že samospráva
Jest veřejnou povinoostí a nikoli právem sebe
určení.

Život sociální rozrůstá se vždy novými a
spletitými potřebami, jimž musí se ovšem i
veřejná správa uzpůsobiti. Takovému množství
potřeb a vztahů nemohlo by samo úřednictvo
vyhovovati, kdyby ve správu nebyli. přibíráni
znalci občané z těch oborů, ve kterých se má
zákon provádět. Z tohoto hlediska jest samo
správa vlastně obstarávání jistých úkolů ve
řejné správy od obce a okresu, protože toho
stát dopustil. Jestliže tedy dnes někdo opravě
samosprávy rozumí jako rozšíření její pravo
moci ještě po některých oborech, které obsta
rová dnes správa státní, pak dívá se na celou
otázku velmi nevěcně. Dnes již po odbytém
učení přirozenoprávním nejedná se 0 to, zda
ty nebo ony obory správní patří v pravomoc
obce, nýbrž o to, zda obec sty úkoly jest a
zda jest prospěšno jí je svěřiti. Rozhoduje ta
tedy blavně jakost správních výkonůva otázka,
zda samospráva v tak zvané vlastní a přene:
sené působnosti se osvědčila.

Uzuejme spravedlivě zásluhy naší samo
správy, ale nezavírejme též očí před j-jími
nedostatky. ©Bude-li se jednati opravdově
U Opravu samosprávy, pak musí se ozpůsobit
novým potřebám, hlavně samosprávám zájmo
vým, jako jsou živnostevské, obchodní, země
dělské, různého druhu pojišťování atd. Neméně
občanům, mají-li býti povoláváni od státu
k součinnosti ve správě, jest osvědčovati avě
domělost, pohotovost a zdatnost. Vždyť vy
škclení tito čiuitelé a napluční vědomím ve
řejné povinnosti v rozličných oborech veřejné

; správy mobounabývati ponenáhlo působnosti roz
| hodovací. Jest také na bíle dni, že představitelé
| Samosprávy i v nynější její působnosti musejí
: si vždy býti vědomi práv a povinností, z jejich
| úřadu vzplývajících. Má-li konečně život samo

správní, jak bylo přáním Riegrovým, býti školou
politickou, pak všem rozamuým lidem k tomu

i jest působiti, abytřídění politické nepronikalo
| s vřava strannická nerozhodovala tam, kde

| jisté duševní a mravní vlastnosti jsou jediné

|
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zárukou správného úřadování.

(Zasláno.)

Pan JAN STANĚK,
pasíř a ciseleur

v PRAZE-I, ulice Karoliny Světlé číslo 19.
i Dílna kostelních nádob a umělých prací z kovu.
| Velectěný Panel
| Nyní jest teprve stříbrné gotickámonstrance úplně

dome. Kanonické tabulky ozdobné tvoří krásn
nický celek. I zde platí naše přísloví: „Dobré dílosamo
se chválí“ Když přišla inteligence soukromě prohlížeti,
vyslovila Vašnosti uzhání. Mám za to, že není třeba
bíouditi po cizině "a vyhledávati firmy národu našemu

, nepřátelské, hmotné atliti nepřátele vlasti naší a pak
žehrati, že nemáme výtečníků. 8 úctou

dan Svoboda, rolník.
V Malé Straně a Dymokur.

na spracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

Jí Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

4 dříve závod na sušitkování ovoce, salošený +
r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4

-— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vš: vlastního pálení a vlastní výroby.

-Závod vyznamenáu byl nejvyššími cenami: roku
Ej 1891 na jub výstavě v Praze: stříbrnou medailí
+ státní a diplomem zlaté meduille, a mnohými ji
| nými diplomy 8 právem ražení slaté medaille.

Vzorky zdarma a Iranko,

I
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zluté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a jv uejimoderačjším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách. 6

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle,

Důvěry hodným vásilky na výběr téš i na splátky
bez zvýšení cen. — Založeno r. 1843

| (c.ak.dvornífotografLVOVA0I,P,

Vždy 50 žiněných matraci
na skladě.

Za čisté plnění žíněmi se ručí.
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Velkolepý výběr vzorů povlaků
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na žíněnky.

Cenniky zdarma a franko. š



východočeské nakladatelství
se- a knihkupectví. wa

Prvý závod na českém severovýchodě.

Telefon č. 17.

nejnovějších vsorů do chrá
Koberce mů,vila bytů;

SÁCÍOMY iojé ooné

přů rýoky flanelovéiprošívané;

veškerý nábytek
vkusného provedení a

dětské oosíky

Jdalf“ Aovotný,
továrna na nábytek a koberce

o Týmišti nad Orl.
Bohatě sásobený sklad jest každému k volnému

nahlédnutí.

Cenníky, vsory a rospočty sašlu ma pošádání.

| S 9
U Založeno 1853.

T Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
počty zdarma. 6

Obnovování oltářů, soch, obrazůa j.
c B

Bursa práca v Hradci Králová,

Práci obdrží dělník kartáčnický v Jilemnici,
kolář v Rychnově n. Kn., kočárník v Hradci
Král., truhlář ve Vlkově, dva natěrači v Úpici,
Též bude přijato několik něňů na různá řemesla.
Mladší knihař hledá práci. — Přihlášky přijímá
„Všeodborové sdružení křesťam. děl
mletva“ v Hradci Králové.

ZEXPXPXHXIXEN
+ Nejdůstojněší bisk. koneiatoří doporučený
M umělecký závod

* Jos. Aieslicha
o Hradci Králové

|k

we-kazatelen,
křížových cest, Božích hrobů, soch atd s od

X bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně

M a levně při výhodných platebních podmínkách.
j Přečetnápochvalná uznání po ruce. Roz

ye počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.
Výroba rámců všech moderních vporů.
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závod s nábytkem
vlastní výroby,

k úplnému zařízení bytů, celých výbav ve slozích nejmodernějších,
jak známo v cenách nejlevnějších, a prosím ctěné své P. T. zákaz

níky, by mě v podniku mém i nadále laskavě podporovali.

Pobočnízávod:Praha Ferdinandova třída č. G-II.
proti české spořitelně,

Psací stroj.

Skladya dílny:F>raha, Perštýn č. 9-T. PozorlZde

©P 5ŤIP SŽP SŽ k:

žádný krám! V zadu ve dvoře, vedle „Medvídků“.

Oznamuji P. T. obecenstvu,

B. Krumlovský. 2

že zařídil jsem poboční —

0%DMU-MUMUJV hluboké úctě

p ZEzda sm
P mělojiž vícelidía přecemohli
x: PSÍ se zachrániti zavčasným pitím

V“ moravské hořké vody
i “> v

g ' m<<)Saratice.

Skvělé výsledky v.oa. krátké době!
při:dně, hostel, rheum., lechlas,
žensk. nemocech,
chudokrevnosti

Krásné
Letní sídlo.

Lesní park 600.000m'.

náboženské, nové, krásné a vesměs levné druhy
s texty českými i německými, hodící se k májovým pobožnostem, k svátkům svato

dušním, jakož i v upomínku na sv. biřmování, ve velkém výběru nabízí

KAREL ŠIMEK, Sám v ČES. BUDĚJOVICÍCH,
Rudolfova ulice 42—I.

Vzorky za K 220, eventuolně na ukázku, jsou vždy k disposici.

Dodavatel hodín na posv. Hostým a Velehrad. — Rospočty zdarma. — Přes 300 různých hodim postavemo.

Vyrábí jen v dokonalé jakosti

2 věšové hodiny
pro kostely, školy,

radnice, zámky a továrny

* za mírné ceny 8 dlonboletou zárukou.

C. k. státní cenou vyznamenaná

první moravská výroba
věžových hodin

PR. MORAVUSE
V BRNĚ, Velké náměstí, 6.

NOVOTINY v ohromném výrběru za nejlevnější pevné ceny
Vzorky se na požá=

dání zašlou.



: | | Předplatné ma čtvrt roku 2 k so k
Číslo 41.i “ napůlroku5k —A

U řeky Jalu.
I

(3) Dvě velmoci po dloubých odkladech
8 přípravách postavily na dálném východě
proti sobě dvě obrovské armády. Anyníu řeky
Jalo stojí obě vojska proti sobě již tváří v tvář;
nastává okamžik rozhodný, kdy ustoupiti musí
všeliké rozpuky, všecka polovičatost a likna
vost a kdy toliko odhodlaný boj rozhodne ví
tězat 1; doba diplomatických kompromisů zde
již naprosto minula, hořlaviny tatlané několik
let popelem zdánlivého klidu vyšlehly v ne
zkrotný požár. — Zdaž i my katolíci nestojíme
před podobnou chvílí krašňého boje? Nevě
recké čety stahojí se jako mračna ze všech
stran; spoléhali jeme se na kompromisy, oza
vírali jsme příměří, hleděli jsme vášně krotiti
vlídným chlácholením, ale nepřítel stával se
tím srdnatější.

Myslilo se, že aspoň zástupcové katolické
moderny taktním vystupováním a pokrokovým
programem zmírní nepřátelství vůči církvi a
že mnoho daší zbloudilých zvláště z inteligence
získají pro katolictvo. Následovalo několik
poklon a pak ještě horší tupení církve než
před tím. Zliberalisované panstvo navazovalo
své styky s modernisty hlavně za účelem Špi
clovatví, k vůli vyzvědačskému obledání pev
nosti, aby tím lépe do ní stříleti mohlo. Kla
malo prostomyslnou, opřímnon důvěru kněžstva,
jež panstva vycházelo vstříc. Upřímné ty styky
rozhodně nebyly. Pánové nadále neodpostili
katolické moderně nic; jen potud se jim činnost
moderny líbila, pokod odkrývala naše nedo
statky. Jestliže se však inodernisté postavili
na obranu svého náboženství proti nejhorším
pomluvám, již jim vytýkáno zpátečnictví, re
akce, klerikalism, atd. Ovšem .že tito ukvapení
tapitelé dovedli „pvctivě“ zamhouřiti oči obě,
jednalo-li se o přehmaty židovetva a socialní
demokracie Někteří krajní snášelivosti moder
nistů zneužili k tomu, že si vylili svůj hněv
na církev místo v časopisech nevěreckých
v listech moderny; vpašování kukaččina vejce
do hnízdečka našeho bylo ovšem účinnější.
Kolik takových „přátel“ odráželo v našich
listech. prolhané pomlavy na nás? Kolik jich
správně ukázalo k tomu, že v nekatolických
společnostech panají daleko horší poměry než
u nás? Tací „přátelé“ by nepřestali s „refor
mami“, pokud by se církev nezřekla všeho,
co jí církví dělá a pokud by nesklonila šíj
před jejich neomalenými požadavky až k zemi.

Žádný vážný pozorovatel nám neupře,
de i často velmi dobře míněné krajní pokusy
katolické moderny měly účinek pranepatrný.
Lidé, kteří sotva ponětí mají o podstatě a
poslání církve, kteří vědomosti o naší nauce
čerpají výhradně ze strannických pamfletů proti
katolictva vydávaných, sedali dále na soad
covská křesla, odsuzovali bezohledně bez
řádoého výslechu církve obviňované. Zkrátka
dokázali tito „svobodomyslníci“ bezděčně, že
jest a nich svobodomyslnosti a snášelivosti
daleko míň než v katolické církvi. Ale buďsi;
aspoň jest obzor jasnější, aspoň víme, s kým
máme tu Čest. Budoucí nestranná historie za
znamená, že na straně katolictva nebylo ob
meškáno nic k získání tvrdých srdcí; zaznamená,

že měli naši Aotivalcí sluch, aby neslyšeli aoči, aby neviděli.
Bojuje se proti nám zbraní nejnepoctivější;

kdyby se bojovalo poctivě, s rozvahou a na
základě důkladného ohledání předmětu spor
ného, tu bychom sami rádi hlas z protivného
tábora vyslechli a jím se poučili. Ale takhle?
Málo co nás tak může utvrzovati v lásce k ne
změniteloému zákonu Kristovu aloženéma
v církvi naší, jako ty nenrvalé, přímo šílené
útoky, jež se na nás sypou. Nejpotapnější a
nejprolhanější útoky na základy křesťanství
Kristova opatřaje nynější pohodlná, nemyslící
liberální společnost snámkou pokrokovosti;
nejskvělejší obraha zásad katolických nechává

sebez povšimnutí, debo se'na dipřivěsí potupná přezdívka tmářství a zpátečalotví.

Katolictvo jednomyslně chválí záslohy
Komenského, Palackého, Kollára. Karla ze Že
rotína a jiných jinověrců; nézovírá zrak před
dobrými vlastnostmi Hosa, Blahoslava, Havlíčka.
Kolikrát si však neši nepřátelé vzpomenou na
zásluhy Karla IV., Tomáše Štítného, Arnošta
z Pardubic, Snšila, Balbína, Gelasia Dobneraa
jiných vynikajících katolíků našich? Místo ne
stranného ocenění dychtivě se slídí po nějakém
stínu na povaze těchto a jiných katolických
velikánů. Nenalezue li ostrý čich nevěrectva
nic, zachovává další inlčení a vyslídí-li přece
nějakou malichernost, až s tím běží na veřej
nost s jásavým povykem; už přímo bombardo
nem ohlašuje liberál do všech úhlů své vlasti,
jak ani ti nejlepší „klerikáloré“ — nestáli
28 nic.

Naši odpůrcové prohlašují, že jest nábo
ženství věcí vedlejší, že se má každému Čechu
jednati hlavně o dobro pozemské vlasti; to
prý jest jejich zásada. Není v tom kus fari
zejské přetvářky? Kdyby se chovali k naší
víře aspoň tak snášelivě jako k víře evaageli
cké, židovské a turecké, snad bychom jin vě
čili, že jest jim náboženství věcí Ihostojnou.
Ale co do opravdy činí? Nejen že na př. ne
chávají talmud na pokoji, ale spojují se docela
se židovskými, materialistickými internacionály
k boji proti vlastním pokrevencům jen z toho
důvodu, že se tito nechtějí vzdáti své katolické
viry. A tohle má býti nějaké vlastenectví? Že
katolík jde ku zpovědi, že věří v přítomnost
Kristovu ve svátosti, že věří v očistec atd.,
tím si přece nečiní žádnou újmu ve vlaste
neckých snahách; pro tu příčinu nemá býti
nikdy vykopáván z národa. A kdo místo
skutečné vlastenecké práce raději bičuje kato
lickou víru, ten dokazuje, že mu jde v přední
řadě o boj proti náboženství a nikoliv o po
sílení národních tvrzí. Kdo zbůbdarma, z pouhé
svévose vráží do těla svého národa klín ne
svornosti a raději 8 internacionálním židem se
spojí než 8 pokrevným katolíkem, ten příliš
Špatně svůj národ miluje. Ovšem že takové
protináboženské „vlastenectví“, které si liboje
blavně v boření a zmatku, jest o mnoho po
hodlnější než vlastenectví budující, obětavé,
pečující o dobro národního celko. Pořád čteme
fráze o „klerikální internacionále“, která prý
jest českému národu nejzhoubnější; ovšem že
obyčejně taková fráze není doložena žádným
výzuamným příkladem. Vždyť sama mravouka
katolická přísně vybízí k účinnému vlastenectví.
Ale aby se pánové aspoň někdy rozepsali o
národohospodářském vyssávání internacionály
židovské, na to marně čekáme, ač jsou doklady
zrovna před očima.

Pokud liberálové ještě necítili pevnou

Bůdo pod nohama, tapili církev jako „katolíci.“tále zaznívaly fráze těchto pokrytců: „My
jsme taky katolíci, ale.. .“ Když až si vy
chovali svým Štvaním dostatek oddaného žactva,
šli dále. Již přestali pokrytecky se hlásiti
k církvi a prohlašovali, že stoji o čisté kře
stanství, o pravou nauku Kristovu, z níž prý
církev nemá ani zbla (I). K církvi prý nikdy
nepůjdou se učit, jak mají víru Kristovu chá
pati. Tohle se líbilo rozeštvaným davům ještě
víc, ačkoli to své „křesťanství“ papíroví hrdi
nové osvědčovali pouze v žurnálech, což bylo
ovšem křesťanstvím nejpohodlnějším. Kdyby
byli chtěli svůdcové jednati poctivě a důsledně,
byli by přesně vytkli, jak si to pravé učení
Kristovo představují. Zatím všsk tito „refor
movaní“ křesťané místo podání nového nábo
ženského ústrojí tloukli bezmyšlenkovitěskoro
do všech článků křesťanské víry. Jim v učení
Kristovo neběželo; jen když nastal veliký
zmatek mezi věřícími! O to tu hlavně šlo.
Bořitelé nechtěli se státi staviteli, poněvadž
věděli, že jejich věrní vlastně netouží po nové
víře a še by 8e jejich bněv případně obrátiti
mobl proti stavbám novým; vždyť si libe
rálové své věrné v jízlivosti a nekázní sami
vychovali. Vší tou „reformací“ dosaženo jen
tolik, že bylo autoritou Kristovy nauky
v srdcích lidu valně otřeseno. — A konečně
se začíná již válka proti bibli samé, proti

—

Inserty se počítají levně.
Obmova vychází v jdiek v poledne.

———— E

Ročník X.

Božství Ježíšovu. Cento boj provádí nejdrsněji
bezděčná dcera liberalismu, totiž socialní de
mokracie. Jest inarnou prací dukazovati soci
alistům, na jak bladných předpokladech spo
čívá jejich boj proti kře-ťanství. Zda vůle
dobré není; odrazí-li katolický list jedna s0
cialistickou lež, vychrlí socialistický žurnál
deset lží nových a po čase starou lež udává
znovu. Výsledkem dlouholeté protikatolické
práce v Čechách jest nikoli nějaká reforma, ale
náboženská negace, odmítavost. Dělejme co
dělejme, veliká většina našich protivníků na
nejlepší naše důvody odpoví jízlivými po
zuámkami, frázovitými potupami; jsou tito
lidé dlouho cvičeni ve fanatické zášti proti
církvi Boží, než aby chtěli trochu svou pýchu
pokořit, důkladně prozpytovat vlastní svědomí
a probádati nestranné jalové příčiny a opory
svého protikřesťanského „přesvědčení“. — Ano,
stojíme u řoky Jalu, nepříteli tváří v tvář.
Nepřítel se usmířiti nechce, našim rozpakům,
naší nestatečné choulostivosti jen se vysmívá.
A přece už nadešel okamžik, kdy se musí
rozhodně každý prohlásiti buďto pro tábor
náš nebo protikřesťanský. Stojíme před roz
hodnou bitvou, kterou vésti musíme jak spra
vedlivě a | očestně, tak s příkladnou křesťanskou
statečností, jaká se jevila auprvních křesťan“
ských mučeduíků.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 18. kvétna.

(Každému to, co mu patří čili k čemu se u nás
užívá „stříbrné lípové ratolesti“. —- Dvé drobnosti
s prašských valných hromad, hlavně pak o tom,
co by snamenalo pozemštění pojišťování u nás. —

O sarašení spolku k šíření lidové osvěty.)

Jaký Babylon v názorech a v pojmech
v naší společnosti a ve veřejném jejím vystu
pování za poslední doby se jeví, toho můžeme
podati dnes opětnýdoklad. Tradicionelně ustálil
Se u nás názor, že jest lípa posvátným stro
mem slovanským. Z toho důvodu znamená a
nás lípový list nebo lípová ratolest něco po
dobného, co znamenal starým Řekům vavřín.
Roku 1889 vezlo české Sokolstvo do Paříže
stříbrný lípový věnecfrancouzským gymnastům,
stříbrné lípové ratolesti udíleny byly u nás
vynikajícím umělcům a literátům v uznání
jejich mistrnosti, zkrátka stříbrné lípové ra
tolesti doposud představovaly u nás vyzname
nání pro nejpředuější zápasníky. Proto není o
tom žádné pochybnosti, že by celá česká žur
nalistika jednomyslně a docela právem co nej
rozhodněji příslušně ohradila se proti tomu,
kdyby na některé německé výstavě zvířeny
poctěno bylo třebas i nejušlechtilejší zvíře —
stříbrnou Jípovon ratolestí. Byl by to nepo
chybný paskvil na slovanské tradice, Němci na
svých výstavách dobytka a zvířat nikdy neod
měňají nejkrásnéjší vystavená hovada stříbr
nými ratolestmi dabovými, jichž jako vyzna
menání užívá se v Němcích při příležitostech
zcela jinakých, nežli jakými jsou výstavy
zvířectva a pro osoby zásluh úplně rozdílných,
nežli jaké mají vystavovatelé dobytka, čímž
těmto velice užitečným lidem na jejich sku
tečném významu a pečlivosti ničeho ubírati
nechceme, konstatujíce pouze dosavádní zvyk
lost. Proto jest úplně nemyslitelno, že by se
s nějaké mezinárodní německé výstavy mohlo
domů vrátiti vystavené tam zvíře, jehož ma
jitelem je třeba Slovan, 8e — stříbrnou rato
lestí dubovou.

A o svatoduŠních svátcích bude pořádána
v Praze „Mezinárodní výstava psů všech ple
men“, jejiž pořádánírádi vítáme a schvalujeme,
ale nanejvýš nás překvapuje „nedopatření“,že
s této výstavy bude se moci vyznamenaný pes,
jehož domov jest kdekoliv, vrátiti se —stříbrnou
lípovou ratolestí, která v Praze a v zemích
slovanských udílena byla doposud jako symbol
posvátnosti nejdokonalejším a nejpřednějším
osobám. —



Dočítáme se totiš v movinách, že řivýstavě té za ceny pro různé vítězné třídy
psů určeny jsou: medaile, stříbrné pobárky a
— lipové ratolesti stříbrné. Jestli není v novinách
chyba, pakstala se chyba a veliká chyba
jinde, když se „lípováratolest stříbrná“ volí
v Praze sa výstavní vyznamenání pro psa a
jeho přirozenou, plemennou krásu — —

ice k tomu zajisté ani podotýkati ne
třeba, neboť ve příčině této panující u nás
zmatek pojmů a názorů jest patrný a nevíme,
může-li býti naší veřejnosti zrovna docela
lhostejno, aby dosavadní význam „lípové rato
lesti“ mohl u nás klesnouti za odměnu pro—

Nechceme se pro to nijak rozhorlovati,
ale opatření toto se dle dosavadního obecného
u nás mínění nikterak nekryje s dosavadními
tradicemi, při nichž stříbrné lípové ratolesti
bylo u nás doposud užíváno! To se velice málo
k sobě hodí: stříbrnou lípovou ratolestí byl
v Praze poctěn český spisovatel X, ruský
umělec Y, francouzský vědec N a o svatodušních
svátcích r. 1904 také pes pana Bihmenfressera
z Liberce a pes pana Slavenhasse z Drážďan!

Pakli že se někdo domnívá, že psům jako
odměna stříbrná lípová ratolest skutečně ná
leží, necht se zasadí o to, aby vyznamenaní
z nich rozhodli o tom sami a volili si a sice
mezi ní a třebas mezi cerbulátem. Každý bez
čekání na výsledek volby té ví, že by i ti
„nejctižádostivější psi“ bez rozmyšlení popadli
cerbulát a proto netřeba dále dokazovati, že
ee má dávati každému to, co ma patří.

* *
*

V první polovici měsíce května sběhly 8e
v Praze dvě přihody, o nichž se ve veřejnosti
zprávy jenom kmitly, ačkolivěk byl dostatek
důvodů, že se jim mohla věnovati pozornost
bedlivější.

Y prvním květnovém týdnu konána byla
valná hromada pojišťovací společnosti „Praha“,
při níž celá kandidátní listina, jak ji výbor
ke svému periodickému doplnění navrhoval,
propadla. Nechceme nikoma upírati práva, jež
má, tedy ku př. při volbách propadnonti a
proto pokládáme za „hotovou událost“ to, co
se stalo. Jenom máme k toma tu poznámka,
že naplňuje skutečným podivením, jak je to
možno, že celá kandidátní listina výboru
„Prahy“ zůstala v menšině. Buďto se výbor
nestaral o to, aby 8e na valné hromadě o
většinu mohl opírati a zanedbal postarati 8e,
aby spolehlivá většina jeho na valnou hromada
přišla a dal se překvapiti zorganisovaným
útokem, anebo většiny za sebou vůbec více
nemá. O tom však dnes mluviti nelze, neboťo
tom rozhodne teprve valná hromada příští.
Bude-li výbor přehlasován opětně, potom bude

FEUILLETON
Královéhradeocké vzpomínky.

Píše Dr. Vácelav Řezníček.

XL.

(Památce Dra. Františka Hejslara).
Za našich časů se říkalo, že gymnasista za

číná býti studentem teprve od tercie, kdy vlastně
začína se učiti všem na gymnasiu přednášeným
vědám. V tercii přibývá řečtina, přírodní vědy
zastapuje fysika a počty postupují na algebru.

Dychuve jsme v tercii čekali, kdo k nám na
poslednéjmenovanépředměty,naalgebrua fysiku,
přijae, Měli jsme za to, že to bude budto pan
profesor JanSlavík, napotomní zemský inspektor
na Moravě, anebo panprofessor Jakub Hron, jehož
originální nápady právév poslední doběcelé České
království překvapovaly a bavily.

Avšak nedostavil se jeden ani druhý, ale
vážně vstoupil do naší třídy v hodinu pro fysiku
určenou neznámý nám pán. Byl postavy spíše
vyšší než-li prostřední, v ramenou byl mohutný a
krásná hlava jeho byla ideálně mužnou. Na svěží
tvafi kvetly mu zdravé růžičky, modré oči pří
větivě a vlídně hleděly v před a od vysokého čela
měl dloubý kaštanový vlas sčesaný přes temeno.
Obličej pak obrůstal mu delší plnovous. Oděn byl
ve tmavý modní kabát, vrcubený dle tehdejsí
mody pentlemi, spodky měl barvy kafové « na
pinglatkové vestě plazilsemu zlatý řetízek. Ležatý
límec a náprsenku košile měl jsko z cukru, tak
že se od nich černá hedvábná kravata nápodně
odrážela. Když kráčel ode dveří ku katedře, pečlivé
vyleštené boty s vysokými podoadky mu vrzaly
a v ruce nesl černý hedvábný klobouk, jsk se
tehdy nosily, Mohli jsme na něm oči nechat.

Byl to profesor Dr. Frsutišek Hejzlar, který
byl na podzim r. 1875 z gymnasia ve Třebíči
přeložen na gymnasium královéhradecké, Muž ten
byl v napotomních letech skutečným otcem naší
třídy a nejenom miláčkem naším, ale miláčkem
všech svých žákův. Vděčná peměť na ného ubasne
v srdcích těch, kdo mu byli podřízení a k vedení
svěření, teprve s jejich umřením. Nepravím žádnou
Irási, neboť sta svědků mně slova ta ochotně po

letošní vítězství nové atrasy v pojišťovací
npolečnosti „Praha“ prokásáho jako nezmění
telný projevdoby. m.
-© Další důležitou příhodou bylo jednání na
valné hromadě banky „Slavie“. Ukázalse totiž
rozhodný nesouhlas 6 činěnými při něm pro
jevy pp. Horela a Nápravníka. Forma jejich
nebyla šťastně volena. Ale také od řečníků
otrany většiny nebyla šťastně volena forma,
kdyš se jednalo o návrhu dra Sládečka, aby
se uvašovalo, sdaš by nebylo na čase a celé
zemi prospěšno české pojišťovací ústavy po
zemětiti. Valnáhromada „Slavie“ byla vhodným
místem pro takové úvahy a proto mohlo se o
tom pojednati docela věcně a klidně, nebylo
zapotřebí rozhodně debatu o tom zamítati. To

každý ví, že o podobných převratech masiloby se jednati ještě dloaho a jinde, především
na eněmo a není ostatně vyloučeno, jestli se
toho ještě nedočkáme, že se o tom na sněma
jednati bude. Platným jest náhled, že ss 0
"podobných návrzích může pojednati přátelsky,
že se mínění může opraviti míněním a že 80
néhledy mohou docela mužně a smírně vymě
niti. Nechceme se o tom dále šířiti, neboťnám
za stávajících poměrů upřímně leží na srdci
rozvoj a prospěchy banky „Slavie", avšak tím
nepokládáme za zločin a vyloučení, aby se
nemohlo pojištění u nás zařaditi v rámec
samosprávy, která by tím byla valně rozšířena.
Snad by se tím první půlstoletí jejího půso
bení moblo nejlépe oslaviti.

Jak se dá pojišťování se samosprávou
docela dobře srovnati a jedno drabým pod
porovati, toho briliantní případ máme zrovna
v Praze ve městské pojišťovně. A když k po
jišťovně této připojíme zemský pojišťovací
fond císaře Františka Josefa, stojíme před
faktem, že se vlastně nacházíme jiš na cestě,
která časem k zavedení obecného pozemětění
pojišťování u nás povede a dovede.

Když by se bylo o tom přátelsky na
valné hromadě banky „Slavie“ pojednalo, banka
ta by tím zajisté neutrpěla, naopak získala.
Počet její stran a přátel by rozhodně stoupl
a popularita se zvýšila. Avšak odmítavé sta
novísko některých řečníků při jeduáuí o po
zemštění pojišťování ukázalo, jak jest uúaše
veřejnost vlastně daleko od cílů, jež si byla
naše politika vytkla. Chladně jen uvažujme:
když dnes nesneseme debaty o pozemštění
pojišťováni, to jest když nechceme slyšeti o
výhodném rozšíření samosprávy a když ne
chápeme užitky toho, jak jsme podle toho
vzdálení od ideálů upravení —státoprávních po
měrů, jež by znamenaly především pozemštění
celé řady „nezemských“ institucí. Kdo pak vám
je opraví, když uni o etapách a přípravách
samosprávného sesílení nechceme mezi sebou
slyšeti? To jest předce ta nejmenší oběť,
nechati někoho vymluvitia vlídně vyslechnouti————2,- —————"—-o
tvrdí. Aniž bych chtěl některému ze svých vzác
ných a leskavých učitelů to nejmenší na povinné
své vděčnosti k nim ubírati, musím se přizmati,
že jsem k Dru Hejzlarovi přilnul celou vřelostí
mladé své duše, že jsem v něm spatřoval nejenom
ideálního učitele, ale že jsem v něm po letech
nalezlpříkladnéhopřítelea pozaalnanejvýšušlech
tilého člověka.

Jako učitel byl Dr. Fr. Hejzlar povolání
svému oddéán cele a úplně. Ač horlivě a pilně
sledoval pokrok a béh světa, ač měl pro všecko
kolem sebe otevřené oči a uši, ač všechno dovedl
posouditi, byla škola jeho nejpřednějším působištém.
A tu opět mél sobě vlastní methodu. Aby u něho
někdo neuměl, byl by pokládel za vlastní svůj
učitelský oedostatek a proto jeho nejpřednější
snahou bylo, že u ného musil uměti každý, neboť
on dovedl i nejslabší žáky navčiti tomu, co jim
školní osnova věděti ukládala. On vyučoval nej
těžším a nejnesnadnějším předmětům, které byly,
jsou a budou kamenem úrazu a obtíží celým
řadám studentů a u něho žáci činili ty nejlepší
pokrokya aebyloslýcháno,žeby někdou Hejzlara
nedostačil a propadl. Avěsk nechť se nékdo ne
domnívá, že byl shovívavý —naopakl Jehozkou
šení bylo nanejvýš přísné. Avšak když předem
žákům dal, mohl potom od oich žádati a dostati
zpět.

Dr. Hejzlar předepsaných školních učebnic
nedbal. Oa pro třídu učební osnovu zpracoval si
sám a sice dle své vlastní individuslity a dle po
měrůve tříděpanujících,animiž vždyckymoudře
počítal. Proto za celých šest let, co jsme ho na
gymnasiu měli, školních knih jsme u něbo ani
v tom nejmenším neužívali. Neřekl nikdy, abychom
si jich nekoupili, neposuzovel a neodsuzoval je,
zkrátka choval se,jako by jich na světě vůbec ne
bylo a učil tomu, čemu neučiti měl, úplně

cování. Do školy přišel vždycky pečlivé připraven.
Když přednášel, nejprvé netabuli krásným písmem
nebo dovednou kresbou vyložil, co výkladu po
třebovaloa potom bez zejíknutí nadiktoval definice
nebo poučky,že se do mramoru mohly vtesati.
Při fysiceachemi provázel všecko pokusy, jejichž
sledování bylo pro nás duševním hodem, Na
vyšším gywnasiu předaášel nám z fysiky více,
než li bylo ve předepsané školní knize. Pamatuju

návrhy, které pokládá za užitečné. Máme za.

to, Ze to spočívá v zájmu naší veřejnosti, abyV ní panovala obovívavost k mínění druhého,
aby vedena byla vzájemnou šetrností a netřeba
ihned každý nový návrh pokládati za projev
nepřátelství..

Poněvadě se nám jedná především a
dině o věc, končíme daes o ní, jsouce toh
dalecí, náhledů některých řečníků a osob
v tom nejmenším se dotýkati, poněvadž ros
bodším v celé té záležitosti bude čas budoucí.
Toho si však vřele přejeme, aby p. dr. Slá
deček při své nadšené horlivostí a obětavosti,
se kteron se propagování myšlénky posemštění
pojišťování ujal, setrval, nebuťjenom důsledným
a neunavným hájením jejím postupem doby
může se dopracovati k úspěchům, z nichž na
jeho osoba připadne viny nejméně, ale které
by byly nepochybným prospěchem a ziskem
celé země.

Ve kruzích pražské inteligence jedná ce
právě o uskutečnění důležité potřeby obecné,

oby totiž prohlabování vědomostí mezi lidembylo postavenona jednotné stanovisko, v němž
by celý náš národ spojojící zásady, momenty,
snahy a cíle došly mocného, systematického
výrazu. Snahy tyto, jež by mohly staviti v naší
veřejnosti panující zmatky a býti přítrží dal
šího rozvratu v názorech a pojímání běžných
otázek veřejných, sluší vřele vítati.

Jak se dovídáme, pečuje o proklestění
cesty k tomu a ku případaéma zaražení spolku
k šíření lidové osvěty universitní profesor p. dr.
Jaromír Čelakovský. Spanilomyslnéa vážné
jeho přičinění nese se směrem, aby veškeré
inteligentní krahy i jednotlivci, kteří jsou
ochotní ze skutečných svých vědomostí vhodná,
praktická a časová sdělení lidu přednášeti a
tak ho platně a věcně skotečně vzdělávati a

ovznášeti, spojili se v jednotnou družinu.
družině této byla by první zásadon volnost

a svoboda mínění, jež by bylo při každém
respektováno a těm, kdo by o poučení a před
nášku žádali, ponechána by byla volba osoby,
od níž by chtěli poučení slyšeti.

Podnět k zaražení takovéhoto důležiténo
a potřebného u nás kolturního spolku, který
by se obíral šířením meritorních výkladů a
rozborů, vznikl na půdě jednání „Národní
rady“, která by mu mohls zůstati dále patronem,
jelikož jsou v ní soustředění zástapcové všech.
českých stran národních. Při tom konstatovati.
dlažno, že i při žalostné nynější rozháranosti,
která v českém táboře panuje, nevládne žádný
zásadní odpor, nýbrž jedná se jenom v způsob.
taktiky, o němž v našem politickém životě
panují mínění různá, kteráž jsoa příčinou zby
tečných osobních kyselostí.

Členy tohoto kultarního spolku, o jehož—————————
se, s jakým nadšením vykládal nám o elektřiné,
upozorňuje nás, že se ní bude obecně svítíti a již
r. 1880 vyložil ném tehdy v plenkách nachazející
se telefon. Na zkoušení byl stejně připraven jako
na výklad, při čemž nikdy neuvázl. Kdoa toho
nebo onoho předmětu přijde, předemvédél 4paměti
a do katalogu zapisoval jenom známky.

Naši třídu vychovával a vedl od tercie až
do oktávy a oblíbil si nás tak,že pozoruje, kterak
třídní náš pan professor nemá dosti pružnosti a
vroucnosti, aby nám při nejlepší své vůli a snaze
otevřel brány ke slovesným pokladům moderním,
neboť se držel přesné předepsaných školních knih,
obětoval se nám a v septimé a v oktávě převzal
u nás vyučování němčině, při níž po německu
doplňoval, co jsme v češtině neslyšeli a co on 3i
přál,aby si gymanasijníabiturieatz latinskýchškol
odnesl.

Ve škole chovalse jemně. Vídycky jsa vzorně
pečlivě oděn, při čemž držel se panující mody,
užíval řeči pozorné vybrané, naladěn byl pokaždé
vlídně, nerozpakoval se začtveračiti, rád ocenil vtip,
zdatnost, snahu žáka, třebas zrovna školní klasi
fikaci nepodlehaly. Nikdy nedal nikomu cítiti s vou
vyvýšenost, nýbrá láka vždycky povznášel k sobě,
za celou řadu let nepadl na nikoho ani nejmenší
stín jeho předpojatosti a když byl nejvíce něčím
domrzen, tu vysoké čelo, nad nímž mu později
vlas řídl a mizel, přeletěl mu ruménec na uzdé

Dr. Hejzlar učil a připravoval pro život
příkladem své osoby i pečlivým vyučováním, při
němž byl nejsvělomitějším. V každém obledu
bledél býti nejdokonalejším, což jsme všichni cítili
a proto jsme na něm tak viseli, žese mu odnás ne
dostalo obyčejné každému učiteli na záda přišitého
»přídomku« žákovské důvěry.

Na jeho podnět a za jeho dozoru pořádány

tančil a zajisté že jest v paměti nás všech, jak se
vlídné usmíval, když jsme za dnů mladosti radostné
na báte laskavou a spanilomysinou jeho milost
paní choť jeden za druhým o taneček prosili, a
když jsme mu. paks ní »sólo« vyvolali. Zoali jsme
blshý jeho domácí život a nejšťastnějšímanželství,
v němě žil se svou ostudentskou láskouc, již si
své doby jsko královéhradecký oktaván namluvil.



zřízení 60. jedná, mohly by býti okresní a
městské i vesnické obce české, které by za

poínabé mu prostředkyhmotné mohly žáti pro své příslošníky žádoncí poučení dle
toho, v jakém smyslo by si je tito přáli.

Kdyby k uskutečnění a uktivování toboto
kulturního spolku, jehož statut i cíle ovšem
musily by 60 teprve v povolsné k tomu dnes
institucí t. j. Národní radě blíže upraviti, došlo,
znamenalo by to u nás veliký kulturní čin,

: který by representoval naší kultarní organi
sací, jsa spojitkem mezi nositeli kulturních
vědomostí a mezi lidem, který spolehlivého a

věcného poučenípotřebuje a žádá.Zřízením jeho stavena by byla nynější

něny by byly zmatky, ješ jsou z neznalosti
věci třebas mnohdy bezděčně šířeny, zjednán
by byl ve hlavním jednotný věcný názor ve
většině veřejných otázek, umožněno by bylo

latné popalarisování věd a poznatků pokroku
Jejich, širší lidové vrstvy byly by povznášeny

a přiváděny k věcnéma ovažování odůležitých
otázkách, zkrátka celá veřejnost by byla po

vsnášena ve všech případech na výši své doby,
sa níž se dnes ponejvíce nachází pozadu.

Po tomto stručném výkladu dá 8e očeká
vati, pakli ke zřízení kulturního spolku u nás
dojde, že snahy jeho mezi čtenářstvem tohoto
lista nenarazí na odpor, mýbrž že mezi ním
neleznou žádoucí podpora v každém směru.

Protestantské zázraky,
„Osvěta lidu“ přinesla nedávno pamfle

tistskou zpráva z Hradce Králové, jako by
jesnitský kazatel byl se dcvolával směšných
sázraků na důkaz jsoncnosti Boží. Zprávička
byla tak nejapná, že vzdělaný člověk se musel
diviti, jak je možno, aby něco podobného vy
tisknato bylo. A aby hanba nevěreckého no
vinářstva byla úplna, přinesly zprávu i jiné
radikálně socialistické listy. Že jsou jejich
redaktoři pytlem praštěni, rádi věříme; ale
že jejich listy se čtou, je pro vychloubavou
intelligenci jistých krahů české společnosti
vysvědčením politování hodným.

Kazatel, o němž jde řeč, mluvě o zázra
-cích nepravých, uvedl mimo divy Brahmaovy
a jiné z Janesenových dějin též několik
pověrčivých ndání, jimiž protestantští kazatelé
doby Lutherovy balamatili lid, vydávajíce je
za pravé zázraky. Účinek byl očividný. Nebylo
posluchače, který by nebyl cítil zničající a
zahanbující slabost takovýchto „divů u zá
zraků“. —

Janesen o nich píše často ve svých ději
nách. Celou stať má o nich v díle šestém str.===- jó
Chot jeho byla Hradečanka, rodem Marie Peřinová
dáma nejušlechtilejší a vzácná.

Nikdy se nezasazoval o to, aby septimán a
Oktaván ancen byl žíti podle »kazeňského řádu«,
jemuž již kvartání namnoze odrůstají a když se
na vyšší střední škole rozumně tu a tam nepovolí,
zabnízdí se potom mezi studentstvem tajné neplechy

-a vybují v ném buďto revoluční duch anebo na
roste z něho řada přetvařujících se padouchů,

V ohledu tom profesorský sbor náš se
řiditelem Klumparem v čele dovedl zechovati pří
slušnou mez, že vousatí mladí muži a asentovaní
vojáci chomoutu kázeňského řádu pro děti necítili,
neboť dle možnosti byla jim podkládána pad jeho
poměrům neodpovídající nevhodnost poduška
blahovůle a shovívavosti, Zodpovědnost sa různé
mlčky studentům trpěné svobody a výhody brával
na sebe Dr. Hejzlar a nic mu to vkarieře nevadilo,
stel se i při takových principech dokonce zem
ským školním inspektorem.

Dr. Hejzlar jako učitel dovedl se vždycky
chovati a jednatí tak, že se žádným žákem do
nějakého konfliktu se nedostal. V ohledu tom byl
skutečný umělec, že všecko u svých žáků viděl a
slabosti jejich znal a právě proto vždycky v čas
nejblshovolněji předem jemně zakročil, že se každé
možné srážce hladce předešlo.

Jak při tom svou učitelskou reputaci a pověst
ústavu uměl chrániti a jak vyspělým svým žákům
důvěřoval, charakterisuje zde tato příhoda.

Když se nám blížila maturita, tu v mathe
matických hodinách vyvolával k tabuli méně ko
vané elementy a dával jim na tabuli pracovati
příklady, které by mohly při maturitě přijíti.

Jednoho krásného dne v měsíci březnu vy
volal si také k tabuli patrona, o němž věděl, že
musí býti ku práci přidržen. Nadiktoval mu příklad
a když vyvolaný začal v potu tváří svých tajem
ství jeho luštiti, otevrou se uoktávy veliké jedno
křídlové dvéře, a do třídy vstoupil stařičký, šedo
vlasý a šedobradý pán.

Dr. Hejzlar ihned chvátal mu vstříc, radostně
ho vítal, mohutoou svou postavou ho zakryl a

«celou minutu ho tak držel, že na třídu novidél. Když
ho tak zabavoval, zasyčel v první lavici sedící
kollega Ladislav Klumpar k tabuli na rozpačitého
počtáře: +Uteč pryč, to je Jandečkale

Klumpar totiž tehdejšího zemského inspek

409—489;následující statě jsou neméně instruk
tivní. Že redaktoři „Osvěty lida“, „Slova“,
ete. nic o tom nevědí, není divu. Uvedeme
jim tedy něco s nich, aby poznali „božský“
základ, na kterém protestantiseus byl založen.

Na str. 410. dí Janssen: „Se strany novo
věřících (protestantských) theologů a kazatelů
považováno rozšiřování a potvrzování různých
s vírou přijímaných divů za nanejvýš vhodný
prostředek, aby dokázána byla pravost nového
evangelia, rovněž aby bylo tím účianě povsbu
zováno ku pokání a polepšení divokého a zví
řecího života pokleslého lidu. Zároveň neopo
meooji poukazovati, že teprv od vzniku nové
víry počet divů tak nekonečně80rozmnožil“....
„Moře zázraků stalo se od r. 1589 za asi 50
nebo 60 let a byly viděny ve světle jasno
utkvoucím milého pravého evangelia“, dí jeden
takový prot. vykladač Zjevení sv. Jana a
uvádí je: rodily se ryby 8 papežskou hlavou,
8 mnišskou kapncí s s jezuitským kloboukem,
novorozené dítky 8 2, 8 a 4 blavamí, ženy,
jež zplodily malončká prasátka a oslíčky,
dítky, jež přišly na avět hned jako v kalhotách
(Pluderhosen, to byly kalhoty od boků ka
stebnám rilinami nebo jinak vycpané), 8 ná
krčníky, dítky, jež hned mluvily a prorokovaly;
komety strašlivé — — — a to všecko pověřeno
a viděno lidem — —atd. atd.

Janssen uvádí pro každý „div“ příslušný
protestantský pramen do podrobna. Čtenář
může udaje na uvedených svrchu stránkách
kontrolovati. Ve „Voigtlandě“ zplodila žena
najednou v této době 7 děti, mající dohromady
23 rakou, 9 hlav a 11 noh, jedno mělo „koe
belbart“, drahé jezuitský klobouček — — —
a dodává se, že jsou to pravdivé zázraky boží.

Čím více se protestantismus šířil, tim
šířily se i tyto „divy“. Vycházely tiskem a
s vyobrazeními. Tak vydal hamborgský kazatel
Jáchim Magdeborgius „eine wahre Abkonter
feinng“ telete r. 1606 narozeného, jež mělo 6
noh, 2 hlavy a 2 ocasy a j. a j. R. 1566 na
rodilo se dítko bez hlavya kostí; na levém
rameni mělo ústa, Da pravém acho atd.;
odevzdáno katem jako dáblův natvor ohni,
ale muselo býti rozsekáno na malé kooštičky

a mnoho maselo býti pok nn prachu adřeva, než shořelo. — Jiné dítko bylo celé
chlopaté, uteklo hned po narození pod postel;
na hlavě mělo dva rohy, mělo noby jako páv,
ruce jako pazoury ptačí; mnozí je viděli a j.

Jisté Aogsburčance narodila se — a není
o tom prý pochybnosti — pouze blava lidská
bez ostatních údů, zaobalená v kůži, had se
dvěma rohama a prase úplné. Dvě prasátka
pajedovu uarodila Be ženě v české vesnici.
V Praze 1591 jedné kuchařce narodil se pěkný
chlapeček zároveň s pěti netvory, jeden byl
podoben psa, drubý opici — — vypravuje=——————————————
tora a přísného mathemutika Jandečku, který
náble přijel na inspekci a rovnou šel za svým
bývalým žákem Drem. Hejzlarem, znal. Na Jan
dečku upozorněný ihned jako had rychle od ta
bule se odplazil a na jeho místě vztyčil se ny
nější náchodský advokát Dr, Josef Čížek a jako
by se nic nestalo, napodobil písmo prchnuvšího
počtáře, začal rozdělaný příklad povýšeným hlasem
ku konci přiváděti.

Jakmile Dr. Hejzlar Čížkův hlas postřehl,
vedl, spokojeně se usmívaje, Jandečku k tabuli.
Stařičky pán mnul si potom ruce, nemoha se na
sytiti potěšení, jak se u Dra. Hejzlara počítalo.
Prstem ukázal na toho a onoho, Hejzlar ho vy
volal, dal mu nějaký příklad a pod tabulí se dr
cená křída jen chumelila, jsk vvvolaný cifry, pís
mena, nebo obrazce maloval. Učitel náš na vlas
věděl, co komu může uložiti, aby vyvolaný pro
kázal, že to, co se na něm žádá, dovede.

Když Jandečka odešel, Dr. Hejzlar dělal,
jako by vůbec nevěděl, že Čížka vlastně v této
hodině eni nevyvolal. Jenom se spokojeně usmí
val a v následovní hodině musil před Jandečkou
od tabule uprchlý mathematik uložený mu příklad
dodělat. Byl naň znovu vyvolán, jako by se bylo
nic nestalo.

Po maturitě loučili jsme se s Drem. Hejzla
rem velice těžce, Nesl jsem mu se záhy potom
zemřelým kollegou Josefem Nečesaným album
třídy, jež jsme milému učiteli na památku věnovali.

»O vás mám strachl« řekl ke mně. »Vy
máte více životní energie, než-li jeden člověk
potřebuje.« — —

Další nemohu napsati, aby se to nezdálo
z mé strany neskromností, třebas že mné Dr.
Hejzlar předpovídal mnoho životních hodností.
Prorokem byl dobrým a škoda, že jsem ho ne
poslechl. Často jsme spolu na to po letech v Praze
vzpomínali, když jsem byl kopán a trhán od lidí,
jimž jsem byl často před tím velice dobrým a
z nichž mnozí potom u vrátek mého domku, při
chážejíce jeko prosebníci o pomoc nebo radu,
zvonili. Uvádím to jenom proto, že jsem Dra.
Hejzlara poznal také jako výborného znatele živote
a lidí — — — :

V Hradci Králové bydlil v Úzké ulici ve
druhém patře domu své tchyně, pí. Peřinové.

Dr. František Hejzlar narodil se r. 1836 ve

superintendent G. Nigrinas — — — — V Du
rynsko vyšlehly jedné ženě z těla plameny,letěly
ovětnicí a nadělaly veliký smrad jako z prachu
a síry — přítomny byly mnohé ctihodné ma
trony, i se šlechty. Jinde pastýřově ženě na

ii se netvor, nahoře člověk, dole had, a 3
lokty dlouhým ocasem. Když otec přišel
z hospody domů, vrhl ge na něho juko sokol,
objal ho a zabil jedovatými bodci. — Jinde
dokonce ženě ee narodil ďáblíček; jsou o něm
i verše. Konečně i zvířata zplodila lidské osoby,
ku př. kráva chlapečka a děvčátko, jindy na
rodilo 8e telátko, které bylo podobno duchovní
osobě atd. V roce 1556 narodilo se ženě
v Cleverlandn najednou 865 dítek — pravím
tři sta šedesát pět — z polovice chlapci a
z polovice dívky, a všecky jsou do kostela
odneseny a pokřtěny. Byly tak malvočké jako
malíček u roky a p.

-© Jiě roku 1557 vydal Job. Fincelius celou
sbírku takových divů, jež od roku 1617, „kdy
slovo boží v Němcích se začalo“, na nebi, na
zemi a všech creatarách 8e děly. Vydával je
za kasatele pokání a tresty boží pro hříšnost
a zvlášť pro povrhování čistým slovem božím,
S velkoa pílí jsem shledal, dí, tyto divy boží,
a jen se bojím, aby zlí lidé něco nepřidali
nebo něco z toho nevynechali. Brzy následovaly
díly další a měly veliký úspěch. — Zapřisábá
lidi, aby věřili a nevynášeli se snad (t. j. ne

B v ně) nad moudrost a prozřetelnostoží.
Ty knihy divů rostly potom každým ro

kem; vycházely celé kroniky 8 četbou na kaž
dý den.

Ještě horší jsou divy v přírodě. Roku
1582 dne 23. března mezi 8. a 9. hodinou se
stoupil měsíc v podobě zastřené ženy blízko
k zemi a křičel strašně: běda! běda! asi Gkrát
nebo 7krát za sebou; načež odešel na své mí
sto. Tím varoval protestanty, aby nepřijali
gregorianský kalendář. V téže době a pro tu
též příčinu, totiž když „ten římský vlkomed.
věd a antikrist Gregorius (papež) své zlopo
věstné dílo (kalendář) k vraždě a krveprolití
ubohých evangelických křesťanů paoblikoval“,
snesl se též k zemi k lidem a strašně hledě
a skoro krvavě, několikráte a jasně volal:
běda, běda, krov, krev, papež a Jezovitil —

Dále pršela na sterých místech krev, po
toky obracely se v krev. Někdy, poznamenává
se s vděčností — padalo obilí, mléko, ba jed
nou i haléře.

Největší hrůzy zvěstovalykomety| Žádná
babička není tak pověrčivá, — nebo lépe snad
žádná čarodějnice tak vychytralá —- jako tito
protestantští kazatelé. Znamenaly změnu nábo
zenství a neštěstí, vždy buď proti katolíkům
nebo proti kalvínům, byli-li vykladačí Jatheráni,
nebo naopak. Také dříve byly pověry vzble———
Bělovsi u Náchoda. Nižší gymnasium studoval
v Broumově a vyšší v Hradci Králové. Jako gy
mnasista podnikl veliké cesty přes Srbsko a Ru
munsko k Černému moři. Po odbytých studifch
filosofických byl rok vychovatelem u hraběte Mo
rice Rumerskircha ve Větrném Jeníkově, napotom
působil jako profesor v Litomyšli a v Třebíči,
odkud se dostal r. 1875 do Hradce Král. Roku
1883 stal se okresním školním inspektorem v Ko
líně a r. 1886 jmenován byl zemským školním
inspektorem v Praze,

Literárně byl činným také u společně s nyněj
ším řiditelem staroměstské realky v Praze, druhdy
profesorem reálných škol v Hrudci Králové, Mi
kulášem Hofmanem sepsal učebnice: Chemii zku
šebnou pro čtvrtou školu reálnou a ústavy učitelské;
Chemii zkušebnou pro čtvrtou škoiu gymnasií a
reálných gymnasii a Chemii pro ústavy učitelské.

Prvné jmenované knihy byly v české Jitera
tuře prvními učebnicemi, jež řádem methodicky
srovnaným učily lučbě na základě pokusů, pozo
rování a zkušeností. Obě tyto knihy činily na
českých školách přechod od staré k nové theorii
chemické,

Ze článků Drem. Hejzlarem sepsaných uvá.
díme: O prvních deskách logarithmických, Loga
rithmy hyperbolické, Nejdůležitější prvky chemické,
Induktivné bádání ve fysice, Hodina fysiky ve
třídách školy měšťanské, Zrcadlení vzduchu a Po
čátky větroplavby.

Jako byl Dr. Hejzlar zbožňován svými žáky,
tak byl potom zbožňován podřízeným mu učitel
stvem, jež mělo v něm nejlaskavějšího přítele.
Proto obecně překvapilo, když v létě roku 1899
náhle odešel na odpočinek. Přepadla ho zákeřná
nemoc, již ani bolestná a těžká operace nezapu
dile, tak že po strastném utrpení dne 18. listopadu
1899 v sanatoriu Dra. Skrbka v Praze skonal — —

Smrt jeho bolestně dojala všechny, kdo u
šlechtilého a skutečně vznešeného muže toho znali
a proto jsem tiše zaslzel, když mne den po jeho
úmrtí došel od mého bratra, řiditele měšťanských
škol ve Králové Městci, lístek, s tímto nad rakví
zesnulého proneseným obsabem, jímž svou vzpo
mínku na Dra. Hejzlara končím:

"A dobří budou svítiti jako lesk oblohy a
ti, kteří štěstí jiným připravují, jsko sbory hvězd
na věky věkův. Země budiž mu Jehkoul«



dem ku kometám, ale nikdy ne tak hrabé s
vždy našli se četní osvícení mužové, kteří
proti oim bojovali (tak vídeňsltý theolog Lan
Gonstem + 1397, Můller a j.); aje nyní všecko
bylo pravdu boží, div a závrak, trest na kuto

Jiky nebo nevěrné Lutherácy a k Kazateléprotestantští se těchto divů acbopřli s pravým
fanatismem; kázání o nich rostla jako boaby

o dešti. Moohé vykládány jako předchůdci
ouce světa, neboť Luther byl blízký konee

světa předpověděl,i muselo to tedy býti pravda.
Úather a Molaochtbon vydali již r. 1593

obrázkový výklad dvou strašitedlných figur,
„hrozného zvířete, jež Tibera v Římě vybodila“
a „moišského telete“ (Mónchskalbes), nestvůry
z krávy narozené. V netvoru římském, vyklá
dá Malanchthon, zpodobil (abkonterfeit) „Bůh
sám“ obavnosti (Greul) papežství, aby Beevan
gelický lid „před tímto zlořečeným amtikri
stem u jeho přívrženci chránil“. Lutber pravil:
Před tímto zázračným zvířetem má se celý
svět hroziti a chvěti, poněvadž ho „vznešené
velebnost boží sama stvořiia a zpodobila, 3 če
hož lze souditi, co si myslí a chce. Vždyť kaž
dý se ulekne, jemaž se zjeví ďábel atd. —
Toto děsné zvíře v Římě „papežosel“ (Papst
esel) znamená pád papežství, mnišské tele
(Mónchbskalb)pád mnišství; tímto telete je
dosti jasně řečeno, že Bůh je uepřítelem mmiš
ství. Papeženci mají na těchto zvířatech jako
v zrcadle viděti, co jsou, co jsou před Bohem
a zač je v nebi drží“ —

Rozumí se sama sebou, že po příkladě
svých čistých učitelů jich učedníci činili po
dobně, ba hleděli je ještě přetramfaouti.

Přestáváme ua těchto řádcích. Janssen a
Pastor mají tolik podrobnosti, -že by bylo lze
několik Obnov jimi vyplniti. Uvádějí také pří
čipy a následky této „zázračné“ literatury,
zvláště její strašný vliv na zločinnost a čaro
dějství u upalování čarodějnic.

Ze zprávy „Osvěty lidu“ lze viděti, Ja
kými ptáčky jsou její pisatelé. Už jim věra
nic jiného neschází, než aby i oni takové zá
zraky čioili. Ostatně obsah tohoto lid osvěcu
jícího lista není o muoho lepší. Zdali asi tyto
„divy“ byly důvoděm, pro který vystoupili
z katolické církve a stali se protestanty?
Naše listy měly by historism trochu více pě

stovati a osvěcovati „zázračný“ páved čistéhoslova božího. Ctihodné „Osvětě lidu“ gratulo
jeme k výši a úrovni jejího vzdělání; ale lida,
který jeji balamucení čte, litojeme — ba po
važujeme to za zjev svrchovaně povážlivý, že
je vůbac možné v intelligentním jinsk národě
českém.

Skutečným pokrokem k lepšímu v nynějším
postavení šen bylo by mavrácení se k myšlence
klášterů. Radikalní boj proti klášterům byl a jest
jedna s největších pošetilostí reformace a libera
lismu. V novější době nevědomky vyvoláno bylo
napodobování klášterů: tak domy dšakonissek a
sester vůbec. — Snad musí mouseještě varástí
neš rosum svítěsí, ale pvítězí přece.

Protestantský lékař dr. Móbius v brošuře
»Der physiologische Schwachsinm des Weibes.“

Ubrana.
Padavky. Helvetské listy vykořisťají

vědy odpadů od katolické církve ku prote
stantismu jako ekvělé svědectví. pro výbornost
své církve a jako známku rystho charakteru
odpadlíkova. Když nedávno sběbli z Ústí n.

O. dva kaplani ze svého úřadu, četli jsine Wučné kapitoly „o síle přesvědčení“ atd. My
jsme však toho náhledu, že jen červivé ovoce
odpadává 8 živého stromu církevního. Malý
doklad k našemu tvrzení poskytl tyto dny
odporný soudní spor o rozvod u krajského
soudu v Chradimi. Choť jistého lékaře podala
roti svému muži žalobu na rozvod, poněvadž

Ji prý týral, nelidsky s ní nakládal a kromě
toho jí byl nevěrným. Manželé byli šest let
oddáni a ze svazku toho vzešlo pětileté děcko.
Obžalovaný lékař dovozoval, že jeho manželství
vlastně nemá platnosti, neboť před %6lety byl
vysvěcen na katolického kněze a neměl tudy
práva, manželskýsňatekuzavírati.Kdyžz ka
tolické církve byl vystoupil, přešel k víře
protestantské a stal se pak lékařem; okolnost,
že byl kdysi vysvěcen na kněze, před sňatkem
zamičel. Ježto však se výpověďmi svědků při
líčení prokůsalo, že manželka jeho o ducho
veuském stavů svého muže před sňatkem vě
děla, prohlásil soud manželství za neplatné a
dítě z něho se narodivšíza nemanželské. Tento
soudní případ, o němž sama „Osvětalida“ prohlá
sila, že vrnesl na jevo odporně hnusné po
drobnosti, zavdal příčinu helvetskéma „Času“,
aby se otřel opět svým jízlivým spůsobem o
katolické kněžstvo. Poznamenal, že prý případ
tento potvrzuje učení církve katolické o ne
srušitelném znaku, jejž zanechává na duši kněž
ské avěcení, Nám se zdá, žeto spíše potvrzuje

ustálený úsuěeš © pravých příčinách nábožen
ských odpaďh. „Čas“ mehl by radějí přemý
šleti o mravný hodnotě ostatních oďpadlíků,
Jichž nitro nemoblo soud 1 řízený dosed tak
zřetelně odbalitá, jako se to stelo v chradím
ském případě. Před soudnoa kritikou objevil
se protestantský avětec Leatherobyčejným svě
tákem a nestranmý sond dějin pocuchů dů
kladně vybájenov gloriolu synějších odpadšých
výtečníků.

(3) Paběrky = Naší Doby. (Dokonč,
V požad.vkukatechetůsa zvýšení platu r
pan Masaryk touha po„uvedení školy a uči
telstvu v tužší odvjelost na klera a nepokro
kovém skoufessionování obecnéhoškolství. Prý
„Dějenučitelstvo,ale celá pokrokováveřejnost
by měla bdíti, aby zvětšováním výsad a roz
monožovánímpráv katechetů slo panství kněš
stva ve Školství obecném a měšťauském se
opět nevrátilo k velké škodě (h národní spo
lečnosti.“ ©— Strach. dělá velké oči, ale tuhle
vidíme hotové lucerny. Když šádulo ušítelstvo

toma naprotestoval, žádný máš list nepouka
zoval na nějaké hrozitánské neštěstí. Ale
Musaryk se akratně bojí, že snad po zvýšení
katechetských platů bude mládež víc w nábo
ženství utvrzena; a to by by oenapravitelná

nebo spíše nechce vědět — jsk bylo postaráno
o vzdělání lidové v Čechách sa panství kněžstva:
katolického v XIV. století a jak celá naše
vzdělanost chřadla právě v době „reformace“,
právě tehdy, kdy kněžstvo panovat přestalo.
My ovšem nebudeme znova epakovati, co jsme
zde doložili důkladnými příklady již několikrát;
ani elektrická žárovka nerozptýlí ty pohodlné
„pokrokové“ stíny, v nichž +i pan Masaryk talk
rád boví, jen aby se moderním frázistům za
choval.

Bylo by věru dobře, aby se. Naše. Doba
vyjádřila určitě, ale zcela orčitě, jaké stane
visko k náboženské výchově na školekatolické.
zaujímá. Souhlasí-li, aby se ve Škole naplněné
katolickými dětmi vyučovalo katolické víře,
puk by ji rozbodně nemasilo mrzet, byly-li by
děti utvrzovány ve víře ještě víc než se dosud
dálo; polovičatost nestojí nikdy za nic. A
jestliže Naše Doba nesouhlasí se školním vy
učováním katolické víře, nechť laskavě místo
frází o „zla panství kněžstva“ otevřeně. pro

hlásí, že jestpro vyloučení katolického náboženství ze škol; jest věcí rozhodnou, že naši
přítelíčkové nepřestanou naříkat na „zlo a
nadvládu klerikalismu“, pokud poslední hodina
náboženství nebude ve Škole potlačena. Při
důležité otázce výchovy náboženské nestačí
skrývat se pohodlně do houští slova „kleri
kalismus“ a místo určitého vyjádření »ejasné
a tactově s ulicí bědovat na „panství kněžstva“.
Kdykoliv se katolík hne, aby svou víra osvěd
čil, kdykoli protestuje, aby se mu nebralo, co

posud má, už moderní pánové způsobí poplach,
už varají před „nadvládou klerikalisma“.

Ovšem že si Masarykova Dobu v hloubi
erdce rozhodné přeje, aby se náboženství ka
tolické ze škol vymýtilo. Když však naši víra
nemá v lásce, nechť se nespokojuje toliko 8 po
hodlným bořením, ale ať také podá nábradu
za ssutiny, jež tak kurážně připravoje. Ať poví
zřetelně, jaká jiná víru by se pro mládež naši
hodila. Nemyslíme, že by pan Masaryk odpo
ručil právě vyučování talmudu, ačkoli naši
víra napadá stále, ale talmudu ještě chyby ne
vytýkal. Také by asi těžko odporučoval to
„reformované“ náboženství, k němaž sám
přestoupil; vždyť se přiznal sám, že ani do ko
stela svého vyznání nechodí. Tedy co? Kterou
víru? Snad tu nejmodernější, která prohlašuje
Krista za poubého člověka. Pan Masaryk sám
rozhodně nevěří, že jest Kristus Syu Boží.
Samy evangelíky si pohněval svým jasným vy
jádřením.

A zavádět do školy nějaké to „menší zlo“,
totiž víru helvetskou nebo augšparskou, k tomu
se člověk přesvědčený o „menším zla“ také
poctivě odhodlati nemůže. Poctivec nebude
odporučovati ani „menší“ ani „větší“ zlo. Tedy
jen konečně určitě se vyjádřit! Povězte zře
telně, jak si náboženskou výchovu představu
jete a co má kněz dělat, aby každý jeho pobyb
nebyl vykládán za klerikalismus.

Pan Masaryk taky ušlechtile napsal, že
po článku „Učitelských Novin“ o náboženském
přesvědčení učitelstva odkryli „římětíkleriká
lové“ upřímně svoje „černé ledví“ ; prý chtí
užívati proti nepohodlným učitelům „nemrav
ných denunciací“. Víte, pane, co jest to ne
mravná dennpciace? Jest to udavačství provo
zované z osobní msty, ze závisti a z podobných
nízkých vášoí. Žaloje-li však někdo na provi
nilce v sájmn dobra celkn, z pohnutek očist
ných, pak to není žádná nemravoá denunciace.
Jak je tomu dlouho, co organisovaní pánové

kněžských a uveřejňování těchže? (Cotenkrát
říkalo humanitářské srdce professora Masaryka ?
Chtějí-li ei katolíci zachovati to, co posad
mají, hájí-li na základě státních paragrafů

„

svojí dršava, nemůže-jím nikdozazlívatí. Nonf
to nemsavné donunciaafsWví,slo svatá nost,
bájí-lí kněz víro katolických dětí proti někte
rému protikatolickému vychovateli. Co by
říkal rabín, kdyby některý světský očitel tupil
zákon Mojžíšáv před dětmé israelskými? Jak
by se asi zachoval pastor, kdyby v belvetská
Škole se děly od učitele útoky na záklády
helvetského vyznání? Bylo by poboaření uš
tenkrát, kdyby na základě nepopěrných fakt
učitel dokámal, že se Luther a Kalvín příliš.
málo hodíli za reformatvry.A katolický košt
má mlčeti k nejnesmyslnějším nepravdám. —
Jest to zajisté podivný charakter, zavazuje-li.
se některý pekrokovy učiteš přísahou zncho
vávati školní zákony a v témž okamžiku. si
pevně umiňoje. že bude jedoati bned proti
základnímu paragrafa týchž zákonů. A není-li
věřícím, af sš hledí aspoň. prostě svého úkolu
a výklad tboologie ponechá. odborníkovi.

Pan Masaryk tvrdí, že článek o neomyl
nosti papežské směřajeproti lidaxómu rozamo.
Ino, že tento článek rozum.Masarykův chápati:
nedovede, o tom jsmese uš přesvědčili;na
božtík „Rozvoj“ panu profesorovi dokazal, že
ani tomu článku nerozumí. A přece to není
tak těžkou věcí poznati podstatu a vymezení
tohoto článku tak důležitého. Ovšem by bylo
daleko obtížnější srovnati se-zdravým rozamem
neomylnost Masarykovu. Těsto pán s chladně
učenou lící prorokoval rozhodné vysvobození
dra. Kobna ze zajetí: Říma, pojednal učené o
vraždě Polenské, až odboraí znalci race epí
nali, atd. Jeho oeomylnost jest na př. zřejma
i z toho, že dal otisknoutina témž Jista své
polemiky čísla dubnového. tento skvostný vě
decký objev: „Teprve za vlády Rudolfa II.
Němci počali se opět usazovati v Čechách.“
Svatá prostotel „Pokrokosý“ tisk. nechává
nové výzkumy.historiokéstanou a spokojuje se
po soosedska. — Pelcloim. My zpátečníci však.
víme na př. tolik, že již v XV. stoleti (sto let
před Radolféw), na Starém městě Pražském byl.
obchod většinoa v rakou Něwmcůva německých.
židův. Již tehdy přijímali Čechové do cechů
Němce z říše přišedší.; za Ferdinanda I. bylo
v Praze tolik Němců již, že prý na.mostě pro
vě nebylo slyšeti českého slova. (Sro. Winter:
Kulturní obraz, 143, 196) Ostatně by měla
Masarykova Naše Doba aspoň poněkud znáti
zoufalé stesky Mikuláše Dačického ma germa
nisaci Kutmé Hory, jež se prováděla dávao
před Rudolfem. Ale zatím dost; jiné zajíma
vosti ponecháme si ne jiný čas. Klidně zase
čekáme frázovitý výpad „Času“, že bojajeme
způsobem nejhrubším, „hrabším. než sa. Bry
nycha.“ Aie upokojše 8e, pánové; kdybychom.
si měli vypůjčiti slovník zdvořilůstek od listů,
socialistických, Vámi hájených, nebo od Vás,
pak bychom5e ovšemza svépéro musili styděti,

Politický přehled,
Při akovčení sasedání šíčské rady vzmohli

se Mladočeši zase k říznému projevu proti
vládě, který má nahraditi poněkud pošramo
cenou jejich reputaci. Poakazujíce na nepře
moženou českou obstrakci, přičítají vládě, še
ona pouze vinna jest příeo děsivým hospo
dářským a politickým úpadkem, který se jeví
na všech stranách říše. Boj proti tomuto mi
nisterstvu jest vlasteneckou povinností. Jsou od
hodláni vytrvati v boji proti vládě, ktorá obce
učiniti vítězství německé obstrukce stálým.
Jen aby páni v boji tomto byli důsledni! Ně
mecké strany prohlašují vláda dle $ 14. aa
nebezpečnou. Všeněmci pak prohlašají, še bez
německé státní řeči nesmí býti žádné národ
nostní vyrovnání v Rakouska. Ode všeho pryč
k Německa, toť jejich heslo. — Strana agrární
měla v pondělí v Praze valný sjezd, jehož 80
účastnilo na 700 rolaíků. Poslanec Rataj a
Prášek prudce utočili proti Mladočechům, vy
týkajíce jim neupřímnost, nedůslednost, bez
zásadnost; boj na život a na Smrt vypovězen
straně mladočeské. Ač pověděna ta mnohá
perná pravda neupřímným Mladočecbům, přece
tísnivě působí na každého poctivého vlastence
tato roztržka v době, kdy nejvíce třeba avor
nosti mezi námi.

Nynější zasedání delegací, které počalo 16,
t. m. v Pešti, připravilo národům rakouským

ohromujícípřekvapení Společný rozpočet dele
gacím předložený vykozoje celkovou potřebu869,147.880 K. Řádnávojenská potřeba obnáší
289,355.923 K, mimořádná vojenská potřeba
19,640.252 K, řádná potřeba námořnictva činí
43,869.440 E, mimořádná 8,156.977 K. Kromě

toho předložilavládapřede za povoleníčástečného obnosu 88mil.K na další sjednávání pol
ních děla opatřování výzbroje, jež budou rozdě
leny ua několik let. Celková potřeba na tyto účely
obnáší 165 milionů K. Na opatření různých
zbraní a zbrojiva k zajištění zdatnosti armády
vyžaduje se postupně 67 milionů K a na vy
budování námořnictva žádá se úvěru 120 mil.



vojenvké počítá se na 450 milionů korun,
kterážto soma má se opatřiti půjčkou. Hrozná
to břemena, jichž nutnost uvádí se ve spojení
e válkou rusko-japonskou. Čeští delegáti ovšem
nezmenší tyto číslice, než vláda při téchto
hro-ných požadavcích 8 ohledem na největší
poplatnost zemí korony České wmělaby míti
trochu více blabovůle k nam Čechům.

Trůoní řeč,kterou byly delegace zahájeny,
líčí náš poměr k mocnostem jako výborný a
vyslovaje naději v zachování míru; dále se
zmiňuje o reformách v Macedonii, které prý

kračují, a litaje propuknutí války rnsko
japonské. Konečn> poukazuje na mimořádné
veliké požadavky vojenské správy. Ve výborech
delegací projednán úplně rozpočet ministerstva
zahraničních záležitostí ařádný vojenský.

Zprávy z bojiště ve východní Asii jsou
stále nejisté. Neustálý ústup Rusů pokládán
jest za neúspěch, kdežto Rasy a jejich přáteli
považován jest za stkvělý výkon roské armády,
kdy 10000 Rusů zdršovalo postap armády
70000 Japonců. Port Arthur není dosud 8 moře
uzavřen, vždyt mladý ruský důstojník vyjel
v noci na parníku z Port Arthura a vjel mezi
válečné Joďstvo japonské, kde japonskou obrně
nou loď vyhodil do povětří. A Dalný prý také
dosud není Japonci obsazen. Na Port Arthur
chystají se teprv Japonci učiniti společnýútok
na souši i na moři. Japonská armádav Mand
žarsku čítá nyní 100.000 mužů e 270 děly, zá
loha 20.000 možů a 42 děl. Dle všeho jest
plánem Koroputkina vlákati Japonce co nej
dále do Mandžursaka, kde už se s nimi nějak
vypořádá. Nemilým jest Japoncům,že 8e právě
v zádech na sev. Koreji objevají Kozáci, kteří
jim mnohé obtíže způsobují. Bombardování
japonské Port Artbura až dosud ani dost málo
neuškodilo. Rusové v přístava 8 úspěchem
opravají poškozené lodi.

Z činnosti katol. spolků.

Křesí.-katol.Z podpor.spolek „Svermest“ v ČervenýchPečkách
konatí bude dno 22. května t. r. o 4. hod. odpolední
měsíční spolkovou schůzi ve spolkových místnostech
v bostinci p. Jos. Kuchaře. Program: 1. Čtení proto
kola minulé schůze. 2. Sdělení spolkových zpráv. 3.
Přednáška p. Václava Špačka, řídícího učitele a re
daktora v Košatkách: „O Komenském.“ 4. Placení
měsíčních příspěvků a přihlašování se nových členů.
5, Volné návrhy. I nečlenům vstup volný.

Z Kostelce m. Orl. Katol. Jednotav Kos
telci n. Orl. koná svou spolkovou schůzi v pondělí
avatodušní 28, května večer o půl 8. hod. v sále na
Rabštejně. Při ní slíbila ochotně přednášeti p. t. pí.
VlastaPittnerová,slovatnáčeskáspisovatelka«Prahy,
o předmětu „Česká kniha“. Před přednáškou a po ní
kroužek hudební přednese některé vybrané kousky a
spěvy a na to uohrajovejednoaktovka „Pan praktikant
a jeho famulae“. Přístap mají hosté členy uvedení.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. Ustanovení jsou:

p. Maxm. Smrčka, kaplen v Bojanově, za kaplana do
Žlebů, p. Ant. Symon, kaplan v Žamberku, za kapli.
do Bojanora, p. Balth. Lath, koop. v Sejfich, sa ad
ministr. do Čermné, p. Váci. Lankaš za koop. do
Bejfů, p.Kar. Valenta, koop. v Pobledu, sa kapl. do
Kyšperka, p.Jan Biskup, kapl. v Žehani, sa kapl. do
Jelení, p. Bedř.Habáček, kapl. v Borohrádku, za kapl.
do Jablonce n. Jis., p. Ferd. Vogi, kapl. v Červ. Ko
utelci, za kapli. do Chvalkovic, p. Ant. Svatoš, kapli.,
sa administr. v Chvalkovících, p. Ant. Kotyss, kapl.
v Promeči, sa koop. do Výprachtic, p. Frant. Janoušek,
kapl. v Lužci, za admiaistr. do Vápna, p. Jan Hračál,
kapli. re Vápně, za kapl. do Ložce. Na odpočinek
vetoupil: p. Fr. Rysner, b. notář a farář ve Vápaě.
Uprásdněná místa: Čermná, fara patron. nábož.
matice, Zlatá Olešná, (Goldenůle), fara patron. nábož.
matice, obě do 24. května; Cbvalkovice, fara patron.
kníš. ' Schaumbarg-Lippe, do 1. června; Vápno, fara
pstron. hrab. Kinského, do 12. Července b. r.

Svatojanská pomť v Hradci Královésla
vena tentokráte za počasí zvláště krásného. Obrovaké
davy občanstva Hradeckého i poutníků z venkova
ficházely navštívit útalný kostelík seminářeký,který

byl jako léta jiná nádherně vyzdoben. Pontifikální
měi avatou alonžil vadp. generální vikář dr. Alois
Frýdek se slavnostní assistencí. Na kůra zapěli ctih.

Pp: bohoslovci řísením dp. docenta Gyarkovicse čtyřasou mši od Ahleho, gradnale od Picky pro
solový blas, dvojhlasé offertorium od Anera; introit
a communio chorálně, dvojhlasé Pange lingua od Hal
lera. Procisní a prooltěný přednes tóchto skladeb
snačně přispěl k povanesení krásné, posvátné chvíle.

Instruktivní bosplatný kurs ku pě
stování církevní hudby pořádánbudeod 8.
srpna 1904 večer do 13. arpna večer v Hradci Krá
lové královéhradeckou diecásní jednotou cyrillskoa,

přiblásí-li ve dostatečný počet účastníků. Propřednášky theoretické a praktická ovičení ve všech obo
rech církevní hadby získány síly odborné. Besplatné
noclehy obdrší účastníci v bisk. Borromeu. O strava
sa mírné ceny bude v Adalbertina postaráno. Při
bléšky nechť učiní se, pokud lze již nyní a nejdéle do
1. července 1904 u předsedy diec. jednoty cyr. dr.
Jos. Mrštíka, arciděkana v Chrudimi, jeně interesaen

nášky a ovičení konati se badou po 4 day od 8 do
1%hod. dopoledne a od % dob hodín odpol. Podrobný
pořádek přednášek s cvičení adělí se s účastníky na
počátku kursu.

Ve schůsi měst. zastupitolistva
v Hradci Kr. dne 18. t. m. usneseno následující: Za
dáno bylo cestou ofertní vybírání dávky z piva, vína

a líhovin, — Usneseno, aby snížena byla cenaplynuoněm konsamentům, kteří odoberou přese840 m" plynu.
Cena kokeu snížene z K 3:— na K 2—. — Parcela
vedle budoucí synagogy prodána staviteli p. Jos. No
votnému. — Anně Vachkové a M Fischerová uděleno
právo měšťanské s prominutím tex. — Porce špitálská
udělens M. Adamírové a A. Vechkové — Pí. Marii
Tennerové, vdově po polic. komivaři, vyměřena pense
v obnosn K 770 —. — Policejní strážníci pp. Fr Král
a Jos. Tkadlec jmenování definitivními. — Na žádost
pí. M. Trykarové ponechán jí příspěvěk K 130-— na
na -vychování ena.. — Schváleno věnování budovy
vodáray v Plotištích trvale a bezplatně ve prospěch
veřejnésamosprávy. — Na žádostc. k. okres. hejt
manství dáno příznivé vyjádření o žádostech za ndělení
koncese hostinské pí. Anny Fultnerové a p. Jos. Macáka,
záporné o žádosti p. Eo. Vachka za povolení výčepu
vína, — Schválena změna řáda o prohlídce mléka a
ustanovení, dle něbož masí mlékaři dovášeti do města
mléko v hermeticky ozavřených nádobách a k čerpání
užiti kohoatků. — Schválen náklad K 800 na znovu

stavení opěrné zdi v čp. 33. — Na místa polic,
omisaře a zvěrolékaře vypíše se konkurs. — Nadací

Urbánkova dustel stad. Souček. — Projeven souhlas
s úpravou místností v čp. 280 pro zastavárnu a míst
ností, doposud saatavárnou užívaných, pro policejní
úřad. — Za důvěrníky za příčinou doplnění kniby
pozemkové pro kat. obec Hradec Králové, zapsáním
místní prostory č. kat. 138/, v Hradci Kr., zvoleni pp.
Dr. Kukla a V. R=jchl. — Svoleno k rozdělení veřej
ného statku č. kat. 139/, na č. kat. 139/, a 139/,,
v Hradci Králové a k vyloučení č. kat. 139/,, ze
statka veřejného a sloučení jeho se staveb. parcelou
čís. kat. 805. — Měst. rada zmocněna k vypracování
podmínek obledně výměny erární silnice u okres. ne
mocnice sa eilnici v Poupídilově třídě. — Zpráva od
bora zastavárenského za r. 1v08 a bilance za r. 1903
vzat na vědomí.

Práve domovské v Hradci Kr. uděleno
následujícím p. t. osobám: Jana Kohoatoví, Eichlerové
Elišce. Ryšavéma Jos., Řezníčkovi Vil., Šrámkové Jos.,
Wůnschovi Janu Nep., Panciřovi Jos., Hakovi Frant.,
Martinkové Barb., Rydlovi Janu, Sovrákové Aloisii,
Špačka Váci., Zářeckému Jos. a Krakovičové Vilemíně.

Z černé kromiky. Zaseubohéděckonkrá
tilo ei samovolně strastíplný život svůj. Antonie
Bobdanecká, 11letá žákyně 4. třídy obecné školy
v Hradci Králové, dcerka kamnářova, vrhla se vúterý
před polednem do Orlice naproti dělostřeleckým ka
sárnám, kdež utonula. Mrtvola dosud nenalezena, ač
brso po činu na 40 osob jalo se v řece pátrati po
utonulé. Nešťastné děvče "odešlo odpol. na av. Jana
© domu na slavnost wvatojanskou do semináře, domů
už nepřišlo, po celou noc a dopoledne v úterý kdes. se
po'alojfc. Proč si ubohódítězoufalo, neví sedosud nic
určitého, než pověst vidí příčina tobo v poměrech
domácnosti. V té věcí zavedeno též úřední vyšetřování.
Utonulá bývala ve škole velmi záduměiva, ničeho si
nevšímajíc; trpěla také chadokrevností.

uartí. Paní M.Nermuťová, choťc. k. vrchního
pošt. správce v Hradcí Král., zemřela, odevzdána do
vůle Boží, ve středu dne 18. května 1904 ve věku
50 roků. Pohřeb koná se dnes v pátek odpoledne na
hřbitov pouchovaký.

Jmění kostelův v rozpočtukrál.věn.města
Hradce Kr. na rok 1904, Kathedrál. chrám sv. Ducha
vyžaduje nákladu 8.149-96 K, kostel uv. Pavla na
Pouchově 7.834-82 K, kustel sv. Antonína v Nov.
Hradci Kr 3.514-59 K, kostel sv. Jana Křt. na Ko
pečku 2.288:18 K, kostel P. Marie v Lochenicích
94547 K, kaple sv. Klimenta v Hradci Kr. 4990 K.
Potřeba bradí se vlastními příjmy.

© maší praktičmosti. Vdoběnynějšítísně
nutno intensivním hospodářatvím využitkovati všech
zdrojův, jež rolníku s půdy plynou —tak slyšíme
právem stále hlásati a výsledek: jak výnosné právě
pro zdejší okres, jehož středisko tolik ovoce spotřebuje,
ovoonictví se pěstuje, žalostný doklad nám podá na

ř. silnice okresní z Hradce směrem jižním vedoncí,
u usfíme za Střebší stromy v úhlu 45 stapňů (nej

méně) do silnice nakloněné, následkem toho ovšem
odřené, mrzáky, kteří již dávno do ohně patří, stromečky
mladičké, ale daché, poněvadě asi koupeny byly
přescblé v trbu za peníz co nejlacinější, směs Švostek,

višní, ovoce jádrového, sem tam nějaký jeřáb, olšipro rozmanitost, od kořene plno odmlakáv, zvláště
u višní, také mezery beze stromů vůbec, kolíky nikde
— zkrátka obrázek, jenž trachlivým dojmem působí
nejen na milovníka ovocnictví, nýbrž i na každého
přítele našeho lidu vůbec. Že stromy při silnicích
užitek poskytojí, právě v zdejším městě šivým toho
dokladem jest podnikavý jednotlivec, který při stát
níck silnicích celé řady jich vysázel a alašný odtud
má příjem. Ovšem notno nejen strom veaditi, ale též
si ho trochu hleděti a především s řádným zřením
k půdě jen stejné drahy pohromadě vysaditi, aby vy
dání e hlídáním ovoce epojené sníšeno bylo na nej
menší míra, ale aby téš arčitý drah v slušném množ
ství mohl býti ke koupi nabídnat. — Kdo by si žádal
číselného dokladu výnosnosti ovoce přísilnicích, méj
tento: malé knížectví Sohwarsbursko Sondersbsnské
(862 km! — Čechy 51.948 km“, přijalo r. 1902 sa
ovoce při státních eilnicích vypěstěné 90000 marek
(ssi 114000K), — Máme také dobrý zákon zemskýo na
ceném vysazování stromoví při silnicích, to nám již
staší — o to, jak se provádí, a zda-li se vůbec pro
vádí, se už nestaráme. A to jsme pokrokoví, svého a
tím i národa, vlauti prospěchu dbalí Čechové, avláště
v adejším, chlubně pokročilým zvaném kraji?

Vojemský komoert pořádáse v Adalber
tina v Hradci Králové v neděli 83, t. m. o 4. hod.
odpol.

-lavné řeholní sliby: NaBošíHodSvato
dunění, dne 3%. května b. r. sloší slavné řeholní sliby
otbp. Odo Jan Vorlíček, klerik král. kanonie Praemon

vráké 0 10. hod. dopol. v klášterním chrámu Páněv ZŽelivě.

Z nejbližšího okolí města. Byljistě
dosud trpce cítěn nedostatek spojení pevným chod
níkem od silnice Hradec—Bělč k staršímu už chod
níku do Náhona vedoucímu. Nyní se nedostatek ten
Oodetrsňujezásluhou okrašl. spolku oa Náhoně, jemuž
městská rada zdejší staré cihly pevnostní zdarma po
skytla. Když jsme již šťastně na Náhoné, povězme si,
že by vůbec bylo potřebí řádné vilnice místo prabídné,
zvláště za obcí k lesu z příkopův leta již nečištěných
£ jara notně zavodňované cesty. Co zkusí tu v zimě
chudý lid, sn vleče z lesa na zádech trochu sebraného
dříví a boří se při tum krok zu krokem do bláta!
Kolik ren dostanou a kolik klení a nadávek vyslech
nou tu abozí konfci, nemohonce přes všechnu unaba
dosti rychle ka předu s břemonem do cesty hluboku

zepadajícím Konečně i pouhý paesant, jenž tady nejdříve lesa dojde (k střelnici je ovšem blíže, ale co
den je teto Část vlastně nepřístapna), raději a častěji
by tudy šel, kdyby právě tato cesta byla schůdnější.
Nyní je to též zájmem nájemce městského pavillonu
v lese. Není nás tajno, proč rozhodující činitelé otálejí
zjeJnati ta nápravu: město obává se, kdyby do lesa
(až do Bělečka snad) vedla řádná silnice, s by so
jezdilo pro dříví dále, kde je lacinější (a to už není
z lesň městských); obec Bělečko není tak zámožna,
aby nákladnou stavboa (třeba tak i s Hoděšovícemi
získala teprve řádné upojení s městem) chtěla uvaliti

"na poplatnictvo břímé vysokých přirážek a okres
konečně, ten by síce silnici chudou obcí zbudovanou
konečně do vlastní správy přijal, ale k vlastní akci
nemá také dosti prostředkův, ty pohltil Grandhotel,
jak již v Předměřicíchinteressenti si o tom pohovořil.
Na okresní kommanikace nezbývá. Tak bndeme od
Nábona k losa a dál asi ještě hodně dlouho broditi
se blátem a pískeml

Ústřed.spolek pro ndržování vojen.

pomníků z r 1868 v Čechách v Hradci Královéoné dne 29. května 1904 o 9. hod, dopol, v Hradci
Králové (v Grand-Hótela) řádnou valnou hromadu.
Při nedostatečné účasti odbývá se o 10. hodině dopo
lední bez ohledu na počet účastníků nová valná bro
mada s týmž programem.

Jmenování. Hudební skladatel p. Alois
Macák, vojenský kapelník u 4. pěšího pluku v Plevně,
bratr p. Macáka, nájemce hlavní trafiky v Hradci
Králové, byl za své vynikající zásluby o povznesení
hadby v Balbarsku jmenován knížecím dvorním ka
pelníkem ve Srědci.

chVeprospěch krupobitím postišený
©jižních Čechách přispěli divadelní ochotníci ve Mža
nech 10 K, dosud úhrnem odvedeno na darech 4791
K 58 h. Šlechetným dárcům zaplať Bůh.

Na dobytčí trh v Hradci Králové
dne 18. května 1904 přivedeno bylo: koní 224, krav
184, volů 88, býků 46, telat 36, koz 12 a 1 osel.
Úhrnem 539 kusů. Příští dobytčí trh bude 30. května.

Ze Lhoty pod Libčany. Pan MUDr.J,
Syrůček, obvodní lékař v Třebechovicích a jeho choť
darovali do naší jubilejní kaple skvostné roucho bo
hboslužebné t. zv. alba, začež se vzdává člechetným
dárcům ardečné Zaplať Bůb!

Z Debřemle. V pondělí Sratodnění o půl 3.
hod. odpoledne konají se v hostinci p. Vincence Víška
v Dobřenicích dvě přednášky: „O vychovávání dítek
v křest. rodinách“ prosloví p. Váci. Špaček, řídící
učitel a spisovatel v Košátkách. „O záložnách dle
soustavy Raiffeisepovy“ p. Jan Vodička, starosta ze
Syrovátky. Dospělým vstup volný, školním dětem za
kázán. Rodičové vítáni.

Z Uhvalkovie u Jaroměře.Týdennípobyt
pp. missionářů v obci zdejší byl lidu našema sknteč
ným avátkem týdenním. Obyvatelstvo spěchalo do
chrámu Páně celými proudy, aby jejich kázaní po
slouchalo. — Při té příležitosti vykonán též obřad
posvěcení nové křížové cesty ve břbitovní kapli v Br
zicích. Byla to oslava tichá, ale důstojná, kteréž eú
častnila se i mládež školní se svými učiteli. — Pan
farář K. Bauch, který zde po sedm let ku všeobecné
spokojenosti působil, rozloačil se s námi, aby odebral
se na nové působiště do Červeného Kostelce. Účasten
ství obecenstva při loučení bylo velmi četné, uvítání
p. faráře na novém působišti v Červeném Kostelci
pak zvláště slavné. Přejeme panu faráři na uové stu
nici divotní zdarů nejlepších! — Administraci fary
zdejší vykonává vp. kaplan A. Svatoš.

Akce ke stavbě dráhy = na
přes Čermilov na Mlenské městí
pokračuje rychle ku předu. Jak se z Opočna dovídáme,
rozeslala tamní městská rada interessovaným obcím
pozvánky ke schůzi na den 22. května 1904 v „Ná.
rodním domě“ o 3. hod. odpol. v Opočně. Předmětem
jednání bude sestavení železničního výboru — a jest
si vřele co přáti, aby — jak sem tam proskakuje —

fedsednictví téhož výbora přijal J. J. kníže Colloredo
Manafoid. O konceesi ka předběžným pracím jest za
dáno. Ku původní myšlénce přistoupilo vésti dráhu
z Dobrašky. Obce interessované, zastoupené třemi
členy, pojednají o směra trati a i předběšném finan
cování atd. —

Ze Seče. (Obnova sr. misie). Dne 43. do 29,
dubna b. r. konali ve farnosti sečské veledůstojní
otoové Redemptoristé z Prahy P. Bern. Čáka a P. J.
Janda obnova lonské sr. missie. Celákolatura. těšila
se na požehnané dachovní hody a dosvědčila to nej
lépe, že ns tisíc kajícníků sv. svátosti přijalo. Všechny
slavnosti při av. misii byly velkolepé a nejvýznam
nější byl průvod a Nejev. Svátostí oltářní, při kterém
masové, mládenci e dražíčky a nepřehledné množství
lidu v přesném pořádku kráčelo ze sv. kříšem. Po
celou dobu trvání av. missie byl po všechny dny
chrám Páně věřícími přeplněn. Před odjezdem veled.
otců uspořádán byl večer průrod s lampiony, kde p.
měšťanosta missionářům diky vzdal a přál, by dobro
tivý Bůb lásku a obětavost jim bojně odplatil.



Ze Sepet. Sr. Josefská Jednota jinoobů a
mušů na Sl Předměstí u Hradce Král. saslala
členům Jednoty katolických jinochů a mušů vSopo
tech lonským krapobitím postišených 81 K, za kte

rýšto milodar vedávají obdarovaní srdečné díky aupřímné „Zaplať Bůhl“ — V Jednotě sopotaké sřísen
byl před nedávnem řečnický kroudek. posledních
dvou achůsích přednášeli: Čermák (tkadlcovský miatr),
Sibera (truhlář) a dvakráto Zvolánek (tkadlec). Po

řednáškách bývá vědy čilá a zábavne debata. —
pondělí svatodušní bude ve zdejší Jednotě předná

teti p. Alois Thuma, nčitel v Chradimi. Zdař Bůh!

Oheň vypukl o polednáchv úterýu Kyšperka
v Lukavickém dvoře nálešejícím pí.hraběnce Anněze
Stubenbergů. Pošár zničil toliko jednu část obydlí
čeledních, ježto byl rychle přikvapivšími sbory dobro
volných hasičů místních, kyšpereckých, kančických a
orlických včas lokalisován,

Pouť „kepečková“ se letos Kyšperku
vydařila znamenitě. Večerní předelavnostní osvětlení
oslého města, hudba s lampionovým průvodem, střelba

s bmoždířů připomínala,še lid dosud av.Jana Nep. ctíaoslavuje upřímně a okázale jakošto národního patrona
lidu a národa českého.

Z Libštátu. Na zřízení novéhojeviště pro
katolickou Jednotu místní přispěli: Dp. Fr. Dohnálek,
farář 60 K, vp. Bohuslav Beneš, kaplan 40 K, pí.
Anna Rolcová z Košťálova 100 K, ol. Marie Práškova
z Koštálova 10 K. Šlechetným dárcům vzdávají ae
tímto srdečné díky.

Svatojanská jednota katelických
Jinochů a mužů v Křišlicích pořádáv pod
dělí Svatodušní dne 23. května t. r. v sále hostince
„u Kalenských“ divadelní představení: „Nerovní
bratři“. Obraz ze života venkovského ve 4 jednáních
s předehrou. Napsal A. Slezák-Bělský. Začátek 'o 4.
hodině odpol. Čístý výnos ve prospěch spolkové po
kladny. Mládeži školní vstup zakázán.

Z Lamškrouma. (Sv.biřmování).Jiš tužby
a očekávání naše i všeho zdejšího obyvatelstva se
oplnily. Dne 11. května před svátkem Nanebevstonpení
Páně odpoledne kol 4. hodiny zavzněly Zvony Da
zdejších kostelích, oznamujíce příchod Jeho Biskapské
Milosti ndp. dr. Jos. Doubravy. Provázen jsa vadp.
kanovníkem dr. Janem Nep. Soúkupem a biskup. ce
remonářem dp. H. Doskočilem sestoupil nejd. vrchní

astýř ze svého kočáru u gym. kostela uv.Magdaleny.
de uvítán byl místním vldp. děkanem Fr. Micha

litechkem, okres. hejtmanem a místodrž. radou Karlem
rytířem z Komersů, dále vrchním správcem knížecího
Liechtenšteinského panství a patron. komisařem P
Vojtěchem Kčlblem šlechticem z Geysingu, parkmi
strem města Lanškrouna atd, Dojemně přivítala dp.
biskupa jedna žákyně zdejší měšťanské školy, podavší
jemu pěknou kytici z růží a konvalinek. Když ndp.
biskup jel kolem zdejší c. k. tabákové hlavnítovárny,
přivítalo jej ve špalíru několik set dělnic, které la
skavostí zdejšího p. inapektora dostaly prázdno k u
vítání svého vrchního pastýře. Přivítání se súčastnili
dále úředníci c. k. okres. hejtmanství, rada zemského
soudu s úředníky c. k. okres. soudu, úředníci c. k.
berního a poštovního úřadu, purkmistr města Lan

| škrouna s obec. zastupitelstvem, starostovépřifařených
obcí, ředitel c. k. gymnasia ae sborem profesorským.
Z dachovenstva přítomní byli: vdp. vikář Lanškroun
ský Fr. Krihl, vdp. děkan z Ústí n. O., místní da
chovenatvo i okolní. Špalír od kostela av. Magdaleny
k náměstí tvořili stadenti zdejšího c. k. vyššího gym
mnasia, školní mládež obou měšťanských i obec. škol,
jakož i žáci ze všech venkovských filiálních škol,
za vedení avých učitelů, žáci školy tkalcovské s ačiteli.
Mimo to na přivítání účast braly všecky spolky ba
sičeké, spolek vojenských vyslonžiců s hudbva, epolek
c. k. priv. ostrostřelců též s hudbou, dále měšťanstvo
za nesčetného zástupu lidí z celé farnosti. Nejdůstoj
nější p. biskup na všecky přivítací řeči obratně odpo
věděl a svým milým zjevem, jakož i svými otcovskými
a láskyplnými slovy rázem získal si srdce všech
z vyšších i nižších stavů. Večer byl nejdůet. pan
biskup mile překvapen zastaveníčkem, jež před pěkně
věnci ozdobeným děkanstvím na Josefském náměstí
jemu připravili atadenti c. k. gymnasia za řízení
svého výborného učitele p. Fr. Černohorského. Před
děkanetvím hrála hudba vstrostřelců. Pan biskup
vyšel před děkanství, které jakož i sousední knížecí
zámek bylo slavnostně osvětleno a děkoval erdečně
všem, zvláště atadojícím a dal si každého z nich
představiti. Druhého dne 12, května přijel večerním
vlakem druhý vznešený host do Lanškrouna, DOvý
nejdůstojnější p. biskop brněnský hr. Huyn, který
následujícího dne sloužil v děkanském kostele za
assistence dp. ceremonáře Hugona Doskočila mši sva
tou a na to odejel dopoledním vlakem do Praby.
Biřmovanců bylo ekoro 2000 a av. biřmování udíleno
po celé dva dny dopoleúne i odpoledne. Studenti gy
mnasijní byli biřmování v gymn. kostele sv. Magdaleny,
kdež přednesli zároveň cenné církevní skladby. Nej
důstojnější p. biskap děkoval zde p. gymnavijnímu
katechetovi professora Adolfu Brixovi za jeho péči
o krásnou restauraci tohoto chrámu. Nejdůstojnější
p. biskup zdržel se k naší radosti po osm dní v Lan
škrouné vyjížděje k av. biřmování denně do okolních
farnosti. O průběhu těchto dní příště,

Divadelní ochotníci v Březhradě
pořádají v pondělí Svatodušní dne 23. května 1904
v hostinci „u mlýna“ divadelní představení: Čtyři
boty a dva podpatky. Fraška o 1 jednání od E Řec
kého. — Rozbitá sklenice. Voselobra o 1 jednání
z italského od E. Peškové. Začátek v 8 hodin, Po
divajje volná zábavu. Čistý výnos ve prospěch zřízení
vlastního jeviště.

Skolská hlídka.
Více než kdy jindy počíná se pozornost širších

a vyšších krabů obraceti k neblahým poměrům, jež
v ohledu náboženském nastaly mezi organiuovuným
pokrokovým učitelstvem působením několika předáků,
kteří strbnuvše na sebe v organivaci moc, vyhlásili

otevřeně boj nábošenství, přijímajíce úplně program
strany rokové, při jehoš srosení mnozí s dich

racovali. „Náboženství ntlouká nás duševně“ (Roč.
II. čís. 17. etr. 866) prohlásil jejich programový

článek, „proti němu třeba spojiti všechnypokrokové
síly v ucelený boj.“ — Vůdoové organisace odvážili
se zjevně vyblásiti boj positivnímu nábošenství jen

roto, že viděli na stranó katolické naprostou „trpě
ivost“ (možno-li toho slova ušiti) k předcházejícím

útokům, jež haleny rouškou boje proti klerikalismu,
nesly na sobě — jak nyní jasně na jevo vychází —
škrabošku přetvářky. Slovo klerikaliemns a využití
jeho ze stráuky nejhorší bylo poahou skrývačkou pro
upravení si půdy k dalšímu a to úplně otevřenéma
boji proti positivnímu náboženství. Učitelstvo pomalu
bylo zpracováno, připravováno pro ostřejší dávky
protináboženské četby. Ze strany katolické hájena
byla sásada, še většina učitelstva nemůže za některé
jednotlivce, kteří postavili se v listech svýchna sta
novisko protináboženské. Správně tak bylo jednáno,
aby nebyly strbány mosty, které dneud pojily učitel
stvo a knéšstvo, jako vychovatele národa. — Vyšel z or
Genisace povel, aby ačitelstvo odmítalo každé přá
teleké pozvání kněze do farního domu. Kněžetro
sneslo tiše tuto urážku, kteráž není vchopen nikdo,
kdo má jen poněkud trochu společenského takto.
Vědy pokládá se odmítnutí přátelského pozvání za
brabou urážku. — Uražen byl duchovenský stav jako
kasta inferiorních lidí, ješ není hodna, aby kdo vatou
pil pod její přístřeší. Něčeho podobného nelze se du
člsti nikde, že by některéma stava tak hrubá potapa
byla vmetena vo tvář. Někde učitelstvo neposlechlo
p. Černéhoa Rašína — bylo pracéřováno. Knuta or
GAnisace vybila £ tělesa svého poslední zbytek taktu
společenského. Čekola zajisté, co se tomu bude říkali.
Duchovenstvo setřelo urášku, jež ma byla ve tvář
vmetena a mičelo. Bylo heslem, aby pokud možno za
choval se i na dále jakýsi „ nodus vivendi,“ protože
mnozí z učitelstva nesouhlasí v této věci 6 vůdcov
stvím organisace, ale nemohou si pomoci, nechtějíce
zbytečně vydávuti se pod rány organisovaných Časo
pisů S tou výmlovou odmítali učitelové na venkově
pozvání svých spolupracovníků ve Škole, s nimiž už
dospd v přemnohýchpřípadech svorně a bratrsky živi
byli. — Šbýbli se pod knutou — a a nimi z přátel
ství shýbl ae i kněz. Jednalo ae tehdá o úpravu
platů; organisace byln v té věci důležitým činitelem
a proto mohli vůdcové na její účet mnoho břešiti. A
také jí zneužili k tomu, aby v ní vybudovali tvrz,
% níž podnikal by se boj proti náboženskému wmý
šlení v ačitelstvu. Mezitím, co kraby katolické(pravím
to jako konstatování fakta a nikoliv snad jako ne
místnou výčitku) 8 plnou benevoleucí chovaly se kpo
Žadavkům ačiteletva, připravováu bylz vůdčíchkruhů
organisace sesílený boj proti postavení církve ve škole
— a proti náboženství vůbec.

Kněžetvo vidouc, če postupující a vždy sílící
boj organisace učitelské proti kněžstva vésti by mohl
k důsledkům smutným a neblabým, vyšlo v ústrety
učitelské organisaci skrze zemskou jednotu duchoven
stva českého. To bylo však pokladáno za slabost;
smírné nabídky odaítnnty — a tím ohlášen otevřený
bo) — nejen duchovenstva katolickéma, nýbrž i zá
sedám náboženským, jakožto nepřijatelnýtm pro po
krokorého člověka.

Slabá defensiva na straně katolické posilovala
sebevědomí oněch duchů na straně pokrokového uči
telstva, kteří za cíl svých sneh stanovili si vehnati
všechno učitelstvo pod gandinské jho protinábožen
ského boje za každou cena. Pověstný článek „Učitel.
ských Novin“ (O náboženském smýšlení učitelstva) a
bezmezně šílené články „Čes. Učitele“ konečně dospěly
až tak daleko, že mlčeti k nim bylo by již nejen po
vržením cti českého dachorenstva, nýbrž i zradou na
samotné víře a zradou "na vlastním národů, jehož děti
mají býti avěřovány v race některých individaí, kteří
téměř šíleně nenávidí náboženství těch dětí, jež ná
božensky mravně mají vychorávati.

Dokud jednalo se o útoky na stav neb jedno
tlivce ze stava, dalo se snad omluviti, še s touby po
klidu a k avarování se dalších roztršek chovalo se
duchovenstvo dosti apaticky. Dnes však již jedná se
o víra, o náboženství a to zvláště o víra těch, o
nichž Pán Ježíš pravil: „Kdo by pak jedno z těchto
nejmenších pohoršil .. „I“

Z té příčiny všechny katolické listy bez rosdíla
vyslovají přesvědčení, že protinábožšenský boj pokro
kového učitelstva dospěl tak daleko, že nemůše k němu
Ihostejně přihlížeti nikdo, kdo má v sobě cit nábo
Ženský.

Jest ještě mnoho — svláště starších učitelů,
kteří majíce za sebou životní zkušenost, s trpkostí
dívají ve na řádění nynější protikatolické kliky v ore
ganisaci učitelské a pronášejí otevřeně mínění, de boj
ten nemusil dospěti tak daleko, kdyby na etraně ka
tolické uebylo tolik slabé nerozhodnosti, jež vnaká
myšlénka, jako by věc, kterou hájí, pokládala za stra
cenou. Dnes každý má býti na svóm místé a zvláště
tam, kde bójiti jest náboženské vychování dětí. Úřady,
jež bývaly dříve ctí, mají býti nyní úřady práce!
Nelze toho upříti, že nastávají nám doby vášné, které
vyžadují bdělost pastýřů a obětavost pracovníků! —

Různé zprávy.
Převezení ostatků Jana Keollára

do Prahy, nezapomenutelného pěvce „Slávy dcery“ a
předního průkopníka vlasteneckých unah, jenž uš přes
půl století odpočíval v nehostinné Vídní, dálu se

slavného krajana našeho dostalo se pocelé cestě, kudy
vlak je:, od epolků a jednotlivců pocty zasloužené.
V Praze pak přijaty a aloženy ostatky Kollárovy na
hřbitově olšanském za účastenství předních osobností
národa, mnohých epolků u tisíců obecenstva.

Zoživota sv.OtcePla X. F
časopis „La Úeoix“ vypravuje následující příběh:
Kdyš nynější sv. Otecbyl ještě kardinálempatriarchou
v Benátkách,navětívil kdysi těžce nemocného, jenů
ležel skoro na bolé semi. Uléhaje večer vepomaěl ci
kardinál na nemocného, který ani lože nemá, vstal,
ovásel své matrace do uslu a sám nesl je v moci
nemocnému tichým! uličkami benátskými. Padl však
do rukou polície. Strážníci vidouce muše s ozlem
hnali se zs ním a zadrželi ho. Když věsk poznali
evého kardinála, vzali sami jeho břímě a doprovodili
ho k nemocnému.

Křesťanství v Japonsku. Křesťanství
do Japonska přinesl ev. František Xuverský « tova
ryšetva Ježíšova kolem polovice 16. století. Křesťan
ství se £ počátku velmi rychle šířilo, ale koncem
16. a v první polovici 17. století kratě bylo proná
aledováno. Tisíce řeholníků a na 200.000 lidu bylo
kratým způsobem umuačeno, čímž roskvétající církov
jsponská ve své vlastní krvi zničena. Každému kfe
stanu pod trestem smrti byl vstap do Japonska sa
kásán. Teprv r. 1861, kdy Japan otevřen byl obchodu
evropskému, počalo se tu opět křesťanství šířiti, nef

za nedlouho nastalo novépřonásledování až do roka1878, kdy opět tisíce křesťanů umučeny. Na to následkem
diplomatického vyjednávání, ješ od několika evrop
ských mocností bylo sabíjeno, konečně náboženská
svoboda prohlášena a r. 1891. obnovena katolická
hierarchie. Nyní je v Japonska arcibiskupství v To
kiu, biskopství v Nagasski, Osaki a Hakodate, 82
misionářů, 15 domorodých kněží, 164 chrámů a kaplí.
Všech křesťanů je něco nad 100 tisíc, z tohokatolíků
téměř polovinu. Křesťanského vyznání jest jeden člen
japonského k=binetu, dva soudcové nejvyššího říšské
ho soudu, dva předsedové senátu a tři státní podee
kretáři a dosti gnačný počet podřízených úředníků.
Ve eněmovně poslanců je předseda a 13 poslanců kře
stany — počet všech poslanců je 200. Ve vojsku je
166 křesťanských důstojníků — dvá největší válečné
lodě komandují křesťanátí admirálové. Většina Japon
ců jsou pohany, z nichž dvě třetiny vyznávají bud
hismus, jedna třetins šintoismus.

Statečná šema. Nařízenímpředsedymini
sterstva Combesa odstraněny jsou ve Francii ze soud
ních síní všechny kříže. Hrstka zednářů snaží se takto
úplně vyhladit v lidu sv. vírn, ale lid ten jen tak
zhola nedá se připraviti o svůj nejdražší akrost a
leckdys zahlačí pánům zednářům pernou pravda. Ne:
dávno ocitla so předpařížskýmsoudemjistá zelinářka.
Když ji president vyzval, aby pozvedla ruku ku pří
saze, že pravdu a pouhou pravdu bude vypovídati,
zvolala statečná žena: „Přísahati? Raku pozvednouti,
pane soudce? Před kým? Před vámi? Ta musím pro
dit, že z té atrany nejste více než já.“ Pak vytáhla
z kapey růženec, pozvedla jeho kříšek a pravila: „Zde,
pane soudce, jest ten, přednímž přísahati moha, a
před ním pozvedámraka a přísahám, že pravdu
mlaviti chci.“ Na toto statečné vyznání zavsněl sálem
hlasitý pochvalný potlesk.

Hrdinmost raská již odedávnajeat světo
známá Za posledních bojů před Port Arthurem vy
znamenal se raský lodní inženýr Blinov. Když kale
jeponská prorazila parní ronra, tak že pára začala
ucházsti, tu Blinov přikryl uvýma dlanéma díra a tak
dlouho je tam podržel, dokud nepřinesli plát kovový
na vyspravení otvoru. Race Blinovy byly úplně opa
feny — Blinov všsk přece vydržel na svém místě a
jen občau vyšel si na palubu na čerstvý vzdach, aby
race, které hu strašně palily, na chladném vzduchu
si ochladil.

Te naše hospodářství. Poslednílétapři
cházejí častěji na jevo různé nepořádky v některých
peněžních ústavech naších. Brzo v Čechách,brzo na
Moravě ocitne se některý peněžní ústav na pokraji
záhuby. Stín nehospodářství dolehl také na městskou
spořitelnu v Příboře na Moravě. Minulý týden zatčen
ta městský tajemník a bývalý pokladník měst. spo
řitelny Maneth a před tím již v březnu účetní téže
spořitelny Doubravský. V obyvatelstvu panuje hrozné
rozechvění. — Die předběžné revise padlých nebo v
insolvenci se nalézajících českých záložen na Moravě
přišly tyto u šidovských atavebních spokulantů a
půjčovatelů peněz hlavně z Vídně, Brna, Olomouce a
Mor. Ostravy o obnos okrouhle přes čtyři mil. korun.
Pak že jsme dobrými hospodáři! Pána dělat ovšem
leckdos dovede, ale revisi častou a důkladnou prová
dět, to by se mnohý milostpán orazi!; lepší strejčkovaká
důvěra, která však míří často do kriminálu.

Odborovésdružení českoslovanské,
které povstalo ze vzdělávacích spolků sociálně-demo
kratických, mělo loni 2240 členů, příjmu 31.679.K,
vydání 23.412 K (na stávky věnováno 6434 K, cestov
ného 2107 K, na agitace 4930 K), na hotovosti zbývá
18.000 K. Je vidět, jakou důležitost věnují sociální
demokraté odbor. sdražování, ale naše všeodbor. sdru
žení křesť. sociální jest pouhoa popelkoa, chadinkou,
které se velká vótšina našich křest. osvícenců vyhýbá,
že prý nová organieace nepotřebna, samé jen obtěžo
váví, šebrote a j. Ovšem nejlépe vše odevzdat soc.
demokratům a hovět si raději v blahé nečinnosti. Pak
ale ti křesť. osvícenci nejméně by měli lida vytýkat,
že je někdy tak sprostý, surový a nevděčný, neměli
by naříkat na suemravnělost lida, když o přízeň jeho,
pro všeobecné rozšíření ušlechtilosti mravní tak po
třebnou, nedbají. Jen tichá, obětivá práce nám pomů.
že! Schází nám nezištných, obětivých pracovníků.

Severní dráha císaře Ferdinanda, která
probíhá Moravou, měla za minulý rok 20,845.083 K
čistého zisku. Na akcii vypláceti se bude dividenda
262-5 K. Otáska nestátnění této profinance naše tak
důležitá dráby zase usnula ; ovšem všemocný Rothachild,
jeně především většina zisku z této dráhy shbrábne,
nedá si snadno vzíti tak vydatný pramen příjmů.

Pěkné okrasa naších chrámů začíná
se ojímati v severovýchodních Čechách hlavnězáslahoa
podnikavého a vynalézavého materialisty p. Kňourka
v Dobrušce. Jsou to impregované palmy, napodobené
do nejmenších podrobností tak, šo nejsou od skuteč
ných téměf k rozesaání. Palmy tyto „co do ceny la
ciné', postaveny po stranách oltářů neb Božích hrobů,
vynikají velmi hesky a činí dojem skatečně nádherný



i nezvyklý. Upozoršujeme ne tento nový způsob
ozdobování svatyň naše příznivce chrámů Páně jako
Ba věc asnáéní hodnou s vděčnou, která Jíbíse všade,
kde byla savedene. „+——

(Zasláno)
Společná schůze duchovenstva vikariatů kosto

leckého, králického, lanškrounského, litomyšlského a
vysoko-mýtského konati se bude určitě v úterý dne
24. května o 10, hod. dopol. na faře v Kyšperku. Páni
účastníci přihlastež se laskavě na farním úřadu
v Kyšperku za příčinou obstarání společného obědu
korespondenčním lístkem. - — Srolavatelé.

(Zasláno)
Na růsné dotasy odpovídám, že scbůse národní

strany katolické, konená dne 17. květea t. r., byla
ubou členskou achůsí příslušníků národ. strany

katolické. S revisí a doplněním křesť. soc. programu
nemá tato schůze nic společného ; neboťza tím účelem
o vánocích r. 1903 zvolen byl zvláštní komitét, jen$
bohužel dosud úkolu mu ověřenéhonevykonal,ač tak
státi se mělo do konce břesna t. z. a jiš dvakráte
s různých stran byl opomenut.

Fraut. Jakl,
jednatel „Ústř.jednoty diecésní“

"Uržní zprávy.
V Aradcí Králové, dne 14. května 1904. 1 hl

P'enice K 19*40—18-10, čita K 950—980, ječm-
ne K 9'80—990, ovsa K 580—610, prosa K 000
—00*00, rikve K 9-60—10-00, hrachu K 18:00—2200,
čočky K 30'00—32-00, fjabel K 18:00—2000, krop
K 18-00—30 00, bramborů K 2-80-—3'00, jetelového
semene červ, K 80-00—86-00, jetelového semene bí
lého K 00*00—00:00, jetelového semene Švéd. 00:00
—(0000, jetelového semene rus. 00-00 —00'00, máku
K 2800—3000, lněného semene K 18-00—2000,
190 kg. žitných otrab K 12:00—0000, pšenič. otrub
K 11*40—00'00,1 kg. másla K 3:40—2'60, 1 kg. sádla
vepřového K 2 68—2'76, 1 kg. tvarobu K 032—0-36,
1 vejce K 0:04—0005, 1 kopa petržele K 0-00—
008, 1 kopa kapusty K-00—0'00, 1hl cibule K 1700
—19-00, 1 kopa drob. zeleniny K 1-00—4:20, 1 pytel
mrkve K 2:00—2-80, 1 kopa cerele 0-00—000. 1 hl
hrušek K 0v-00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 14. května 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 360:/, žita 292, ječmene 22, ovsa

212/, prosa 0, vikve 3, brachu 0, jahel 0, krop 0,
jetel. semene U, Iněného 0, máku 5. 3) Zeleniny:
zelí O kopy, kapusty 00 kop, cibule 22 hl, drob.
zeleniny 218 kop, mrkve 9 pytlů, brambor 108:/, hl,
cerele 00 kop. 8) Ovoce:jablek O bl., hrušek 0 hl.
4 Drobného dobytka: vepřů-34 kusů, podavínčat 951
kasů, kůzlat 18 kusů.

IZZSTILIETTI ITUT
Paramenta.

lgnáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudiy, faráře ve Výprachtieieh)

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

výrobní závod
všeuu kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
A Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku f

R se na požádání franko zašlou. E

=m4M1ped$nýs

j

ZIMIEITMITTINTIMEMTNK)

Iman

První český katolický zárod ve Vídni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.

VI. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasilá
se vše franco.

albAEdb AEdk
Upozorňuji

důstojné duchovenstvo,
že jižod1. t. m.jsem

přesídlil
z Chrudimi

do Hradce Králové
do domu proti hotelu »Merkur«.

Mojezlatnická a pasířská
dílna jest zde zřízena dle nejmodernějších
požadavků.

Mnohouměleckých výrobků,
jako: věčné lampy, monstrance, kalichy, kříže,
lustry atd. již na skladě,

Důstojné duchovenstvo uctivě zvu, aby
při návštěvě Hradce Králové laskavě sklad
i dílnu si prohlédlo.

Upozorňuji též, že u mne lze obdržeti
skleněné nádoby pro věčné lampy ve všech
velikostech, knůtky i těžítka.

Aarel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, číslo 280
(proti hotelu „Merkur“).

zlatník v Rychnověn. Kn,
nabízí ve velkém výběru:

kapesní hodinky všech
ou soustav.Pondlovéhodiny

v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny,náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

8 úplnou zárukou/

Solidní obsluha pří mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodnýmsdsilky na výběrtéš i masplátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1845.

ně- VELIUHOVKYlázně - 

'/, boď. jízdy od nádražní stanice Josefov Jaroměř.
B víl se 180 pokoji — Vazornězařízené.

Výtečně působící, želez vodou připravov. elatinné
lázně, dále lázně eolektr. Zkemor., jodové,
Jehličnaté s lázněpřírodní, volné.Léčenípitnou
voden.Vedoléčba a elektroléčba. Osvědčené
proti rheumatismu, dně, lschine, chudo
krevnosti, nemocem nervovým, žensk.
atd.Překvapující výsledky. Gymnastická
léčba vad chůze ú chorob mišních (Tabes;

: Veledůstojnému

duchovensáóvu!

Kar. SvětléJan Slaněk, 38%
Konviktské ul., pasíř spe
ojelné na kortální náčtaí dovoluje
si doporočiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně rměně praco
vaných kostelních nádeb a náčiní,
ako: monstrance, kalichy, cíboria,

„ svícny, kaditelnice, kropen

ky,oa nádobkyat d, vše
DHŘ hmm slohu církevním. Staré1. , přdridty znovu opravuje vpůvodní

intencia jh ohni ots apbří . Napo dalhotovéna U, rorpočty, nákresy neb cenníky franbo,
veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí: Provedení sdnej
jednoduššího do nejstkvostnějiího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uanánípo ruce. 'presovaní vý

robky bezosné. Vše posílám již. posvěcené.

Prahba-l, ul.

První výroba

věžních

hodin
v Ďáslavi

KARLA ADAMCE,
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,

Výbornou knihou provzdě
lanější kraby mužské jest

kAm Zivot A
dle náboženství

od TIL. PESCHE.

Přeložil P. PL. BUCHTA, bepediktin. 2. vydání.
Cena: V plátně váz. a červ. ořízkou K 260,

v ři se zlatou oříz. K 860, nádherná vazbaK 56-.

Vhodný dar ku biřmování jakoš i jiným
přílešitostem.

Žádejte u prodavačů nebo přímo u nakla

datele k uihkupce
R, PROMBERGRÁ v Olomonel.

a“ v
Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.
G ©

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci obdrží dělník kartáčnický v Jilemnici,

truhlář ve Vikově, dva natěrači v Úpici. Přijme
se mladší a hodný kočí k jednomu koni a k leh
čím pojíždkám. Přijato bude několik učňů na různá
řemesla. Práci bledá zručný truhlář, který se
vyzná v obaluhováví parního stroje a jest způ
sobilý složiti zkoušku topičskou. Nastoupiti lze

hned. Přihlášky přijímá „Věeodborové

naaažení křesťan. dělnictva“ v Hradciové.

Jan Horák,
sonkoník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

přojarníaletní 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.
Při hromadném objednání větší výhody.

Téžna oplátkybez zvýšení cení= =



východočeské nakladatelství
we- a knihkupectví.6

Prvý závod na českém severovýchodě.

Peací stroj.Telefon č. (7.

nejnovějších

Kočáry vzorůE
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENĚK BUBEN,
kočárník v Hradci Králové.

Vyznamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
dailí, v HradciKrálové nejvyšší vyznamenání čest.
diplom s právem ražení zlaté medaile 8 korunou.

s SYAAVVA OD0 | Rae
n »DEU) Skvostný
a z

ze dárek k sv. ©
n "M Á oake Diřmování 6

< jest. DY
h0743 k

k nová nádherněVypravená |M modlitební kni WD

> Xav.Dvořáka——| PZS
KSM =P ©

n oborů2 ©

> Dostatilze ©

50 v cenách od 10 K výše VD
če273 Vprvním královéhradeckém E
+3 knihkupectví a antikvariátě

Bohdana
Melicha.ra
v Hradci Králové. ,

(Býv. závod Poapíšilův, založ. r. 1808) Z

NÁBYTEK

a Aka

va

S

Obrázk
náboženské, nové, krásné a vesměs levné druhy
s texty českými i německými, hodící se k májovým pobožnostem, k svátkům Brato.

dašním, jakož i v upomínku na sv. bifmování, ve velkém výběru nabízí

ubep v ČES, BUDĚJOVICÍCH,relig. obrázků
Rudolfova ulice 42—I.

Vzorky za K 220, eventuelně na ukázku, jsou vždy k disposici.

Kdo hledá zaměstnání Nábytek na splátky
bez jkéhokoliv zvýšeni cen na každoustanici dodává velkozávod truhlářskýměstnání. — Direktoí. — Výhodné pro tobo, kdo

má styk s venkovem.

Adresu pošlete po číslem „508“ do insert. záv.
A. SCHÓNFELD a SPOL, Praba, Václ. nám. č. 17.

otoletýhostinec=
K. V. Skuherský, Hradec Král.,

doporučuje se návštěvě obecenstva.

Královéhradeu. . „Jobře vyleželé pivo půllitr za (3 hal.

proti hotelu „Herknr“ čís. 808.

Stinná zahrada.

Obsluha vzorná. "E v. K hojnénávštěvězveJAN ŠPALEK, hostinský.

Dodavatelhodinmaposv. Hostýn a Velehrad. — Rozpočtyzdarma. — Přes 500 různých hodim postaveno.

o g [> Vyrábíjen v dokonaléjakostiMB věšovéhodiny
pro kostely, školy,

radnice, zámky a továrny

" za mírné ceny s dlouholetou zárukou.

C. k. státní cenou vyznamenaná

první moravská výroba
věžových hodin

FR. MORAVUSE
V BENĚ, Velké náměstí, 6.

áclav Dvořáček, sklad nábytku

Čistě 1lnéná látka s česané
vlny.Serge

(Kammgarn) v barvě černé.
Doporučuji látku tuto na

obleky a taláry.
Metr zi. 280. Naúplný
oblek 3 metry zl. 840.

Vzorek této látky, jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrch
níky, jen zaručené jakosti
a v mírných cenách se
na požádání k nahlédnutí

franko zašlou.

První český sasíl. závod

Ed. Doskočila

NOVOTINY

v Hradci Král. u nového Borromaea.

Koberce 137% zadudví

sáclony krajkovéavlněné;

veškerý nábytek
vkusnéhoprovedení a

dětské vosíky

Adolf“ Novotný,
továrnananábytekakoberce

o Týnišťi nad Orl.
Bohatésásobenýskladjest kašdémuk volnému

nahlédnutí.
Cenníky,vsoryarospočtysašlunapožádání.

v balíčkách

4 20b
v sáčkáchbh

v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny

4.
hh

dání zašlou.

-bk nyjtlakányzJiná. Král
„M

4.



OBNOVA
| m ,

| V Hradci Králové, dne 27. května 1904. | Omenmohásímpdlekv poledne. |oo
Číslo 29. Předplatnémačfortroku2 k sok Ročník X.mapůlroku5k—A

Přes Rakousko k státnímu právu?

(8) Trvalá bezáspěšnost boje proti cen
tralistické ústavě u bezvýsledné útoky proti
vládě, práva nám zadržující, provázeny jsou
ve vnitřním životě domácím sporem stran.
Spory ty zbavují národ žádoucí síly a "řeká
žejí soustředění na venek i uvoitř. Pak není
divu, če ve stupňované politické | mizerii
vážné hlasy volají po zjednodušení programův
A spojení za velkými národními cíly.

Tužby tyto budoa bezvýsledny potud, pokad
zájem osobní převládati bude nad prospěchy
celku a pokod ctižádost vůdcovská nebude
předmětem ostré satyry a posměchu ze strany
voličatva. Mimo tyto stále množící se nedo
statky mravní bedlivý pozorovatel nemůže ne
pozorovati nedostatků rozumových. Přes všecka
lichotivá vysvěděení, jež co do pokračojíct
vzdělanosti i ochotně vyhotovujeme, přece jen
v obora politiky stoj co stoj nemůžeme se

tady zkušenost naše měla by býti co nejvy
datnějším prostředkem vyačovacím. Nevyspělost
tato ukazuje se zejména nu mladších stranách.
jež přijaly nejnověji název „spojené státoprávní
oposice“. O nich spravedlivě možno říci, že
z mioolosti ničema se nepřinčily, a jest to u
nich jeu neodůvodněné přeceňování sil, když
slibují, že v boji státoprávním více dokáží než
Staročeši a Mladočeši.

Přeceňování sil jest naším národním pří
vlastkem a jest příčinou velkých i malých
neúspěchů v politice, v podnikání hospodář
ském a sociálním. Samo sebou se rozumí, že
8 ním apojena jest povrchnost a prázdnota po
litického mluvení. Státoprávní oposice, stojíc
na podkladě státního právahistorického, hlásá
nutnost radikální taktiky, úmyslné totiž a dů
sledné maření činnosti parlamentní. Však to
také na nedávné schůzi v Praze rázně pově
děla: „přes Rakousko k státníma práva“, a
řekla to tak slavnostně jako Archimedes, když
zvolal své „heuréka“ (Domlovil jsem)!

Štěstí ještě pro tyto nedočkavé vůdce, že
se team některý zvědavec neoptal: „nuže, pá
nové, jakými prostředky přes Rakousko a proti
vůli jeho chcete dosábnouti českého státu? Kde
jsou ty Vaše státuborné a státotvorné síly ?“

Podivuhodno jest, že tito jinak čiperní
lidé nemohou stále pochopiti, že vybojování
českého státního práva jest otázkou moci.
Kdyby to šlo žurnalistikou, schůzemi, volbami
a jinými hromadnými projevy, dávno již bychom
své státní právo měli uskutečněné a mnozí
státoprávníci nynější byli by snad již členy
ministeretva.

. Staročeši jistě měli vhodnější podmínky
usilování státoprávního. Těšili se naprosté dů
věře a Rieger byl velkou individualitoa slučo
vací. Mimoto šlechta také třímala prapor státo
právní. Všichni činitelé tito měli antoritn doma
a ve Vídni nehledě k tomu, že čerstvá pamět
nespravedlivé pro nás ústavy prosincové z r.
1867byla mocným podpíracím důvodem tehdejší
politiky státoprávní. Nechtějíce však poško
zovati národ, po důkladných zkušenostech při
jali Staročeši taktiku politiky vývojové, aniž
se ovšem státního práva vzdali. Mladočeši za
mítajíce drobty chtěli bned a najednou celý
bochník. Shodivše Staročechy se sedla, počali
velmi zostra český stát vymáhatí,ale přinuceni
byvše poměry, spokojili se Badeniovými naří
zeními, ač Eim, jak známo, co do jazykových
nařízení od mladočeského klubu byl názora
docela odchylnéhbo. Němcům proti jazykovým
nařízením pole zdvibnonti pomáhati ostatně
také Mladočeši, kteří chtějíce se pochlabiti
zevním úspěchem, dosah jejich před národem
nemírně přeceňovali. Nařízení byla r. 1899
zrušena, a od té doby zápasí poslanci o jejich
vrácení. Zatím přiřazen též požadavek drahé
české uuiversity. Oba dva požadavky jsou
obsaženy v státních základních zákonech ane
ploění jejich od vlády jest v příkrém odporu
nejen se zákonem, nýbrži s početností, poplat
nostía kulturní vyspělosti českéhonároda. Zdat

nost a význam českého národa v Hakoosko
jest přece faktum, odpírání obou požadavků
co do aniversity ostatně již hodně omezených,
jest také faktum.

Nuže, jak může dnes státoprávní oposice
všeho toho oedbati a rozněcovati naděje blíz
kého nskotečnění státního práva rozbíjením
parlamentu? Neníovšem jisto, co dnešek nebo
zítřek oa povrch vynese, ale podaří-li se Kór
brovi na podzim uherské vyrovnání a jiné
státní potřeby provésti paragrafem čtrnáctým,
budou mosit opnatiti obstrakci i Mladočeši.

Není jich tajno, že dalším obstraováním
posilovali by jen Maďary, oslabovali říši vůči
Německu A ohrozovali svobody občanské a
vůbec ústavní život. Vždyť neustálé užívání
paragrafu čtrnáctého jest faktický absolutism.
Mladočeši tovží po obratu a hledají příležitosti,
jak by mohli jen trochu se ctí z obstrukce
vypřáhnouti. V takových okolnostech má již
také svůj význam a smysl výrok Kramářův
o taktice polské,

V postupu české politiky nastává jasnější
rozpoznávání a na všech dobře smýšlejících
jest, tyto směry podporovati tiskem a živým
slovem ve vrstvách lidových, aby ve velkých
rozměrech neopakovaly se bezúčelné a bezvý
sledné tirády státoprávní, v nichž lidu státní
právo jest jakýmsi neurčitým snem. Nikoli
přes Rakousko k státnímo práva, nýbrž rozam
nou vývojovou politikou, získáváním moci a
poctivou prací ve všech národních oborech.

Nezapomínejme výroku Palauckébo: „kdyby

Uvažme, že rozbíjením parlamentu a vnitřními
krisemi ploíme přání Německa. Ve zmatcích,
jež brání jasným názorům, radostně vítati jest
tedy úmysl profesora Čelakovského. Jak minule
v „Obnově“ pražský p. dopisovatel oznámil,
připravuje se organisace spolku, jehuž účelem
má býti, aby vědomosti lidové o veřejných
otázkách a potřebách národních byly prohlou
beny u postaveny na jednotné stanovisko.

Upozorňujeme naše kněžstvo, aby v roz
větvení tom účastnilo so horlivě činoosti po
tlačujíc dovavadní nezdravý ceparatism. Žijíce
v proudu života, máme každý jisté zkuše
nosti. — Ostatně důležité vědosnosti opatřiti
si, jest naší povinností, neboť v otázkách so

ciálních, hospodářských a v rozličných dkalecysamosprávních jsou ještě nedosti pole vzdělaná,

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 25. kvétna.

(Zachování „starého rázu“ Prahy. — K politickým
poměrům přítomné doby.)

Od několika let mluví a píše se v naší
veřejnosti o potřebě chránění historických a
uměleckých památek u nás a hlavně v Praze.
Minulé devatenácté století v ohledu tomto se
velice těžce jako vůbec, tak i v Praze prohře

řejnost při svém historickém horlení vlastně
po historii šlapala. Během minolého století
padlo v Praze bouracímu nadšení za oběť na
sto vzácných stavitelských památek, z nichž
dobrá polovice mohla býti hledanou atrakcí
pro cizí taristy. Nyní se vlastně v Praze ve
chránění památek více již jenom paběrkoje a
jednotlivci místy buďto z nedostatku hlabších
vědomostí nebo z obledu reklamních a osob
ních skoro poněkud přehánějí, když pořád a
pořád chtějí mluviti o pražském vandalisma.

Nad zachováním a chráněním historických
a uměleckých památek v Praze již od celého
čtvrtstoletí bdí celá řada vážných a inteligent
ních osobností, tak že oeunnavnéa nekonečné
zdvihání pracha v této záležitosti ekoro již
zevšedňaje v době, kdy pod řízením a vede
ním presidenta akademie staveb. rady p.Jos.
Hlávky se překvapnjícími úspěchy pořizován
jest „Soupis historických památek“ v celém

království Českém, proto Praha těší se zajisté
že v ohledu tom žádoucímu „šetření“,

Pokud se týče zachování „starébo rázu“
Prahy, vyptali jeme se během doby uejpřed
nějších a nejzávažnějších odboroíků, jak si je
představujía co by se zachovatimohloa mělo.
A k milému našemu překvapení vyzněla do
brozdání ve příčině této blahovolné nám sdě
lená takořka jednohlasuě ačkolivěk o nějaké
předchozí úmlavě ve příčině té nemůže býti
uni řeči. Souhlasnost mínění o míře a způsoba
zachování „Starého rázu“ Prahy znamená, že
rozsah a siměr jeho dán jest tak sám sebou,
že každý odborník ihned ho určí bez debaty
a porady stejně s druhým.

Ve příčině zachování „starého rázu“ Prahy
kryjí se mínění odborníků v tom, že by měla
býti veškerá péče tohoto druhu soustředěna
především k tomu, aby byly zachovány vze
zření a ráz těch ulic, ješ po více než-li již dvě
stě let ustáleně Prahu representovaly a sice
od Prašné brány počinajíc: Čeletnáulice, Staro
městské Velké a Malé náměstí. Karlova ulice
na Starém Městě a Mostecká a Nerudova (O
struhová) ulice na Malé Straně. Zde si odbor
níci přejí co uejméně vnějších změn a zacho
vání stavu dřívějšího.

S názorem tímto možno souhlasiti a s7m
patisovati. ačkolivěk uskutečnění jeho bude
velice těžko a nesnadno provésti. Naznačená
uliční čára od Prašné brány na královský hrad
na Hradčanech skutečně znamená „starou
Prahu“ z kolika předchozích století. Proto ráz
a vzezření její v pravdě ropresentují svědka
dlouhé pražské minulosti, jejíž projevy, život
a rach tudy proudívaly.

Avšak vedle zachování „starého rázu“
Praby v tomto směru běží ještě o zachování
nádherného, celým světem ohdivovaného histo
rického obrazu Prahy, který se jeví divákovi
patřícímu z Františkova nábřeží přes Vltavu
na Malou Stranu a Hraděsny. O zachování
skvělého toboto obraza panují důvodné a věcné
obavy.

Ve případě, až bude a bude-li přikročeno ku
prodloužení od Smíchova a částečně také a
kamenného mostu císaře Františka hotového
již nábřeží na levém břehu vltavském dále ku
kamennémuo rmostu Karlovu, samo sebou přijde
na denní pořádek zodpovězení otázky, co má
býti na nábřeží torn postaveno. Otázka tu po
loží poměry mujetkové a vlastnické, jak a
k čemu má býti příště pozemků při nábřeží
tomto použito. Ve případě, že by na nábřeží
tom vznikla řadatřebai jenom jedno nebodvou
patrových domů, bude tím tažena přes nádherný
uvbraz Malé Strany s Hradčany široká, jedno
tvárně střízlivá linie, která ho z dolejší polo
vice zakryje tak, že velkolepá druhá zbylá jeho
hořejší polovice pozbude bez pitoreskní své
polovice dolejší nynější své pestré, malebné
podstati a rázovitému obrazu a pohledu tomu
bylo by na věky odzvoněno umíráčkem.

Starost o zachování tohoto charakteriati
ckého a nádherného historického obrazu Prahy
adílena jest dnes především ve kruzích odbor
níků a za stávajících poměrů není pomyšlení
na to, jak by se hrozící zkáze jeho dalo bez.
pečně a trvale předejíti. Zápas proti tomu pove
dou dva mocní draci, jejichž obrovské žaludky
budou velice těžko k upokojení. Jedním z draků
těch budou oprávněné majetkové nároky drži
telů pozemků na levém vltavském pobřeží,
kteří je budou cbtíti docela právem co nej
výhodněji zpeněžiti a drahým z draků těch
bude stejně oprávněná žištná podnikavost, která
bude usilovati, aby míst těch nabyla a výhodně
je zastavěla výnosnými činžáky. Tito dva hl
taví draci, podporováni celým rojem lidiček,
kteří budou míti na jejich vítězství hmotný
zájem, budou státi proti ideálním obhájcům
krásy a historické tradice, tak že se v zápase
tom střatne nepochybné majetkové právo sči
rou vlasteneckoa povinností. Kdo by v boji
tom zu dnešních dnů v Praze podlehl, o tom
se dá souditi. Kdo ve případě jeho podlehne
v budoucnosti, až k němu dojde, musíme ne
chati rozhodnouti poměrům příštím. Námdnes



záleželo jenom ua tom, abychom čtenáře své
informovali o hlavních a nejdůležitějších kon
tarách otázky sachování „starého ráza“ Prahy,
o němž se za našich časů ustavičně ve veřej
nosti mlaví a píše.

Politické rozvlnění, jež v posledních dva
cíti letech hladinou české veřejnosti kymácelo,
stále víc a více se tiší, tak že dnes možno
mluviti o tichu před novými — bouřemi.

Mladočeská straca, která při volbách do
zemského sněmu r. 1889 octla se v popředí

litického živuta u nás, přežila sama sebe.
edpak to, co měli tehdejší její stoupenci na

erdci, již pověděla; co se dalo z dobrých snah
její vykonati, to se stalo; co bylo jejím ide
úlem, to dále čistotu ideálu zachovalo; v čem
chybovala, to by možná že také chyby strany
jiné na jejím místě vyvážily. Starší její stou
penci a vůdcové vymřeli, mladší sestárli, ná
sledkem nabytých zkušeností a změněných po
měrů ve mnohém své náhledy změnili a proto
se k nim přidružili živlové mladší povahy kon
servativní, tak že mladočeská strana sebe pře
žila a vystupuje již delší dobu pod starou
firmou jako činitel nový.

Faktum toto vysvětluje, proč se jednání
dnešních mladočeských politiků úplně podstatně
liší od vystupování mladočeských politiků
z let osmdesátých. Za výsledek mladočeské
politiky původního jejího programu slaší po
kládati přiostření národnostní otázky v zemích
českých, která z české strany laštěna jest
peustupněji než-li dříve, což přičítati dlužno
také rozhodněji česky vychovaným generacím
a nepochybnému českému hospodářskému po
kroku; napotom výsledkempůsobnosti jeji jest,
že byly zvýšeny platy státním úředníkům a
že v Čechách bylo nově opraveno služné uči
telstva obecných a měšťanských škol. Konečně
pak měla mladočeská strana značnýpodíl na
tom, že zavedena byla první etapa všeobecného
blasovacího práva při volbách poslanců do
říšské rady.

Že nebylo skoro nic provedeno ze státo
právního programa jejího, toho příčiny sluší
přičítati tomu, že Se ve Siěru tom ze strany
mladočeské nepolitisovalo. Okolnosti ji přiměly,
že brzy octla se na cestách, na něž před Mlado
čechy zatlačeni byli Staročeši a pochybujemne,
že se nacházíme daleko od pravdy, když se
nám zdá, že dnes vlastně nejpřednějším mla
dočeským politikem, ovšem nikoliv nomine,
ale nepochybně prostředkem vlivů a styků facto,
jest p. Dr. Karel Mattoš, jak každý sledovatel
českých politických běhů za posledních Jet tu
a tam docela citelně namakati mohl,

Různí mladší pánové, jež vnitřní síla radi
kálně a pokrokově pudí v před, nejsou ovšem
že se stávajícími poměry, když se v celých
Čechách neděje to, co oni v některé pražské

FEUILLETON.
Nadějný sňatek.

Píše J. 5—a.

IM.

Kačka beztoho od Šenkyše pošilhávala tou
žebně ke stolu, u něhož Pepík seděl. A tak si
posvícenský rytíř houkl statečně: „I pojďte si,
Kačenko, taky trochu sednout k nám! Jáe Vámi
stejuě musím o něčem mlavit.“

„Ale to nejde, to přece nejde,“ kroutila
se Kačka jako v rozpacích. „Jsem tuhle přece
děvče a sedat si sama k tolika pánům, to 86
přece nesluší.“ Zatím však měla co nohy
zdržovat. Chraplavé pobídnutí Pepíkovo znělo
jí v uších tak líbezně jako nejkrásnější skři
vánčí zpěv. Ale najednou se rozběhnout přece
nesmí.

„Ale to jsou řeči, to json řeči, jako
bychom strašijil Snad Vás přece neuřknul“

„Inu, vždyť ja proti Vám nic nemám; ale
tatínek čeká na pivo a já přecejako děvče.. .“

„Hwm, pěkné děvče,“ třásl hlavou Polda;
„ještě jen řekněte, že se bojíte bubáka.“

„Poslouchejte, do toho Vám nic není, že
jsem starší, rozumíte! Aspoň nejsem žádní
fiflena a — víte — rozam mám vždycky v po
řádku!“

„A hobu taky, jak je vidět,“ ušklíbl se
Polda jízlivě.

„luu, to je pravda,“ odsekla Kačka; „já
nikdy v hospodě nepletu jazykem jako někdo
— Vy. Vy kostrounerezatá |“

„Víte, Kučeuko, radši toho nechejme,“
odpovídal Polda s úsměvem. „Mlčet je zlato a
ta Vaše deklamace by se Vám právě nevypla
tila. Vzpomeňte si, že jste z té avé zelenářské
vyřídilky platila jednou hezky velkou daň. Ne
pamatujete-li se už, pan soudce Vám tov lej
strech najde, kolik to dělalo. — Ale abyste ai
uomyslela, že Vás chci sekýrovat, to ne, to ne.
Ale nemáte se hned pro každé slovo. mláden
cov» tolik kohboutit. Takhle byste se nikdy

hospodě za nejlepší uznají, spokojeni. Ale 8čím
oni nejsou spokojení, s tím zajistéšetaké ne
souhlasí živlové konservativnější, kteří ge e nimi
ve věci srovnávají, avšak nezapomínají přítom
počítati, že proti míněním a přáním jejich
stojí také mínění a přání jiná. Proto když se
klidně do víru českých poměrů ponoříme a
podstatu jejich zkonmáme, brzy seznáme, že se
u nás nevede domácí spor tak o principy, ale spíše
o taktiku. Následkem toho zvrhuje se spor
ten ze sporu zásadního ve spor osobní, který
však bohužel ve mnoha případech nechává za
vebou čarné stíny prospěchářských zájmů.

Že za takových okolností vyskytují se
také osobnosti a i celé společnosti, které zmatků
proto nastalých užívají k tomu, aby obecnou
pozornost odvrátili od svého kutění, netřeba
vykládati. Je jim to snadno, někoho popaditi
a poštvati. V našich poměrech vládne jedne
veliká chyba. U nás panaje totiž nerozamná
a škodlivá skoupost. Vždyť náš člověk nemá
doposud plného pochopení, aby dal poli dostatek
látek, aby mu za to desateronásobně rodilo,

a péče, aby mu to silou a tukem svým mnoho
násobně oplatil a zejména pak šetří na každém,
komu má dáti groš za prokázanou mu služba
nebo práci. To vyvolalo v našich (poměrech
nespokojenost a citelné škody na všech stranách.

Ku př.,abychom se dělnických poměrů
nedotýkali, any jsou pořád všeobecně přetře
pávány, uvádíme, že před čtyřiceti lety při
zavádění samosprávných okresních obcí u nás
nebylo dbáno, aby za sekretáře jejich zjednáni
byli lidé nejobratnější a nejprozíravější, jací
byli k dostání, nýbrž z ohledů úspornýchještě
do nedávna i nejbohatší české okresy platily
svým tajemníkům ročně celých 1000 zl., za
kteréžto sumy kouzelníci zjednati se nedali.
Kdyby byly r. 1865 obnášely platy okresních
sekretářů stejně tolik, mnoho-li obnášely platy
okresních soudců a okresních hejtinanů, jak by
dnos česká samospráva vyblížela!? Co doved
ných a obratných lidí bylo by se věnovalo
službě samosprávné, jaký duch byl by v ní
zavládl, kdyby řiditelé její byli výborně place
ni a také opírati se mohli o bezpečný zem
ský samosprávný úřednický statut na který
dodnes marně se čeká,

Za takových okolností, když našinei všade
nerosumně škrobí a úzkostlivě počítají zroka
hrachu do hrníčka, ač jim jsou zatím na jiné
straně pytle pšeuice odnášeny, ovšem pánem
situnce stává seunás ten, kdo více platí anebo
alespoň povídá, že by více dal anebo že se
více dávati má.

Takovouto českou lidovou politiku vidíme
zase právě v Prazel Zde totiž „ve prospěch
zdraví lidu“ zakázáno dámám nosení vleček.
Ale aby zde byly dle stávajících poměrů ve
prospěch sesílení lidu zavedeny určité a ne
přestapná ceny potravin, to se nestalo. Kdyby
se to stalo a kdyby lid nemohl býti především————
nevdala; každý by Vás měl za mrzouta, Vidíte,
tuhle Pepík Vás před chvíli tolik vychvaloval!
Láskou div neplakal; prý by se utopil, kdy
byste ho neměla ráda. Teď Vás ještě zve na
besedu a Vy na místo sladkého cvrlikání na
dáváte jako omrzelá tchýně,“

„No, no, jen nepraš,“ bránil se proti
Poldovi Pepík. „Ten by Vám Kučko, nahučel
o mně lží! Ale co je pravda, to je pravda;
mně se líbíte, jste ženská hospodárná, A pojďte
jen sem a připijte si na mé zdraví. No — no!
A nebo to na Vás vyleju.“

Teď už se Kačka nezlobila na nikoho;
věděla, že ož z politiky musí zatím něco
spolknout, aby si naposled námluvy nezkazila.
Přijala úctu, usrkla s poděkováním trochu va
Pepikovo zdraví.

„A ode mue Se napijte, Kačko, taky,
abyste dokázala, že se nehbněváte,“ pobídl
Polda. Kačka nepohrdla, napila se do kola ode
všech a pa důraznou žádost Pepíkovu usedla
—ovšem ze slušnosti jen na kraj lavice a klopila
oči k zemi.

„A tak vidíte, milá Kačeuko, já jsem

Pepík. „Kuždý mne baní, každý nadává, nemám
ani doma pokoje. A proto radší někdy uteku
do hospody, abych zalil zlost; kdyby mne celý
svět neprovásledoval, byl bych taky jinačí.
Zeptejte se tuhle kamarádů, mlovím-li lež. A
já mám dobré srdce, já jsem dobrý chlap.“ A

se to uvidí, až buda míti vlastní domácnost...
A já vím, že byste si mne ráda náviděla.. .“

Polda v tato Pepíkovu elegii najednou
vpadl: „A tak už, brepto, místo dlouhé dekla
iace řekni: „Kačko,já tě miluju z gruotu
srdce celébo. To bude to nejkratší a nejlepší;
že Kačenko?“

„Výborně, sláva,“ zahřměla hrdla bodu
jících. „Aťžije ženich a nevěstal“

Kačka vstala a celá zardělá chvějícími
se prsty cuchala cíp zástěry.

„Kačenko, mé drahé srdíčko, ty má líbezná
holubičko, podej mi raku na svědectví, že už

pří koapipotravio odí dovolujeme si mítisa to, žeby on nejen sílil, ale šé by také
následkem toho bez zvláštního sákasa ibned
většina vleček docela přirozeně z prašských
ulic zmizela! Kdo lehce ze prodeje tivotních

třeb lidu peněz nabyl, může potom šeně a
rám dovoliti, aby hedvábím ulice zametaly |

Obrana.

(okol nejmodernějšívzdělanostia dobrých mravů. Učitelstvojest rozhodně
povoláno k tomu, aby v národě šířilo pravou
osvětu a pečovalo o zušlechtění srdoí. Donu
fáme, že tak učitelstvo většinou činí. Ale
kdybytakhlechtělnašinecsouditiokulturních
snabách učitelstva dle článků „Skolského Ob
zoru“, tu by se zrovna zhrozil. Tento „orgán
pokrokového učitelstva“ hovoří s tak vybrou
Šenou elegancí, že by takhle kaprál při exe
círce sotva směl mluviti.

Pražský „Čech“ pochválil stanovisko
Komenského k náboženské výchově, podal o
zbožnosti Komenského pěkné doklady. Ale
„Skolský Obzor“ sděluje v č. 31. svým věrným,
že po emrti Komenského nazývají se jeho
jménem nejhorší putyky (u „Komenského“) a
k tomu ještě „památka jeho pokálena je tím,
že si jím nectnou hubu vyplachuje Čech“ —
To je ovšem zpráva velice „výstižná“ a —
„Spravedlivá“. — V kostele prý se děti přímo
nutí k olizování osliotaných dřev. — „Čech
chce patrně dokazovati, že mají velební páni
také jakési srdce. Leda že by to srdce měli
v objemném svém břiše. Dnes na štěstí kuždé
dítě ví, že vám nejde o znamení spásy, ale o
vaše drahocenné břicho.“ (Zde přičiňujeme
malou poznámka: Af někdo srovná hlavní

+touhy Školského Obzoru s tužbami katolických
listů a pak řekne, kdo o tučný krajíc víc stojí.
A nechť se ta „objemná břicha“ měří podle
plata kaplana a učitele a podle jejich pense.)
Škol. Obzor mluví též přeušlechtile o „líbání
vyšívaných hadrů a pomalovaných dřev v ka
tolických kostelích.“ Katolická procesí a slou

žení mše jsou dle Škol. Obzoru „klerikální výšlapv a klerikální kejkle.“ Že se někteří učitelé
zúčastnili visitační hostiny v Litomyšli, pra
nýřaje tyto pány Škol. Obzor bezohledně pod
titolem: „Učroby 8i omastili“. „Tento pokro
kový orgán“ nazývá několikrát prolhaně „Čecha“
orgánem Drozdův a Poštulkův; tváří se slepým
a hluchým ke všemu, co Čech proti Drozdovi
a Poštulkovi napsal. Co říkají slušnější lidé
takovému balamucení? Čech jest usi tak or

gónem Drozdovým, jako Školský Obzor páněpačkovým. Dále Škol. Obzor drze lže těmito
řádky: „Křesťanská Škola na straně 131. píše:
Právě ty nejštváčtější orgány trpí na svacho
tiny a na straně 142. píše, že katolické ducho
venstvo dvou orgánů neudrží. Možno tedy bez

mobu zítra žádat za oblášky.“
„To já se musím ještě zeptat maminky,

to nejde tak čerstva,“ svolovala novopečená
nevěsta opatrně a zakrývajíc si oči zástěrou,
uchopila džbán a byla ta tam. — Všecko se
v hospodě usmívalo; i habatá bospodská Vod
várková od šenkyše se zalíbením mrkala a
kývala dlouze na souhlas.

ANO,už je raka v rukávě,“ chválil Polda.
„Kačka se jistě s matkou dlouho radit nebude;
známe to. Ještě ti stará ráda ruka políbí. A
teď musíme přece tvé zasnoubení nějak oslavit;
dej přece úctu a nedělej škroba.“

Pepík ovšem musil ukázat može stateč
ného a Štědrého. „Jednou do kola každému
litr pival“ zavelel jako kavalír. Pak mládenci
přiťakávali Pepíkovi 8 nejrůznějšími gratula
cemi. Zazpívali sborem: „Však nám tak uebade,
až se oženíme.“ Pak ještě na žádost ženichovu
přidali: „Však my dobře víme, proč 86 neže
níme; přijde na nás cedulička, na vojnu mu
síme. Pročpak bychom nešli, když jsme hoši
hezcí ; Šest krejcarů na den, nezhyneme hladem.“

Když dozpívali, dostal Polda z novu choť
do rýpáví. Kousl: „Ale víš, Josefe, ono ti
opravdu tak nebude jako teď, až se oženíš.
Máš tátu aoubráka, matka dobračko, ale Kačka
je metr, povídám metr. Počkej, ta tě bodě
nonit, ta ti naloží na záda pěkných věcí, už ti
bude v kříži praskat. Ale bude to skoro dobřa
na takového nezbedu. Budeš, hochu, pod
pantoflem, dobře si pamatuj mou řeč.“

„Co že, já pod paatoflem?“ udeřil se do
prsou nražený Pepík. „Já staré vojna, že bych
si měl nechat všecko od ženské líbit ? Himlili“

„No, jen se tak nenaparuj! Jakápak vojna?
Odvedli té k lantverákům; 4 takoví ukrutní
vojáci ani přednarakováním nepřísahají, řeknou
jenom „na mou duši neuteka“ — a je po všem.
U kaprála jsi měl prý velkou protekci; ten
všecky vojáky execíroval dohromady, jen tebe
zvlášť. Zlé huby tě pomlouvají, že jsi si odbyl
celou vojnu na kavalci, ale já vím přece o
tobě něco lepšího. Když kaprál řekl hejtma
novi, že bys nedokázal ani dobře mazat vozy



depesti ty „nejštváčtější“ orgány a |
čkovati.p- Baěkosí 2 upřímné přiznání.

vdou však jest, še napsala KřesťanskáŠkola
v polemice s Vychovatelem tolik: „Ménél
někdo, že se dva katolické listy vychovatelské
u nás neudrží — pak tvrdíme my, že jedem
list proti celé armádě nevěreckých listů uči
telských nestačí; neudržeti aspoň dva, bylo
by pro nás hanbou. Kolik se drží listů homi
Jetických, kolik belletristických — a školské

se nemohou udrčeti dva, ba snad anipoomějí,jyšne to s jisté otrany pořád lordí.“ Tak vy
ate ve Akhtečnnsti to „upřímné přiznání“
páně Špačkovo. Nechť si je laskavý čtenář
srovná 8 „objevem“ Škol. Obzora.

A tenhle list neostýchá se na první straně
o sobě vytisknouti, še „projevuje stále hlubší
pasirání na mejrůsnější otázky a před ro
kovými stranami a jedinci učitelstvo re

je.“ Jistě většina učitelstva by se pěkně
poděkovala za takovou reprásentaci. Takovou
hanskou vzdělanost, jakoa vyniká „pokrokový“
Škol. Obz., neosvojí 68 šádný v pravdě pokrokový
a oharakierní učitel. Protikatolické žarnály
kačdou chvíli farizejsky kroutí očima nad
„sprostotou a nepootivostí“ listů katolických
i když k tomu aemají důvodů žádných. Kde
zůstaly nyní se svým humanitářským rozčile
oím? Proč nepozvedaoa rázně svého hlasu
proti spoustě paačálních hrabostí a lží, které
se roztékají ze Škol. Obzoru po české zemi na
neskonalou baaba českého tisku? Inu, bojí se
pramýře.Do pokojnýchkatolíků kope se snadno,
i hlava nejobmezenější stává se bojem proti
katolictvu blavou „pokrokovou“. Ale kdyby
některý list chtěl uděliti Škol. Obzoru poučení,
že i v boji proti katolíkům nutno šetřiti pravdy
a žurnalistické slušnosti, byl by hned přibit
na pranýř jako list klerikální. Ta „svobodo
myslná“ kouta našich nepřátel jest zcela bez
ohledná a příliš slídivá. Katolický list, který
by tak „slušně“ psal jako Šk. Obzor, stal by
se v katolické společnosti nemožným.

Jací asi lidé za „pokrokovým“ Škol.
Obzorem stojí, jest také patrno z neustálého

nářku na neplacení, Škol. Obzor už jednou přisvé mizerii docelauveřejňoval jména odběra
telů neplatících a nyní v čísle 31. docela ozna
moje: „Seznam dlužníků tentokráte obsáhlejší,
uveřejníme v čísle příštím.“ Takhle masí po
bízeti pokrokový tisk své stoupence k podpoře
šíření „pokrokových myšlenek.“ Před úpravou
učitelských platů nenaříkal Škol. Obzor ua
svoji finanční bídu tolik jako nyní. V čís. 24.
píše: „Administrace Čes. Učitele s povzdechem
konstatuje, že po úpravě platí odběratelé bůře
než před úpravou. Totéžmůžeme konstatovati
i my.“ Jeví se zde zkrátka — veliká charakter
nost. Pásti svůj zrak na nekřesťanských výpa
dech proti církvi, udělat si ze Škol. Obzoraa=———————-=
nebo pást vojenské valacby, přijal tě hejtman
z milosrdenství za burše. Ale při tom té
ještě musela hejtmanka každou chvíli tahat za
ucho, protože's neuměl dobře ani její díté

ochovat.“
„Himill! Poldo, nedopalaj! Tohle jsoa

všacko Iti. Cbytnu-li tu sklenici ...“ A Pepek
povstal rázně jako rozlobený Napoleon.

Ale už stála u stolu hubatá Vodvárková a
blasem, který zpěljakozvuk obstarožního gramo
fónu, prohlásila důrazně, že tady žádnou bouřili
vou výměnu nábledů neztrpí. Jazyk jí bronsil o
dva vyblodané zuby tak rychle, že rozvadění
soupeři hned uznali za dobré odložiti svůj
spor na jindy a postaviti se na odpor společ
nému nepříteli svorně. A když tak rozhodně
protestovali proti „rušení zábavy“, přizvnko
vali z přátelství i drazí kamarádi. V tom však
se již objevil ve dveřích ramenatý podomek
Plácek, jehož tvrdé race budily pochopitelný
respekt. — Mládenci přišli zas trochu k roz
amu, vystřídali boařlivý odpor tichým, slušným
„vysvětlením a dorozaměním“, tak že Plácek
vykročivší v před k revolučnímu stolu, vzda
loval se pomala z nálevny. Po cestě si bručel:
„Křeček mizerná; bude se naparovat, že ja
vojákem. Leda by ho na vojně potřebovali za
špant ke kanonu.“

Bylo už hodně po půlnoci, když Pepík
vrávoval z hospody domů. Rozloučil se s Poldou
srdečně, přátelsky, jako by se byli před chvílí
líbali. A ještě si na rozchodnou zaplakal, že
už ma krásné časy minuly a teď že nastanou
starosti a svízele. Napadlo mu najednou, že
je přece krásný mládeneo a teď si má vzíti
takovou můra. „Jmenoj mi, Poldíčko, aspoň
šest tak hezkých mládenců v obci jako jsem
já; ale kdepak šest? Jmenaj mi tři anebo
aspoň jednoho jediného, můžeš-li. Mně je hůř
než před asentem .. .“

Když Kačka přišla domů 6 pivem, hned
sdělila hrdě, že se jejímu staropanenství ne
bude už nikdo posmívat; uš dostala od Pepka
slovo. „Už to není nic platno, maminko, jsem
už starší děvče.. “

„lou, děj se vůle Páně“ přitakala stará
žena; „jen aby ten Josef trochu zmoudřel“,
Nelíbila se jí ta partie ani za mák; ale Kačka,

strouha pro vlastní výlev ušlechtilých citů, to
ještě ano; ale platit na to? Vedělané nčitelstvo
by konečně mělo důrazně prohlásiti, že Škol.
Obzor mela neprávem se činí minvčím jeho;
mělo by se bez obledu na pokrokovou inkvisici
ohraditi proti morálním škodám, jichž takovým
tiskem doznává. Oai tacet, consentire videtar
— kdo mlčí, sdá se, jako by souhlasil.

(3) Pokrokoví mozi sebom. Když
začala francouzská revolace, běda bylo tomu
člověku, který z plných plic nekřičel gailloti
nové, krvavé „svobodě“ sláva a kdo se odvážil
míti jen poněkud jiný náhled než „3vobodo
myslaý“ tyran Bobespiere. Každou chvilka
některý „podezřelý“ byl odpraven. Naposled i
sám hlavní „ocbránce pokrokových a osvícených
poměrů“ ee stal podezřelý a zhynal na popra
višti též, Tyhle události se nám vtírají neod
bytně na mysl, když pozorajeme tu „soased
skoa“, jakou spolu začínají tančiti vůdčí
duchovépokrokového učitelstva. „Škol. Obzora“
se zdá ústřední orgán organisovaných „Ceský
Učitel“ silně podezřelým už teď; prý tento
orgán nechal Čecha klidně denuncovat, důstojaě
mlčel, pokud nebyl napaden sám redaktor
Černý. A tak se zdá „Škol. Obzora“, že Český
Uč. nadává ještě málo. Že by se mlčení Čes.
Učitele Škol. Obzora hodilo dobře do krámu,
rádi věříme; mrzí ho nadávková konkurence,
zlobí se už z finaačních ohledů, že se stává
pro silné hrdlo Čes. Učitele orgánem zcela
podrožným. Ale my sami můžeme dáti Čes.
Učiteli svědectví, že jeho výpady na katolictvo
nepokolhávají nijak za Škol. Obzorem. Také
sám Čes. Učitel brání se proti hrůzostrašnému
podezření a nazývá je hanebností,

Také si pomáhá Škol. Obzor k reputaci
na účet Čes. Učitelea vůdců organisovaného
učitelstva tímto sdělením: „Učitelstvo do vý
bora banky („Prahy“) zvolilo dva členy téže
rodiny. Márodina Rašínova podivný zvak mezi
pražským obecenstvem. Všude, na všech stra
nách so vyslovuje mínění, že jde jen za svým
osobním a rodinným prospěchem.“ Pány Rašíny
prý učitelstvo volilo na komando. „I nejlepší
přítel p. Viktora Rašína masí doznati, že mu
4131 K 40 h za 10 měsíců, které z danky
„Prahy“ má jako vrchní sběratel mezi učitel
stvem, mohlo postačiti. Neskromností při nej
menším mosíme aazvati, když se tlačí ještě
do výboru, aby za každou schůzi přijímal
ještě po dvacetikoraně. Nepotismem (strýčkov
stvím) však zapáchá, když z jediné rodiny po
dvacetikoranách sahají bratři dva. Běží ovšem
o víc, o členství v ředitelství, o užitek 10%,
ze ziska! Dělili se letos tři muži skoro
o 10.000K; v takovém případě jdou stranou
všecky ohledy.“ K tomu na jiném místě Šk.
Obzor dodává: „Nový úspěch dynastie Raší
novské dosáhl kýženého vrcholu zvolením
————

aspoň nebude každou chvíli plakat. Snad by
ještě musila slyšet od holky výčitky, že je
proti jejímu štěstí, kdyby ji zrazovala od toho
manželského čepce, který jí chce Pepík na
hlava vložiti.

Tatík ani mnoho do toho nehovořil. Po
myslel ci, že by raději snědl lžíci utrejcho, ale
na hlas to neřekl. Jen zdlouha pobafoval a
svědčil s kyselou tváři hlavou.

Když Kačka odešla na koupi, chtěla stará
Raková potěšit své rozpačité srdce rozhod
nějším souhlasem muže nemluvy: „No, já
myslím, táto, že to všecko bude přece jen
k dobrému. Však naša Kučka z Pepka udělá
člověka; panečku, ta je metr, ta si na něj
dovede houknout.“

„Prosím tě, dej pokoj a nemlav jako dítě.
Veaď pelyněk mezi mrkve a pak ochatnej,
bude-lisladší.. .“

Když se stará Horčáková ráno.od Pepka
dověděla, že je vlastně už zasnouben a že teď
„půjde všecko jináč“, ani ho samou radostí
nehubovala. Když vyšla před chalopu, padla
právě do rukou Kačce, která s úsměvem Se
vracela od kupce. „Pozdrav Pán Bůh, tetičko,
jak se pořád máte ?“

„I je to pořád všelijaké; leda že mne
Pepek teď poprvé v životě trochu potěšil;
však Vy, Kačenko, dobře víte, čím. Děj se
teda vůle Boží; víte, on Josef není právě nej
horší, klepavé huby vždyckydovedou, dělat
z komára velblouda. Jen abyste ho udržela
doma, až dostane chuť na pití.“

Kačka se jzapálila a hned se za dobré
slovo odvděčovala: „I to jsem ráda, tetičko,
že proti tomu nic nemáte. A novykejte mi už,
vždyť jsem teď už jsko Vaše dcera, dovedu se
Vám dobřezachovat... A o Francka se už
pic nestarejte; toho si vezmu teď do práce
sama a uvidíte, jak se všecko obrátí. Víte, já
jsem lenská metr, dovedu dřít, ale doveda se
taky ozvat. To mne ještě poznáte. Zatím
8 Pánem Bohem, musím čerstvá domů; a od
poledne Vám něco pěkného přinesu.“ A obě
se na rozchodnoo políbily.

l starý Horčák vážně o té nastávající
změněfilosofoval. Ale jeden okamžik pustil šídlo
z ruky a z jeho hrdla začelestilo táhlé: Cnehchch!

řiditele Josefa Rašína do řiditelstva banky
„Praby“. Uvidíme, kolik z těch 8833 K, jichž

dostane, připadne organisacil“ Mhm! Tedy
vůdcům organisace jejich boj proti katoliotvu
znamenitě se vyplácí. Rozhodně z toho „po

krokového“ snažení mají ep bakšiš než
„laxomý, tyranisojící a fanatic j farář z péčeo náboženské uvědomění lidu, kdy musí bmotná
břemena nésti blavně na vlastních bedrech.

Na kollegialní objev Šk. Obzoru odpověděl
Č. Učitel, že jest Šk. Obzor revolverový plátek,
„který se jen útoky adržuje při životě“; ten
prý snese všecko. — A Sk.Obz. zase odpo
vídá: „Spíše se nám zdá a také mnozí stoupenci
p. Rašínovi to potvrzují, že obsah „Českého
Učitele“ svědčí za vrchní redakce p. Rašínovy
o špatném výběro.“ — Na, my věříme oběma
těm kollegialním poklonám rádi. Teď ať se na
nás pokrokoví pánové nehněvají, že se nám
jejich listy pranic nezamlouvají; vždyť je od
sazují sami. — Sk. Obzor ještě v téže polemice
dodává: „Co se těch „útoků“ týká, nejsme,

ane Rašíne, dosud s Vámi hotovi. Posvíťíme
jednou ještě důkladněji na Vaše prospěchářství,
dokážeme Vám, že čestná funkce starostenská
vynáší Vám ročně pakatýlek asi 6000 koran
a že jste tedy za mimoškolní „práci“ nejlépe
honorovaným učitelem v království Českém“,

Jeden bývalý přispívatel Česk. Učitele
napsal několik polemických slov proti vrchníma
censorovi téhož lista a Č. Uč. uvedl v závorce
pravé jméno tohoto dlouholetého svého spolu
pracovaíka. Šk. Obzor za tou příčinou píše:
»Áni ten nejmizernější klerikální plátek by se
na takovou msta nezmobl, aby plným jménem
udával toho spolupracovníka, který náhodou

řestal věřiti V jeho Mohameda a po dloubo
etých platných službách sloužiti přestal.“ Tak

vida! Podle Šk. Obzorui poslední katolický
list jest charakternější, aež ten orgán, před
kterým se organisovaní klaní jako před palla
diem. Jest nám tedy poučkud 8 podivem „svo
bodomyslné“ vybídnutí Škol. Obzoru, aby ne
bylo ani jediného učitele ani inteligenta, „který
by se ze všech sil (!!) nepostaras, aby v jeho
okolí se „Čech“ přestal odbírati, který by ua
vštěvoval místnosti, kde je vyvěšen“. Nemělo
to spíš platit pro Čes. Učitele? Nyní Čes. Uč,
nazývá nařknutí Šk. O. hunebností. Pranýřování
organisovanýchi neorganisovaných,podezřívání,
vytýkání | ziskuchtivosti, odstavování „dě
doušků“, to jest v pokrokové obci učitelské
na denním pořádku. Když pánové jízlivé šlágry
proti nám už stokrát zopakovali, dávají se
pro variaci zase do sebe. A při takých vzá
jemných obžalobách se ještě diví, že vrtíme
hlavou nad jejich pokrokovou neomylnosti a
zářícím příkladem ušlechtilosti.

„Aťslouží ke zdraví,“ ozvala se polohlasně
od plotny zdvořilá manželka, myalíc, že starý
kýchl. Ale odpovědí na pozdrav bylo nové:
Chchch! A starý Horčák chytil 8e smíchem za
boky, div z třínožky neupadl.

„Co se tolik chechtáš, starý blázne ?“
vyjevila zrak Horčáková, která nyní poznala
svůj prvotní omyl. .

„lnu, čemu se směju! Já jsem ož dědek
nad hrobem — chchch — ale tohle, co si
bude Pepek brát — chchch — tohle bych si
přece za ženu nevzal. To bych radši pil každý
den k snídaní břečku z hořkého jetele.“

„No, no, ty vejběro, ještě to naposled
řekni Pepkovi a bude po Kopulaci. Můžeme
rádi všech deset olíznout. Krása není všecko
a Kačka se mi líbí, že to je žeuská metr.“

„To se, mámo, neboj, že budu Pepka zra
zovat; jsem rád, že se 8 ním bude trestat zas
někdo jiný. Ale bude to párek! Jen aby to
bylo k dobrému... .“

Když kráčeli snoubenci do kostela, celá
obec z chalap vybíhala.

Svatbu slavil Josef celé tři dny. První
den přišlai kořenářka povinšovat a odnesla
si od vděčné Kačky kloudnou výslažku. Hodo
vání drahého dne 8e už ani nevěstě nelíbilo.
A když Josef pil ještě třetí den, uspokojovala
své rozechvěné srdce aspoň myšlenkou: „O
svatbě se musí přimhouřit oko; vždyť jest to
jen jednou v životě. Však potom musí dělat
dobrotu; to já budu na něho metr. A Pepík
dělal dobrotu až do neděle. Pak to na něho
přišlo zas. A když přišel domů, ještě Kačce
za domluvy nadal. „No, je to po té svatbě,
ať si ještě jednou popřeje,“ konejšila se Kačka.
„Ale pak bude dost; však já mu ukážu, že
jsem metr a že si nebude se mnou jen tak
zahrávat .. ."

+ *
*

Ten člověk ještě není úplně nešťastný,
komu zbývá apoň naděje. Kdyby Kačka ne
měla ani té důvěry v příští lepší časy, bylo
by s ní teprv zle. A proto Kačku nemůže
žádný dobrý člověk o její naději olupovat; to
by jí chuderce teprv nezbývalo nic,



Politický přehled,
Delegace v Pešti pracovaly dosad ve výbo

rech, ploé schůze rakouské delegace nastanou
dnes v pátek, kdy zajisté při jednání o mimořád
ném požadavku vojenském nastanou pohnaté de
baty. Němečtí poslanci, kteří se tak rozhodně vy
slovili proti mimořádnému úvěru na zbrojení,
stávají se nyol krotkými a badou blagovati
pro, aby ministerstvo nepadlo, že prý tento
mimořádný úvěr má i dobrou stránku. Mají
strach, že by jiná vláda nebyla k nim tak
nakloněna. Zbrojení Rakousku vysvětluje 8e
v cizině tím, že Rakousko, když Rusko jest
nyní zaměstnáno, má v otázce balkánské hlavní
slovo, a že se prý Italie dostene 5 Rakonskem
o Albansko do sporu, V Italii domněnky takové
vyvracejí.

Mezi Vatikánem a Francií nastalo napjetí.
Sv. Stolice podila totiž proti návštěvě presi
denta Loubeta a krále italského protestní notu,
kteráž zaslána všem zástupcům katolických
velmocí. Tím vláda francouzská se velmi roz
bouřila. Odpor francouzské vlády proti pro
testní notě projevi: se zatím odvoláním fran
couz. velevyslance při Vatikáně. Sporem s Fran
cil potvrzeno na novo, že poměry nynější jsou
neudržitelny.

Anglie postavila se nyní válečně proti
Tibeta. Vědeckávýprava, jak Angličané nazývali
své tažení do Tibetu, změnila se va válku.
V Tibetě strojí se uyní domorodci, aby vetřelce
vypudili ze země,

Japonci na svém vítězném postapu na
jednou se zarazili. Před Port Arthurem dostalo
se jim studené sprchy, neboť tu při bombardo
vání potopeny dvě velké japonské lodi Hatsuse
a Jošino a asi tři jiné těžce poškozeny, při
čemž zahynulo celkem 900 námořníků. Loď
Jošino potopila prý se následkem srážky, Hat
suse pak narazila na ruskou minu. Zármntek
nad touto pohromou jest prý v Japonsku ve
liký. Hatsuse byla největší a nejmodernější
lodí japonskou, jež vyzbrojena byla 60 děly a
4 torpédy a stála 30 milionů korun, křižák
Jošinoměl36děla2 torpéda.Japonciobracejí
nyní všechnu pozornost na Port Arthur, jehož
obléhání má býti nrychleno. Při tom obležení ne
lení, připravujíce důkladnější opevnění. Generál
Stossel dne 21. úspěšně vypadl z Port Arthuru
proti Japoncům, kteří při tom ztratili prý ně
kolik set mužů. Vrchní velitel loďstva ruského
Skrydlov je už ve Vladivostoku. Admirál
vladivostockého loďstva Jessen zajal tři křižáky
zakoupené nedávno Japonskem v Americe.
V Mandžursko zatím Japonci ustupojí. První
japouská armáda ustoapila do Feubvančenu
a Rusové obsadili zase město Niučvan. Při
tom podařilo se Rosům vraziti klín mezi první
a drahou japonskou armáda a tím ohrozit

Japonci cholera. Denně umírá jich přes 100.
Nemoctrvá často jen den. Na Korei raský oddíl
přepadl město Andža, dobyl je a zapálil a
zničil úplně japonskou posádku. Mimo to
srazili se se sborem japonským, který dopro
vázel dopravu se zásobami, jež také zachytili,
tak že první japonská armáda je nyní beze
všeho proviantu.

Z činnosti katol. spolků.
Diecésníústřední svazkatol. spolků

diecése královéhradecké u příležitosti40le
tého jubilea jednoty katol. tovaryšů chradimských
koná v Chrudimi v neděli dne 19. června 19040 1.hod.
odpol. valnou bromadu v malém sále městského chru
dimekého musea. Pořad: 1. Zahájení schůze předsedou.
2. Zpráva jednatelská a pokladní. 3. Zpráva rovinorů.
4. Zprávy předsednictva výkonných výborů volebních
okresů. 6. Volby nového výboru. 6. Volné návrhy. 7.
Přednáška p. redaktora Sahuly „Očeském náboženství“.
1. Kafdý spolek je oprávněn vyslati delegáty, opatřené
legitimací spolkovou 8 poznámkou, kolik členů zastu

pojí — 2. Spolky, které súčastníte se korporativněprůvodu slavnosti, ohlaste se bratrskému spolku cbru
dimekému a c. k. okres hejtmanství tamnímu. — 3.
Členské příspěvky buďtež nejdéle do valné hromady
zapleceny.

Ze Sedlice a Kutné Hery. Doe15.květne
odbývala zdejší odbočka Všeodb. adražení křest. děl
nictva členskou schůzi v hostinci „u zlatého Iva“,
hojně hosty navštívenou. v níž přednášel p. říd. učitel
a redaktor Václav Špaček „o výchově dítek v křest.
rodinách“, V řeči avé na bohaté zkušenosti založené
poukázal na hlavní doby výchovy dítek, uvedl dobré
i špstné způsoby vychovávání a následky toho. Řsd,
ač dlouhá, s napjatou pozorností u vděčností byla vy
slechnuta. Panu řečníkovi volá výbor „ZaplaťPán Bůbi“

Z Bovmě. Sv. Josefská jednota katol. jinochů
a mužů v Rovni pořádala 22. května t. r. členskou
schůsi, při které přednášel dp. D. Orel, katecheta c.
k. reálky z Hradce Král., o evé cestě do Lurd. Před
náška, kteráš byla hojně členy i též hosty navětívena
(místnost byla do posledního místa vyplněna), byla
s velikou pozorností a vděčností vyslechnuta. Jednota
vzdává tímto dp. řečníkovi erdečný dík sa jehoochotu
s námahu; touto přednáškou doplněnou obrazy
různých měst, chrámů s památných míst nás mile po
učil a pobavil. Prosíme dp. řečníka, by nám svojí

přízeň jako dosud, i nadále zachoval. Jema pak v jeho

Ze Studence m Jilemnice. Politický
klub křesť.-sociální [pro okres Jičínský, Jilemnický a

řádnou valnou hromadu za bojaého účastenství členů
a hostí. Sjelo se nás tolik, še sotva sál postačoval.
Schůzi zahájil vyedp. vikář Kuhn křesťanským po
zdravem a jadrooa řečí dovozovel, jak i nejchadší
vrutvy nemají apouštěti se zřetele svá přirozenáprávu
na sastonpení v parlnoentě. Po nadšeném potlesku
ujal ae slova p. Václav Čistecký, předseda klubu.

avázal ne feč vedp. předřečníka a dokasoval, že
pronikavá změua ve prospěch lidu jest v politických
poměrech nutna Pókná řečpřijata s obecnoupochvalou.
Na to v delší přednášce líčil pozvaný vp. J. Sahala
z Hradce Král. důsledky husitské revoluce. Uvedl
markantní doklady, jak bylo bositské knéžetvo po
zabrání dachovenských statků dlechtou zotročano, 8
že dle slov samého Tomka kněžstvo „reformované“
v XVL století bylo v mrarech horší než ono kuěžstvo
katolické, proti němuž Hus vystapoval. Probral krátce
i zbědované poměry sociální a národohospodářeké,
jaké po revoluci u nás nastaly. Po řeči vp. Sahuly,
odměněné hlučným potleskem, učinil p. předseda né
kolik poznámek o školských poměrech. Na to čtena
zpráva jednatelská a pokladní. Obé byly echváleny.
Přijat jednohlasně návrh, aby do čl. [. «tanov zařazen
byl také okres Novopacký. Na to přikročeno k volbám;
zvoleni jednohlasně dosavadní členové výbora. Ku
konci ještě vy«dp. vikář účastníky zaovu povzbadil
vřelými slovy k další pilné práci. Schůze skončena
provoláním slávy Sv. Otci a Jeho Veličenstva císaři.
Budoucí schůze konati se bude v Libětátě.

Zprávy místní a z kraje.
J. B. M. njdp. dr. Josef Doubrava

odejel dne 25. t. m. odpol. vlakemz Hradce Král.,
aby pokračoval ve visitační costě a udělování av.
biřmování, jež sapočalo v Jablonném n. Orl.

Jmenování. Rada vrchníhosouduzemského
v Praze p. Felix rytíř Koschin z Freudenhofa jmenován

v Hradci Králové.

Písemní zkoněuky maturitní na c. k.
učitelském ústava v Hradci Králové konají se od 26.
t. m.; dnes se skončí.

Vylovemá mrtvola. Dne 25. t. m. odpo
ledoe vylovena byla konečně mrtvola nešťastné dívky
Bobdanecké pod Orličným eplavem vojenskými plavčiky,
kteří právě byli zaměstnáni znovuzřízením vojenské
plovárny.

Počasí. V tomto květnu zažili jeme sice dosti
krásných dnů, ale hospodaří by raději viděli v pří
tomných doech vydatný déšť; krásné dny byly vy
střídány velice chladnými nocemi, tak že několik
citelných mrazíků v okolí Hradce Králové značně
uškodi:o na brambořištích i květech stromů ovocných.
Aby za listy mrazem spálené v brambořištích rychle
náhradou vzrostly listy nové, potřebí vydatného dsště.

Výstraha. V Rio de Janeiro v Již. Americe
utvořil se podnik pode jménem „Empreza di Colonisa
gao brazileira“, který uchází ee u vlád Brazilekých
o bezplatné přenechánístátních území, na nichž mejí
býtiosazeníkolonistislovanskénárodnostiz Rakousko
Uherska,u jimž se slibuje cesta na místo jich určení
zdarma a hmotná podpora pro první měsíce usazení
se, naproti tomu se jím však ukládá za povinnost,
odváděti společnostípo 20 let polovičnívýtěžekz po
zemků jim vykázaných' Podnik ten nemá věsk dosud
ani kapitálu ani území. Proto nechť nikdo nedá Be
takto vlákati do Brazilie, kde by připravenbylo všecko
u padl do nového otroctví. Vůbec stěhování: se do
Ameriky se nyní nevdporučuje, zvláště ne průmyslo
vému dělnictva, které následkem průmyslové krise
velmi těško tu najde práci.

Boj proti modě. Městskárada pražskáa
nyní také sarajeveká co nejpřísněji všem ženám za
kázaly nositi vlečky. Vlečkami prý se zbytečně svířoje
prach se škodlivými sárodky mikrobů a bacilů, jež
obecenstro nuceno jest takto vdechovati. V Hradci
Králové by podobný zákaz rovněž neškodil, jenže by
pak ty spousty prachu zvláště v Jiříkově a Komen
skóho třídě a od Pražského mostu na Praž. Předměstí
neměl kdo zametat, leda vítr, který tekto ochotně
s dámami vykonává záslužnou službu metařskou, při
níž bacilům jako v ráji.

Ze všeodborového sdružení křesť.
dělmletva. Schůse uššího výboru 21. května. Pod
pora nemoc. udělena: A. Slezákové ve Lhotce 6 K,
A. Dabové v Úpici 12 K, A. Ješkové v Nov. Městě
n. M. 3 K, Fr. Ryšanovi v Parníku 450 K. — Ple
nární schůze výboru koná se tuto neděli.

Z Dobřemie. Na poli pravé lidové osvěty a
křesťanské avépomoci sasašen u nás dne 23. t, m.
pluh ka první brázdě přednáškou osvědčeného kře
sťanského vychovatele | mládeže p. říd. učitele V.
Špačka z Košátek a přednáškou p. Jana Vodičky,
starosty“ Syrováteckého, o sáložnách dle systemu
Raiffeisenova. Ve shromáždění více neš 60 mužůi žen
mlavil p. řídící učitel poutavě, sábavně i přesvědčivě
o vychování dítek v křesťanských rodinách nejen
v nejútlejším věku, ale hlavně v dobo návštěvy školní.
Poukázal na nutnost řádného svěcení neděle a svátků
pro mravní výchovu, na potřebnou součinnost školy
a rodiny, na noblahý vliv školních úlev. — Soahlasný
potlesk všech přítomných i lidí stadovaných odměnil
jeho námahu. Hůřebylo s přednáškou oRaiffeisenkách.
Neměla se odbývat. Lidé, kteří e chudších a střed
ních vrstev zdejšího obyvatelstva tloustnou a plní sí
kapsy, nepřejí křesťanské srvépomoci.A bylo přemlouvání
i srážení a odvracení od zamyšleného podniku —tak,

že s Vodička, rosmrssn i sřejmou sradou některých,přednášku v poslední chvíli odřek!. Ale účastníci schůze,
snajíce jeho skašenost i dobrou vůli, prosili aš bo

oprosili še slíbenou přednáška měl, původ záloženbec a Raiffoisenek nám vysvětlil; odůvodnil, proč

obavláště v naší farnosti bade ušitečna a vyložil i
některé nejdůležitější 89 stanov. V roshovora na to 6e
rosvinavším vysvětlil dp. farář Novák a p. učitel Bidlo
některé dotazy a pochybnosti p. Svatoně ze Syrovátky,
p. Tamchyny s Křičeně a jiných přítomných — načežku svolání I.

ustavající se valné hromady. Dalším keokům Zdař Bůh!
Z Třebechovice. Katolickájednota « Tře

bechovicích pořádá na pouť ve Čtvrtek. dne 2. června
1404 veliký lidový koncert v zshradě pí. Kat. Jarkov
ské. Začátek re 4 hod. odpol. Vstupné 20 hb. Hudba
o. a k. pěšího plaku čís. 42. s Hradce Král. Z+ ne
příznivého počasí táž hadba bude koncertovati v sále.
K hojné účasti ave výbor.

Z Uhradimě. Jednota katol.tovaryšůchystá
k oslavěsjezdu edruženýchjednotkatol.a na památku
svého 40letého trvání divadelní předatavení a v neděli
dne 19. června odpoledne po odbytém ejezdu uspo
tádá v městskémparka vojenský koncert. Večer před
ojezdem odbýván bude v místnostech upolkových dý

cháusk, v němž pan. předseda F. Horák pouástručnou zprávu 0 Činnosti spolku tohoto za dobu
čtyřicetiletou, načež následovatí bude volná zábava.

kapela pěšího pluku čís.36. = Je
sefova, jejíž kapelníkem jest oevědčenýumělec pan
Hejda, uspořádá v každou neděli a avátek pravidelné
koncerty ve slatinných lázních v Bohdanči. Výkony
zmíněného hudebního abvru, jenž zejména loňského
roku na výstavách v Hořicích a Pardabicích uklidil
vavříny a pravé aalvy potleska,jsou všeobecně známy
a osvědčí zajisté i v Bohdanči svou přítašlivost. První
toho druhu koncerty konaly se v obou dnech svato
uušních.

Z Bělobrada. Letošnísaisona v hraběcích
lázních elatinných zahájena byla v neděli dne 23.
května velkým representačním koncertem lázeňské ka
pely. třes nejisté počasí byla návštěva koncerta velmi
četuá a zvláště z okolí dostavílo se mnoho hostí. Lá
zeňská kapela řízena jsoac obratnou taktovkou pro
slulého skladatele p B. Tomáše, učinkovala bezvadně
a byla po každém čísle odměněna živým potleskem.
Program byl zcela nový a pečlivě volený. Zájem
vzbuzoval zvláště Fočíkův „Marche fentastigue“, Sme
tanova „Siavnostní ouvertara“ a Aletterovo „Dosta
veníčko“, Liga 11.

Doplňovací volby. Odstoupenímzem. po
ulsnce Jana Kotlanta uprázdněn jest maodát za ven
kovské obce Králové Dvůr a Jaroměř, a z. posl. Dr.
Jana Dvořáka mundát za venkovské obce okresů Nové
Město, Úpice, Náchod, Opočao a Skalice. Doplňovací
volby v těchto okrosích konají se dne 27. Června t. r.

Z pošty. Přespolní pošta zavedena bude 1.
června v obrodu pošt. úřadu v Dol. Dobrouči a Lan
škroana; poštovna pskzřízena bude v Chejstovicíchu
Čechtic. — Telografof stanice, spojená s poštovním ú
řadem v Opatové, zahájila jíž svou Čionost pro všeo
becnou dopravu a obmezenou denní šlušbou.

Ze Skutče do Skutče. Zdejší dopiso
vatel do „Osvěty lidu“ nazývá členy naší katolické
jednoty uélechtile „studenými bratry“. Ale při tom
se munijaknelíbí,žepočínámeponeustálýchútocích
najednou rozhřívati. Je tošpás! Byli jeme ovše= hezky
dioubo studení, ospalí, trpěliví ke všem kopancům;
ale všecko má své meze. Pobrokovému dopisovateli
nelíbí ce, že nezavíráme oči před pokrokem a všímáme
si umění. Vyzývá ušlechtile, aby ochotnictvo naše
pokusy zničilo zrovna v sárodku. Nepřekvapaje nás
ten násilný návrh ani sa mák. Když katolík se modlí,
nadává mu „pokrokový“ tisk růženečkářů, kdyš chce
spolapracovati na půdě věd a umění, podrážejí se mu
noby. Ačkoliv Osvěta lidu dříve zdejší ochotnictro
značně zrovna nespravedlivě cuchala, teď najednou
k vůli potlačení naší snaby nadšené hovoří „o výbor
ném materiálu hereckém“ ochotnického spolku. Zkrátka
jeat dobře obrátiti korouhvičku podle větra, že? A že
si vedeme pod pokličkou, tajemnůstkářsky? Pane do
pisovateli, nedělejte ve tak naivním. Vy víte dobře,
de jsme jednou ve vlastní spolkové achůsi nechali
sednonti hosty s protivného tábora na první místo;
a ti místo nějaké slušné debaty odvděčilí se nám
zpěvem o „mnichů rotě líné“. Vzpomeňte si také, co
ztropili uocislní demokraté, když se u nás hrál Želen
ského „Návrat“. Jejich randál byl hodně karášný,
ačkoli měli proti sobě silnější oposici v divadle než
by byla oposice těch klidných „stadených“. A tak se
nedivte, še je „zpátečník“ při takové svobodomysl
nosti Vašich vzdělanců taky někdy opatrný.

Dílo amarchistove. Filiální kostelíkpa
říšovský u Vilímova na Čáslavsku zakusil na sobě
ničivou snahu anarchistickou. V noci 11. t. m. ne
známý bezbožník promáčkouv okno, vlezl do kostela,
kde na oltáři všo zpřevracel, ovícny 80 svícemi zpo
rážel, svatostánek otevřel, věnce po dlažbě rosházel,
ani socha Panny Marie se stánkem na stěně nestrpěl,
na kůra pak odtrhal pulty na noty, avšak níc neukradl.
Při této ničivé práci uvítil si dvěma voskovicemi, od
nichž cbytily dva věnce; snadno mohl takto vyhořeti
celý kostelík. Bezbožný svůj čin odůvodnil na lístku,
jejš zanechal ne oltáři a na němž bylo napsáno:
v pomaty šlechtě akněžím. Josef Boháč, snarchista.“
Četnictvo jest prý až pachateli na stopě.

Z Ohotěbořskaá. Včelařský spolek pro poli
tický okres chotěbořský konal v pondělí svatodušní
v Sobinově veřejnou schůzi lidu. Starosta spolku toho
vdp. Václav Havlík, farář v Sopotech, uvítav četné
přítomné zahájil schůzi e požádal p. Aloise Tbamu,
učitele včelařetví v Chrudimi, aby započal! přednašku
o umělém roji. Pan učitel Thume, nejen v semích
slovanských, nýbrž i v celém světě včelařském vě
hlasaý, chralně snámý včelařský praktikue a spiso
vatel, obšírně a při ton. každému pochopitelně vy
evětlil, jak umělý roj udělati Ize. Na to li jeme do
zahrady, kde týš pán dvoje včelstva z kláta do nor
málního úle přeložil. Když jeme byli v nejlepší práci,
epustil ae vydatný déšť, Bylo to podívání na včelaře

překládání včel deštníky! Ještě štěstí, še tam
nebyl šádný fotograf, aby si nás vyfotografoval! Po
vykonané práci šli jeme do hostince, kde promluvil
p. Thume o letní práci včelafově ne včelíně a sod
pověděl celou řadu dotesů. Animovaná tato schůse,



které se súčastnili téš čelnípáni pčitelové a z kněšímimo jiš jmenovaného p. předsedy pp. faráři s Bo
rové, z Čachotíne ase Stadepce, trvale až do pozdního
večera. Vadálenější včelaři, kteří ke schůzi přijeli
draboa, němohoace pro neobyčejný líják ne vydati
pěšky domů, setrvali v přátelském hovoru až do rána
a teprv ráno vlakem ze Sopot ubírali se do svých
domovů.

Z Červených Janovie. (Hovpodářnkýspolek.Vodní dražetvo.) 13. května svola! hospodářský spolek
členstvo své i četné bosty ku prvé valné bromadě,
jejíž nejdůlešitějším bodem programovým byla před
váška infenýra rady zemědělské pana J.Matějovského
a pana J. Chalupy, předsedy vodníbo družstva £Bře
sové,omelioracipozemkůa zřizovánívodníchdrožetev.
Výklady obou pánů poutaly 3'/, bod pozornost velmi

četně shrométděných. Jest také odvodňování pozemků
v obci naší i v obcích okolních nejšivotoějším zájmem

naším. Kraj jest výše Booben. tedy povětrnost chladnější než v nišinách. Ochlazaje-liještě k tomu půda
voda, pek obdělávání polnosti ve zdržuje, práce jest
namáhavější, a výnos oproti prácí a nálada nepatrný.
— Tak četně nebylo u nás duvsodžádnáschůze veřejná
navětívena. Tím prokázáno jest, jak natně potřebným
byl pro nás bospodářský epolek. Schůzi obratně řídil
fedseda hospodářekéno spolka našeho důstojný pan

F. V. Bartoš, místní farář.
Z Beojanova u Seče. V neděli due 17.

dubna t. r. rozloučil se s námi o ranních i velkých
slažbách Božích náš vip. M. Smrčka. maje se odebrati
na své nové působiště du Žlebů. Oko přemnobých
se při tomto loučení zarosilo. Ztrácíme v něm hor
livého kněze, dobrého kazatele, školní mládež pak
laskavého ačitele. V úterý na to pořádán byl na jeho
počest v hostinci p. J. Rulíka večírek na rozloučenou,
který byl četně navštíven. Ve čtvrtek pak po mši
vyjel veisbný pán do Žiebů, provázen jsa až na ná
vrší za Bojanov zdejším sborem učitelským se školní
mládeží, sborem dobrov. basičů, členy obec. zastapi
telstva, místními a okolními občany, kde se se všemi
ješté jedenkráte srdečně rosloučil. Vidp. farář V.

inkora s novýsp. Ant. Symon doprovázeli Lo povošem až do Seče.Kóž je Bůh jeho pomocníkem i na
novém působišti! :

Ze Mepot V pondělí avatodašní konala
Jednota katol. jinochů a mažů v Sopotech veřejnou
četně navštívenoa schůzi. Scbůzi tu zahájilpředseda
vdp. V. Havlík, farář v Sopotech, načež promluvil p.
Alois Thuma, učitel v Chrodimi, v řeči skoro 1'/, ho
diny trvající „o člověku a jeho povolání na světě.“
V chrámě Delfském nacházel se nápis, který zněl:
Poznej sebe samébo! Každý člověk má hleděti, aby
poznal sebe. Proč jsme na uvětě? Abychom vedli spo
fřidaný a bohumilý život a připravovali se tek na
věčnost, ješ nás vě cky očekává. Člověk se skládá ze
dvou částí. Tělo je pomíjející, duše nesmrtelná. Duše
je hlavní podetatou bytosti Jideké, kdežto tělo je jen
schránkou té lidské podstaty, což mnohými případ
nými podobenstvími a přirovnáními (kovář—kladivo,
krejčí—jehla,kočí—koné,křížek—pouzdro, jádro
skořápka) p. přednášsjící znázornil. Kovář pomocí
kladiva vyrobí různé věci. Jakmile věak kovář umře,
kladivo samo nevytvoří uic. Tak jest tomu také s duší
a s tělem. Jakmile se odloučí duše od těla, tělo pře
stane šíti, nemůže nic samo vykonati. Podobně zná
zorněno krejčim a jeblou, kočím a koněm. Tělo je
bajný oř a duše kočí našeho života. Moudrý, rozumný
kočí dovede udržšeti své koně na uzdě a tak máme i
my ovládati, na uzdě držeti bujné své tělo, které je
náchylno k bříchu. Jako ořechn je hlavní podstatou
jádro, kdežto skořápka je jen jako schránkou, tak je
to i a naší duší a » tělem. Proto nemáme hleděti při
člověku na jeho tělesnou krásu — úblednost té eko
řápky, nýbré na zdravé, dobré jádro — na duši. Po
jiškojeme sobě tělo, které trvá jen krátký čas, proti
různým pohromám, nemáme tím spíše duši, jež jest
nesmrtelná, si pojistiti zbožným životem a tím šťastnoa
e blaženou věčnost si zajistiti? Člověk žije 580—70
let, coš u porovnání s věčností je pouhý okamžik.
Stromy některé vydrží 1000 let, coš proti věčnosti je
jako jedno zrnko písku proti nesmírné hromadě písku.

ypravorána zajímavá a dojemná pověst o jinochu,
jenž dlel v hrobě plných 2045let, ač myslel, še tam

yl jen okamžik, maloa chvilku, což na věčnost ap
plikováno. Kdo vede spořádaný život, tomu slibuje
Pán Bůh věčnou blaženost, kdo ale vede Zivot bez
bošný, ten má k očekávání věčné trápení, jež je
hrosné. Italský básník Dante ve svém duchovním o
posu ty maky věčně trvající líčí. Život náš je beztoho
plný útrap, proto máme tím epíšs dbáti o šťastný
Šivot posmrtný. Beda ctihodný. Pobledněme, jak amí
rají lidé, kteří vedli bohumilý šivot. Jejich umrtelný
sápas je lehký, umírají s úsměvem na rtech; lidé ve
doací život bezbožný mají smrt hroznou. (Lotr na le
vici Páně umírající. Příklady z vlastní zkošenosti,
jichš nabyl p. přednášející jakožto ačitel v chradim
ské trestnici 34 roků působící). Mějmeproto na mysli
neustále ten nejdražší svůj poklad — duši, — ten
křížek zlatý v tom pouzdře, buďme dobrým kočím
rozamně řídícím svoje bujné tělo, abychom jednou do
sábli odměny věčné blaženosti v nebesích! Řiďao se
napomenatím našeho vlasteneckého kněze Jablonského :
Buď tak šiv v tom světě všude, —bys,až badeš amírati
—a vše vůkol plakat bude—ty se mohl usmívatil—
Bouřlivý a dlouho trvající potlesk byl odměnou p.
učiteli sa jeho poučnou a dojemnou přednášku, se
ni mu také p. předseda srdečně poděkoval. Zdař Bůh!

Z Lamškroeme. (Dodatekk sv. biřmování),
Nejdůstojnější p. biskop dr. Jos. Doubrava udílel av.
biřmování v Lanškrouně dne 18. a 18. května dopo
ledne a odpoledne. První den měla J. B. M. dojemné
kázaní v děkanském kostele ua tbe ca: „Nejsme zde
pro tento avět, ale pro budoucí“; druhého dne vkostele
u av. Magdaleny delší, hluboce promyšlenou promlu
vou ku gymoasistům, v níž zvláště je napomínal, by
chránili sí poklad nejdražší, sv. víra. Dne 14. května
udíleno sv. biřmování v Zichlínku, 15. v Damníkově,
16. v Lukové, 17. v Heřmanicích, 18. v Ostrově, 19.
v Čermné, odkadě. njdp. biskop odejel na svátky

avatodušní do Hradce Králové. Věndebyl vrobnínjdp.pastýř ordečně přivítán, a zajisté še zůstane v milé
vzpomínce u všech. Během týdne vykonalnejdůetoj

nější vrohní pastýř některé návětěvy v Lanškrouně
jako u p. místodržitelekého rady rytíře s Komereů,

rady zemského sonda a porkmistra města Laně
roana, u p. vrchního správce knížecího Liecht. panství

šlechtice z Geyoingu, dále v c. k. vyšším státním
gymnasiu, kdež uvítán byl krásným čtyřblasnýmsbo
rem předneseným studenty gymnasijními. Mimoto
navštívil továrno na zlaté a stříbrné předměty, kdež
obdržel od majitele p. Radolfa Langra, jskož i vedp.
kanovník dr. J. Soukup a dp. ceremonář H. Doskočil
na památka stříbrný růženec se zlstými ozdobami.
Zvláštní překvapení připravily dělnice c. k. hlavní
tabákové továray J. B. M, ozdobivše všechny míst
nosti e pracovny rozsáblé továrny tisícerými květi
nami v-brncích, kteréž z celého učsta byly sneseny,
při čemž i evangelické dívky ochotná pomáhaly. Njdp.
pan biskup ráčil též navštíviti nový wěstský břbitov
a kostel sv. Anny. Ač ojdp. biskup osm dní pobyl
v Lanškrouně, přece Jitovali všichni, že nejdp. vrchní
pastýř již město opustí. Večtvrtek o půl 7.bod. ráno
vykonány předepsané modlitby v děkanském kostele,
kuež jménem všech dík £4 všecko vyslovil vldp. děkan
Lenškrounský a uvedl případně slova písma: „Až já
povýšen budu, všechno potáhnu k sobě“, jež všude,
zvláště však v Lanškrouně se osvědčilo, ježto njdp.
vrchní pastýř získal si erdce všech. Nejdůst. pan
biskap promluvil ua to naposled na rozloučonou tak
dojemnou řeč, še posluchači byli k slzám pobnuti.
I nejdůst. p. biskap slzel, louče se s dítkami, jimž
u takovou láskou. žebnal, a které každodenně k dě
kanství přicházeli, jen aby též požebnání od milého
biskupa obdrželi. Při odjezdu do Čermné skrze při
fařené obce Dolní a Horní Třešňoves (Ober-,Nieder
Johnsdorf | rozloučil se njdp. biskup e dítkami obou
zdejších škol, které za vedení svých učitelů špalír
před badovamí školními tvořili a navštívil tamější
úbledpou kapli jakož i pontoický Marianský kostel
u Čermné. Dojem, jaký njdp. biskup zde zanechal, za
jisté dlouho nevymizí nikomu z paměti,

Osvobození od poplatků. Dle výnosů
finančního ministerstva přiznáno jest živnostenským
společenstvům ohledně listin a spi+ů, která vystavojí
pro účele $ 114. živa. řáda jim přikázané, pak ohledně
jejich podání k úřadům, jejichž dohledu podlébají,
osobní ouvobození od poplatků na základě tarifaf po
ložky 75 b poplatkového zákona. Osvobození toto
vstahuje se na všechna podání, která osvobozená
osoba podává následkem veřejných úkolů jí svěřených
a sice bez ohledu na to, při kterém úřadě podání bylo
zadánu. Osvobození toto příslaší také žádostem spole
čenstev a svazů společenstevních o udělení subvencí
všeho druba k provedení veřejných úkolů jim svěřených.

Různé zprávy.

V FRAZE »OBNOVU«
Ise dostaté v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
vŽitné ulici a vprodeji novin p. MVlčka na

Příkopech.

František Pravda (VojtěchHlinka),český
spisovatel, kněz buditel, 87letý slepý kmet, žijící na
na Hrádku u Sušice, byl vyznamenán od papeže Pia
X. hodnosti tejného papešskéhu komořího.

Smutné číslice. V Praze a obcích okol
ních (v Karlíně, na Smíchově, Král. Vinohradech a
Žižkově) narodilo se r. 1900 dětí 11.744, z nichž bylo
8043 manželských a 3701 nemanželských. Mimo to
narodilo se v porodnici téhož roku 3099 děti, 285
manželských a 2814 nemanželských; za jediný rok
narodilo se tedy v Praze 65615 nemanželských dítek.
— Pod dohledem uaiezince pražského bylo r. 1900
10.389 dětí. V domech nalezinců bylo téhož roku
2668 kojných; náklad na stravování nalezinců činil
918.792-43 K. Číslice tyto jsou ovšem smutuým do
kladem mravnosti v Praze, jen že při tom nejvíce trpí
venkov, ježto většina matek nemanželských dětí po
chází z venkova.

Hra v šachy u Sibiřamnů. Domorodcisi
biřští, Tangasové, Samojedi, Dolganové, Jakutové atd.,
jsou nároživými milovníky šachového prkna. Nejvíce
hraje s>dámu, nejnáruživějí šachy. Prknoje brzo hotovo;
hráč vypálí 32 černých polí horkým železem; figurky
bývají hrubě z kostí vyřezávané. Jedna partie trvá
kolik bodiu a často končí až na drahý den. Kolem
bráčů uodí kupa diváků, kteří mlčky upírají oči na
prkoo; očiní-l: uěkterý z hráčů pěkný a obratný tab,
na př. obětuje li figuru, vyskočí diváci 85 země, křičí,
jásají, tančí a pláčourozčilením. Hráči rozmýšlejí se
často celou hodinu nad jedním tahem. Konec hry osla
voje se jako nějaký svátek. V zápalu hry stupňují
bráči své sázky do té míry, že prohraávející nezřídka
pozbývá všeho majetku. Napředsázejí soby, psy,oděv,
majetek, a na konec i své-— ženy.

Čtení krvavých románů připravilopa
cáka Jos. Vererku na Smíchově o rozum, v ktorómšto
stavu sáhlsiina život — oběsil se. Kdykoliv měljen
trochu času, ihned zabloubal se do vzrašující četby,
jiš neustále nosil u sebe. — Horlivým čtenářem krva
vých románů, jež často celé noci čítával, byl také
17letý Jos. H .soň, kupecký účeník a Š. Bezloje v Po
zořicích na Moravě. Ten vyplísněn byv svým mistrem
pro některé noesprávnosti a zvláště pro zamilované
pletky,jimižobtěšovalslužkuvdomě,vnoci18.května
ubil svého pána a služka, pení pak těžce a sám sobe
pouze lehce zranil. Lítosti nejevil žádné a vyslovil se,
že všechny chtěl pobiti i malé děti. Liboval si, še mu
není 18 let a še nemůje býti proto odsouzen nasmrt.

— Čtení krvavých románů nese tedy hrozné ovoce.Přes to na venkově i v městě romány podobné jdou
na dračku. Žid Robinštein s Vídně a pak kterýsi
snámý český knihkupec v Prase mají s krváků dobré
obchody.

fSvatokrádeže ma Meravě. Neznámýslo

rn vloupal se v noci 26. t. m. do arcibiskupskéhochráma v Olomouci, odkud uloupil oiborium a osdoby
na oltáři Marianském. Sv. bostie vysypal na oltář.

Monstranoe se však nedotekl. — Dne 19. t. m. v noci
spáchána svatokrádež v Dorfi a Ub. Hradiště. Ukra
deno tu ciborium se svatostánku a kříž.

Zdravotní pravidla Švedů. Švédovédo
sahují poměrně nejvyššího věku. Jejích sdravověda po
zůstává v těchto pravidlech: 1. Žíti v čistém vzduchu
ve dneiv noci. 2. Činiti kaddého dne pobyby včistám
vzduchu baď prací, anebo chůzí. 3. Jísti a píti střídmě
a prostě. Vodě dávati přednost před alkoholem, mléka
a ovoci před masem 4. Otažovati se proti zimě den
ním koupáním ve studené vodě a jednou v téminí
osvěžovati ae teplou lázní. Nenositi oděva aní příliš
lehkého, ani těžkého. 6. Bydliti v bytu suchém, pros
torném, slunném. 7. Pracovati pravidelně; úsilná práce
ochraňoje před chorobami tělaa duše. udržuje veselou
mysl a dává útěchu v neštěstí 8. Nevybledávati po
práci odpočinka ve břemotnýchzábavách, nýbrž doma;
noc je ke «panf. 9. První podmíokou dobrého zdraví
je ušlechfování života prací a dobrými akatky.

Pro nezaalost měměčlmy. C. k. okresní
bejtmanství v Opavě nadiktovalo předsedovi hospo
dářské besídky v Hlabotci pokotu 4 K nebo vězení
24 hodin za to, že nepřijal jakýsi německý výnos, po
něvadě nezná německy. Kat to jenom spějeme? Kdo
pak má zachovávati zákleoní zákony? C. k. úřad
trestá české lidi pro neznalost němčiny!

Z právní praxe. Výměnkářmá v sonsed
ním domě vymíněný bezplatný byt; má při tom také
právo chovat: dobytek a drůbež, když je jen jeden
chlév? Služebnost příbytku poskytaje oprávněnému
právo chovati drůbež a pod. jen potad, pokud není
k toma třebs jiných místností, než na které se slu
žebnost vztahuje. Nejsou-li mezi těmito místnostmi
chlévy, nemůže výměnkář chovati hovězí a vepřový
dobytek; drůbež ovšem jen potad, pokad k tomu
místnosti mu přísladojící stačí. — MÁ výměnkář
právo káceti v zahradš vymíněné stromy suché i
čerstvé dle libosti? Má li výměnkář právo užívání
zahrady (tedy ovoce, stromů i trávy) ve smlouvě své
zajištěno, tedy přísluší jemu právo u:chlé stromy vy
káceti, a pokad by stromy bustě a nepravidelně při
sobě rostly, i stromy zdravé odstraniti a dříví pro
sebe nechbati. Příslaší-li však výměnkáři dle doslov
ného znění smlonvy, pouze užívati ovoce ze zahrady,
pak nesmí káceti žádných etromů | Kdyby vykácel
výměnkář uschlý strom a způsobil by tím prázdné,
nezasazené místo v zahradě, jest povinen zasaditi
stromky nové. Zdali je zahrada hustá či řídká, zdali
tedy smí výměnkář, ažívaje zahrady vůbec (ne však
jen ovoce), čerstvé etromy vysekati, uzná se důkazem
snaleckým. Nejlépe jest řiditi se dle smlonvy. Žaloba
se podati může: 1. pro rušenou držbu do 30 dnů ode
dne činu; 2. pro nedovolené rozšiřování práva uží
vání do 3 let.

Ferialní výpravy E904. O prázdninách
1904 uspořádá Jaroslav Karásek, c. k. ačitel tělo
crika v Brně, devátou a děvátou společnou výprava
e sice: 1. V drahé polovici července jedenáctidenní
výpravu da Solnohradu, na Gaisberg, na Královské a
Cbiemské jezero, do Mnichova, [ošpraku, Zellu a. S.,
ke Krimmelským vodopádům, k ledovcům na Velkém
Zvonu a do Liechtensteinovy soutěsky. Náklad na
veškeré jízdné III. tř. i v povozech k jezera Králov
skému, jakož i na lodích po obou jezerech, na strava
a byt činí z Vídně 176 K, z Brna a z Prahy 186 K,
e jízdou ve II. tř. z Vídně 224 K, z Brna a z Prahy
244.—II. Vdrahé polovici srpna osmnáctidenní výpravu
do Dalmacie, Černé Hory a Bosny a sice: Lublaň,
Postojna, Rjeka, Opatie, Palj, Dubrovník, Kotor, Cetyň,
Skaderské jezero, Mostar, Sarajevo, Ilidže, Jajce, výlet
na Jezero a vodopády řeky Plivy, jízda do Baojaluky,
Záhřeb, Vídeň. Náklad na jízdné v III. tř. ve vlaku a
pa lodi v I. tř., jízdu v kočárech na Čeraon Hora,
z Jajce du Banjaluky a na Jezero a zpět, stravování
a ubytování činí z Brna 390 K, z Prahy 416 K,
s jízdou v II. tř. ve vleku z Brna 430 K, z Prahy
490 K. Uoytování i strava jest ve velmi slušných
hotelích. Přihlášky se zálohou 20 K na první cestu
do 18. čeryna, na drahou do 16. července. Zbývající
obnos nutno zaslati nejpozději na první cestu do 1.
Července, na drahou do 1. srpna. K dotazům známku
na odpověď.

Účastníkům prvmí české pouti do
ILard. Před nedávnem zaslal jeem nejd. p. biskupu
Tarbsko-lurdskému knibu „První česká pouť do Lard
r. 1908“ a přiložil jsem ostatní spisy svoje týkající
se Lnrd. Současně poslal jsem Jeho Milosti dopis,
který však nejd. p. biskopa nezastihl v Lur'ech a byl
mu zaslán do Říma, kdo právě meškal. Z Říma puk
jsem od nejdp. biskupa obdržel odpověď, kterou zde
s milými poatofky sdělaji, protože se také jich týká.
Odpověď zní takto: „V Římě obdržel jsem Váš dopis,
milý a dobrý pane faráři a velice mne potěšil. Vaše
knihy budou mi velmi vítány a děkuji Vám, že mi
je zasíláte. Svatý Otec mi ulošil, abych Jeho jmenem
Vám udělil požehnání; připojuji se nejpokorněji k Sv.
Otci a z ardce žehnám Vám, Vašim bratřím, Vaší
dobré matce a všem Vašim milým českým poutníkům,
František Xaver, biskup Tarbský.“ — Due uděluji,
de ke schůzce lonských poutníků lardských na sv.
Hostýně — koncem erpna —přihlásili se skoro všickni
účastníci. V tyto dny odebere ve můj zástapce na ev.
Hostýn, aby tam v čus potřebné věci osobně zařídil.
— Leopold Kolísek, farář v Předklášteří u Tišňova.

Lichvářské vrchnost! roku 1719.
(Nic nového pod sluncem). Netajíme vás, kterak, jak
nám jistá zpráva toho dochází, že by některé vrchnosti
v krajích pro avůj lichovní zisk a monopolinm od
poddaných svých jako někteří bandlíři v obilí všeliké
obilí na drahotu v krajích zkopovali a takové obilí,
až v ceně vysoko vyskočí, na sejpkách zdržovali a
tudy proti váeobecnému dobrému a již předešlých pro
šlých zápovědí drahotu způsobili. I poněvadž takové
překupování in publicum vzbíhá a k utlačení obec
ného chudého lida na žádný způsob přeblíšeti a do
volorati nepřísluší, protož jménem a na místě J. Cís.
král. Milosti vám poroačíme, abyste v tom vám na
ten čas svěřeném kraji per paten. též neprodleně všem
vrohnostem a or obyvatelům podobné skupování
a schovávání obilí na drahota všem přísešněato pod
skutečnou pokutou sapověděli, a kdyby některá vrch



nost neb buď on kdo buď se toho dočinil a nad po
třeba ovou obilí na drabotu skupoval a na půdách
ležeti nechával, na tobo neb na ně bedlivý zřetel měli
a pozor dalí e takové překupoíky, kteří proti této zá
povědi by se dopustili, nám zejména jmenovati «
správu toho učiniti nepomíjeli, vědouce, že na tom
J. Milosti Cís. král. milostivá vůle naplněna bude,
Dán na královském hradé Pražském
listopadu léta Páně 1719. N.N. J. MI. římského císaře
v Germanii, Španěl etc. František Leopold Liebman v. r.

Vreklického Vittoria Colemma v ně
meckém překladě redaktora Spáčila. Kratince připo
meneme vznik a obsah původního díla Vrchli
ckého. Největší sochař a malíř 16. století Michel
Angelo Bnonarotti pocítil v životě svém mocnou láska
k Vittorii Colonně, mladé s krásné vdověpo rytíři
Pescaroví, Tajemnou roskoš, jež na Jdovata. srdce
hmělcovo, neodolatelnou touhu, která ho k té dívce
vábila, hluboký bor, že vroucí láska není splácena
opět láskou, vůbec vše, co v nitru srém cítil, dával
stále na jevo, když tvořil sochy a obrazy, í když
skládal báeně. Pokračováním a doplněním sonet jeho
jest Vrchlického „Vittoria Colonna“. Jak tato báseň
našeho pěvce působila na ostatní, to ukazuje zvláště
Spáčilův její německý překlad. Překlad podobně jako
česká báseň sama skládá se vlastně ze dvou částí.
Jakmile Vrchlický uveřejnil první zpěvy k Vittorii
Colonně, ihned Spáčil jako oktaván státního gymnasia

v Olomouci pokasil se o jich překlad br dojat jejichkrásou. Když později Vrchlický dílo svého mládí do
plnil, pokračoval Spáčil v překládání a skončil je před
dvěma roky. Tím získal sobě velkou zásluhu, neboť
přičinil se, aby muss Vrchlického byla přístupnou
učiněna tóž našim sousedům. Překlad Spáčilův má též
velkou cenu ze stanoviska uměleckého. Překladatel
dobře vycítil význam každé myšlenky a oděl ji poe
tickým slovem němčiny. Překladatel ovládá úplně oba
jazyky a proto jest překlad jeho až na nepatrné vý
jimky zcela bezvadný, takže zdá se, jakoby to ani
nebyl poubý překlad díla Vrchlického, nýbrž jako by
to byla drahá samostatná báseň, v níž Michei
Angelo avé city vyjadřoje. Tudíž právem zasloužil si
Spačil uznání u díka od samého našeho velebásníka
Vrchlického, v němž ho nazývá svým tlumočníkem.
Rovněž širší česká veřejnostmusí s porděkem kvitovati
ušlechtilou snahu p. Spáčilova a věnovati práci této
zaslouženou pozornost. — A dále „Fricke Randechau“
ve Vídni č. 19. z 5. října r. 1908 píše: „Sonety Mi
chel-Angelovy na Vittorii Colonnu“, jeho šhoucí vášeň,
jeho bolestiplné odříkání a hluboká touha po osvobo
zení od pout pozemských jsou obsabem této básně,
jejíž překlad hoden jeat originálu úplně. Vrchlický
zaslahuje v německých kruzích literárních více pozor
nosti, než dosud mu věnována“

Z černé kromiky. Dnesráno nalezenbyl
na trati sever. záp. dráhy u silnice na Pouchov ve
doucí neznámý, velmi pečlivě oblečený mladík, jemuž
byla blava úplně od trupu oddělena.

Přistapujte za člemyDědictví Sva
tojanského. V těžkýchdobách let dvacátýchato
letí předešlého zdálo ae jiš, že přese všechno úsilí
buditelů národa českého jazyk český přece zanikne.
Než hrstka nadšených vlastenců neztrácela naději
úplně, a tím úeilovněji přiložili race své k díla.
Knížky české počaly se tisknouti ve větším počtu. A
ta zvláště duchovní nabádali své osadníky, aby kníš
kám těm dostávalo so rozšíření a spisovatelům pod
pory a podnětu k další záslužné práci. V těch dobách
vznikly Časopisy Českého musea a katolického dacho
venstva; v těch letech tradných založil bývalý jesnita
Ant. Hanikýř, jenž po zrašení řádu svého kapianoval
na různých místech, naposled jeko pensista v Táboře,
r. 1821 Dědictví Svatojanské. Co sobě uchránil v po
stavení nevýnosném, to věnoval jako základ, tisíc
zlatých ve stříbře, na vydávání dobrých, vzdělavatel
ných knih v jazyce českém. Nedočkal se sice vyplnění
ové tužby, zemřel 16. března r. 1883 v Táboře v 80.
roce věko svého. Teprve r. 1886 vyšla první knížka
a od tě doby kačdého roku nová knížka putovala do
rukou těch, kteří přistoupili za členy tohoto Dědictví
ev. Jana Nepomackého Celkem vydáno 91 českých
knih v počtu skoro jednoho a čtvrt milionu výtisků.
Jaká to záslažná a blahodárná | činnost. | Spiso
vatelé katoličtí jména nejzvučnějšího v Dědictví uve
řejnili evé kniby. A každá kniha jest pokladem, skvo
stem, který neztrácí ceny a několikráte přečtena, opět
se čte se zájmem. Než nyní zdá se, že při množatví
českých knib neustále vycházejících mnozí zapomínají,
ano ani nevzpomínají na tohoto mobotného veterána
různých nynějších knihoven, z nichž mnohé vzdalují
Be od toho písemnictví českého, které od let padesá
tých právem se nazývalo panenské, vždy a všade
zušlechťající. Vklad 20 korun jednou pro vědy zaru
čuje právo na všechny podíly, které vyjdou za života
takového člena u proto dobře by bylo, kdyby kmotrové
při křtu sv. a sw. biřmování, nebo rodiče při prvním
uv. přijímání dítek místo různých darů dali do rukou
dítka diplom členství Dědictví Svatojanského. A při
svatbě katolických vnoubenců mobl by se dáti těmto
diplom členství pro celý rod (vklad 40 korun), tak by
potomci vždy měli památku na onen slavný den. Při
zakládání spolkových knihoven rovněž by se dalo
velice výhodně poožiti tohoto prostředku, aby knihovna
každého roku byla obohacována a rozmnožována po
díly Dědictví. Mimo tyta výhody jsou i výhody du
chovní, poněvadž členové Dědictví Svatojanského
mobou získati v aktávů sv. Jana Nepomuckého plno
mocné odpustky za obyčejných podmínek přijetí av.
svátostí a modlitby na úmysl sv. Otce. Za zemřelé
údy slouží re každého roku 15. května u hroba av.
Jana Nep. slavné reguiem a také četní členové kněší
slonší za ně v oktávu téhož evátku měe sv. Dle nej
novější zprávy řiditelstva dostoupil počet členů dosud
do Dědictví zapsaných číslu 29 474. Z nich mnozí jiš
zemřeli a proto nutno jest jich řady doplniti, aby
Dědictví moblo neustále blahodárnou činnost svou
rosvíjeti. Každý úd agituj mezi svými známými 8
přáteli, přiveď aepoň jednoho nového člena a buďjist,
že prospěješ sobě i dobré věci. Kéž nalezne Dědictví
Svatojanské všade u upřímných katolíků hojně pří
znivců a rozšifovatelů — na provpěch avaté naší

víry! Vklady zavílejteš se poštovníp poukázkou « vá
pem: iditeletví Svatojsnského lotví v Prase,. Hradčany.Zasílatel udejsvé j í

poštu a dlecání atel udej jméno, osada farní,

(Zasláno).

Výborová schůze
politikého. družstva. tiskového

pod ochranou sy. Jana Nep. v Hradel Králové
bude

ve střeén dne 1. června 1904, o 2. hod. odpol.
v dieoámím spolkovém domě „Adalbertinu“, JiHkova tří

da č, 800—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Reyl.
předseda, jednatel.

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z Hradce Králové darovali:

800 K p. t. p. kap. děkan Dr. Frýdek . 300 K

200 K p. prelát Fisla, p. prelát Hampl 400 K40 K p. děkan, kanovník Masil, p. ka
novníkPogerth. ... 80 K

0 Kp. kanovníkBarták... . . - 30K
20 K p. kanovník Dr. Soukup, p. prof.

Dr. Šalc K
10 K p. kanovník Kerner, p. prof. Dr.

Ratb, p. prof. Dr. Domabyl, p. prof.
Dr. Jindra, p.prof. Dr. Hejči, p.
Hid. Dr. Bojl, p. bd Hrubý, p

prof. Frihbaner, p. prof. Dr.ovotný —- < -< < + ++. 900K
6 K p.rektor, prelát Suchánek, p. voj.

karát Černý, p. spir. Černý, p.
žid. Sekera, p. vicerektor Trnka,

. archivář Sole, p. protokolista
ayer < -2 . 35RK

Celkem 476 K

100 K p. t. p. Karel Hanel v Heraici . 100 K
Z vikariátu ledečského darovali:

10K 5 vikář Chaloupka ve Světlé, p.čkan Illem ve Zbraslavicích
6 K p. far. Ssfránex v Petrovicích, p.

kaplau Koutník ve Zbraslavicích,
p. kaplan Šimek v Ledči . . . 15 K

2 K p. děkan Konba v Soaticích, p.
děkan Svoboda v Ledči, p. far.
Dobruský ve Smrdově, p. kaplan
Jehlička v Kácově, p. kaplan Ha
velka ve Smrdově,p. kaplan Khan
ve Světlé .. .

20K

12K
Celkem 47 K

Z vikariátu broumovekého darovali:
10 K p.kanovník Schmidtv Merkledorfa 10 K
6 K p. far. Leder ve Weklsdorfa, p.

kaplsn P. Wilb. Rodolf v Brou
mově . -< < 2 4

4 K p. far. Franc v Starkstadtě .
2 K p. farář Syřištů v Adrebachu, p.

far. Bobáč ve Chvalči, p. far. Ko
blischke ve Verneřovicích, p. far.

10K
4h

Dr. Pobl v Hermudorfa . 86k
Celkeu 82 A

hořejších 976 K
100 K

1 41 K
dříve otvrzených 1382 K 40 h

Ubrnen zd36 K such

"Tržní zprávy.
V Gradoi Králové, dno $1, května 1v04 1 hl

pPleniceK 1080—1810, šta K 920—1010, ječme
ne K 850—1000, ovsa K 5 90—640, prosa K 11-30
—00"00, vikve K 10-00—12:00. bracbn K 18:00—22-00,
čočky K 26 00—1800, jabel K 20-00,—0000 krup
K 1800—3600, bramborů K 4-00--860, jetelového
semene červ. K 80*00—00-00, jetelového semene bí
lého K 00*00—00-00, jetelového semene švéd, 00-00
—00'00, jetelového semene ras. 00-00—00-00, mákn
K 26:00—28'50, Iněného semene K 1800—0000,
100 kg. žitvých otrab K 12:00—0000, pšenič. otrab
K 11'80—0000, 1 kg. másla K 3:20—260, 1 kg. sádla
vepřového K 152—2-76, 1 kg. tvaroba K 082—0-36,
1 vejce K 0*05—00'00, 1 kopa okurek K 1800 —
13:60, 1 kopa kapnsty K 00—000,1 hl cibule K 10:00
—11'00, 1 kopa drob. zeleniny K 0-80—0'90, 1 pytel
mrkve K 200—3-30, 1 kopa cerele 0:00—-000. 1 hl
hrušekK 0v:00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 21. května 1004 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilf: pšenice hl 180, žita 150, ječmene 9, ovsa
267, prosa 1, vikve 1, hrachu 0, jahel 0, krap 1.
jetel. semene (, lněného 0, jmáku 10, +) Zeleniny:
okurek 2 kopy, kapusty 00 kop, cibule 26 hl, drob.
zeleniny 232 kop, mrkve 4 pytle, brambor 125 hl,
cerele 00 kop. 3) Ovoce: jablek O hl., hrušek 0 hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 22 kusů, podevinčat 787
kusů, kůzlat 17 kusů.

Listárna redakce.
P. T. pp. přispěvatelů svých prosíme, aby

nám zprávy své do čísla příštího zaslali o něco
dříve, ježto za příčinou svátku Božího Těla jest
uzavírka již ve středu odpol.

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšení cen na každou
stanici dodává volkozávod truhlářský

proti hotelu „Merkur“ čís. 308.

Každá rodina
smělaby ve vlastnímzájmujen

| Kathreinerovysladové kávy Kneippovy

jakožte příměsí kdennímu

Čnňě nejnovějšíchKočáry2"
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENĚK BUBEN,
kočárnik 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 8 právem ražení zlaté medaile s korunou.

KXEXPXEXHX EPXPKEKÉX
Nejdňstojněší bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod

dos. dKteslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů,+
we-kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. e od
bornou dokonalostí přesně die sloho. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromorvání, vše solidně

X a levně při výhodných platebních podmínkách.
Přečetná pochvalná uznání po ruce. Ros

počty, cesty atd. ocbotné a bezplatně,

Výroba rámců všech moderních vsorů.

XKEXHXAXPX PKHRÉKÉX

PXPEXPXKPXPXPX

+
PPXPKHRKXRBRÁXX

nejnovějších vsorů
do chrámů, vil aKoberce“;:

sáclony krajkovéa vlněné;

Přikrývky tee imoe;
veškerýnábytek

vkusného provedení a

dětské vošíky ru

ADOLF NOVOTNÝ,
továrna na nábytek a koberce

o Týništi nad Orl.
Bohaté sásobený sklad jest každému k volnému

nahlédnutí.

Cenníky, vsory a rospočty sašlu na požádání.



Jan Horák,
seukeníkvRychnověn.K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarníaletní dobu.
SMP* Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu,
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bezzvýšení cen!

Právě vyšlo

číslo 5. 6. a 7. „Časových
Úvah

redakcí dra. REYLA pod titulem

ČESKÁmm
KONFESSE.

PíšeJiří Nahula.

Přítomný spis jest důkladně zpracovanou
úvabou o poměrech náboženských v naší zemi na
rozhraní XVI. a XVII. století.

OBSAH:

Před českou konfessíRoseratstranykolěné-2 4
Povahacirkvečeskobratrskéa lutherské-< 1
Neodolatelnýpádcírkvehusitské<... 7Vsnikčeskékonfessé-22 »0
Jádro českékonfese -< <- < oo 36
RospakyMarmilianovy< -< -<++ + 50
Poslední okamětky husiteké konsistoře . . . - . 55
Vynucení svobody pro konfesí | Organtisace konfesnontstůp<-22 64
Volba konsistorianů. Defensoří <- < 71

Posidek evangelickéorgomisace ... „7Rosháranostv táboře konfesstonstů-< + 62

Spis čítá 96 stran a prodává se pouze
po 24 haléřích.

Při bromadných objednávkách poskytujeme
až 509, slevy.

OBRÁZKY
náboženské, ,Mové,krásné avesměs levné druhy s textyčes
kými i německými, hodící se k májovým pobož
nostem, jakož i v upomínku na sv. biřmování,

ve velkém výběru nabízí

KAREL ŠIMEK,Skínn
v Č. Budějovicích, Rudolfova nl. 42—1.

Vzorky za K 220, event. na ukázku, jsou vždy
. k disposici.

OBRAZ"5
jmsi PLÁ A.

MalovalCelestym Medovié
(slovanský, znamenitý mistr, odchovanec Stross

mayerův).

Jediná věrná, vlastnoručním podpisem av.
opatřená barevná podobizna.

—— (Cenalistu K 14:40. ——

Velkolepě se vyjímá v nádherném rámu
zvlášť pro obraz komponovaném (8 insigniemi:
mitrou, křížem a klíčemi a jménem Pius X.).

—= CenaK 87 — ——
Ba Papežský dvorní orgán „Oservatore

romano“ nazývá obraz velesdařilým,úplně věrným.
Proto sv. otcem svlášť dámo svolení k umístění
jeho podpisu na každémvýtisku. již

Výhradní prodej obrazu pro Čechy, Moravu
a Slezsko má umělecký závod

knihkupec
Ř PŘOMBERGER v Olomouci.

J O
= Založeno1853. u

! Provedeno přes 500 oltářů a Božích |

PETRA BUŠKA SYNOVÉ

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Otce

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
9 počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

„JE c M

V hluboké úctě

„Medvídků“.

škab AEdk
Upozorňuji

důstojné duchovenstvo,
že již od 1. t. m. jsem

přesídlil =z Chrudimi

do Hradce Králové
do domu proti hotelu »Merkur«.

Mojezlatnická a pasířská
dílna jest zde zřízena dle nejmodernějších
požadavků.

Mnohouměleckých výrobků,
jako: věčné lampy, monstrance, kalichy, kříže,
lustry atd. již na skladě.

Důstojné duchovenstvo uctivě zvu, aby
při návštěvě Hradce Králové laskavě sklad
1 dílnu si prohlédlo.

Upozorňuji též, že u mne lze obdržeti
skleněné nádoby pro věčné lampy ve všech
velikostech, knůtky i těžítka.

Aarel*Zavadil,
zlatník a pasíř

w Hradci Králové, číslo 280

ooojen nej
pe- POZOR!-a

Malínský křen
-od 5 kg. počínaje

poštou franko na dobírku po celý rok zasílá
sám majitel

Frant. Jelínek v Malíně,
pošta Sedlec u Hory Kutné.

Cenník se na požádání zašle ©

eduu E"
«-Slatinné

wap“ lázně
v Bohdanči

u Pardubic,
jakož i lázně sirnaté a vodoléčebný
ústav, doporučují se všem úlevu a uzdra

vení hledajícím nemocným.

Účinky všeobecně známé. — Saisona
od 1. května.

ředitel lázní.

zleganíní1
s logií (balkonem),

pobled do parku. — 3 pokoje velké, kuchyň
s balkonkem, předpokoj, spíže, pokojík pro elužku,

příslušenství, vše pod jedním uzavřením.
Weg" Lázeň v domě."jg

Eliščino nábřeží, 322.

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci obdrží dělník kartáčnický v Jilemnici,

truhlář ve Vlkově, dca natěrači v Úpici a v Ronově.
Přijme se mladší a hodný kočí k jednomu koni a
k lehčím pojíždkám. Přijato bude několik učňů na
různá řemesla, Práci hledá zručný truhlář, který se
vyzná v obsluhování parního stroje a jest způ
sobilý složiti zkoušku topičskou. Nastoupiti lze

hned. Přihlášky přijímá „Všeodborové

Ko nžení křesťan. dělnictva“ v Hradcirálové.

iii

KPotePe MPLeozvy



1 Vk | ě zřízené

mam své ln pokoj:nováusravanájidelnavelký koncertní sál, velká, je
diná stinná zahrada s verandou

ahotelu Bařťipán„U černéhokoně“ a krytým kuželníkem.

do nově sříseného hótelu s- PlzeňskýprazdrojpřímoPD . odčepu,smíchovsképivo
+ ařtB am U JAdalbertinu. světlé i granát.Vína pří

< e rodní tu- i cizozemská.
Za dosavadní vzácnou přízeň vzdávánížepsaný

všem veleváženým návštěvníkům a přátelům nej

uctivější dík a prosí, aby mu svoji důvěru a přízeň

i v novém závodě věnovali. — Za nových poměrů

zajisté uctivě podepsaný ještě daleko lépe své ctěné

zákazníky uspokojí, než jak bylo dosud možno.

A DOL. E BA R TI P Á N, hobelier©o Adalbertimu.

Pozorná obsluha.
BHKE

HEX

ZN

| Vlastní povoz u každého vlaku.

KDO JSI přítelemdělnéhokřestenskéholidu,
KDO CHCEŠ čitio všeodborové

Skvostný| ŘSzbo žizdámm Žlučové—vostn Ň dělníka,
y R| KDO CHCE níti přehledo dělnickémhnatí,| kaménkyX3 hi

DYCNN
hej

dárek k sv.
biřmování

jest

W) nová nádherně vypravenámodlitební kni

Xav. Dvořáka

Úloha sedne
Dostati lze

mia zůmunána | (žá | ÚUCHOVODNSÍYU
knihkupectví a antikvariátěBohdanaR"
Melichara %5nejlevněji
v Hradci Králové.

(Býr.zrod Posptilv,zao. z, 1308) JRDŽÍ d nejlepší

OTAVA 8 NELAAAATAT |

Paramenta. TRY |
Ignáce V, Neškudla Syn !

(protokolovanáfirma) každého slohu,
ě v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E

(bratr P, J. Nelkudly, faráře ve Yýprachticieh) |

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu :
svůj osvědčený a Často vyznamenaný š

ního náčiní

výrobní závod
všech kostelníchparamontů| Karla Zavadila

praporů a kovového máčlmí. | v Hradoi Král.
Cenníky,vzorkyi rouchahotová na ukázku[l| s. 280, -R B- č 250.

se na požádání franko zašlou. | proti hotelu »Merkare.

nechť sopředplatí na časopisselel Valoule |
jejž vydává „Všeodborové sdružení křesťan. děl

nictva“ v Hradci Králové.

Předplatné jest tak malé, že každému dělníku
možnojest se předplatiti.Na rok 2 K, 50 čísel k 7 se 0 č F ad É i © á

za 8 Ka přes 10 čísel pouze po 1 K. Máčka v poměru 4:1.
Insertyse čítají velicelevně.PMhledánídělníkanebprácejempotk |eh

Velectěnému

Z RODiY v poslední době smrtněkolika znamenitých lidi,
čemuž se mohlo předejíti pra

videlným pitím směsi

n | LuhačovskéVincentky
S).(65rA4

PS4

první odborná dílna pa
siřská pro výrobu kostel

věpo

B.E.TOLMAD,"kat"
Hradec Králové. Prvýzávodmačeskémseverovýchodě.

Telefon č. (7. X Pošt spořit. č. 802.161.X Založeno roku 1863. s Poací stroj.
Majite.: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové, — Vydavatel a aodpovědný redaktor AmtomímPochmen. — Tiskembisk. knihtiskárny v Hradci Král



Neožebračujme se!
Nebude s námi lépe, nerozmnožíme ma

jetku svého, aniž dokážeme, aby vláda našim
právům u spravedlivým požadavkům vyhověla
a spolukrajané Němci 8 námi v míru žili, dokud
vždy a ve všem nebudeme pouze svoji. Nejen
zemědělství naše, ale též obchod a průmysl
náš masí v rukoa našich zmohutaěti. V době,
kdy uás všude peroa a hanobí, zrazaje svůj
národ, kdo těžce vydělaný groš zanáší nepří
teli, není vlastencem, kdo kopuje cizí zboží
třeba u našinců. Vlastenectví naše musí ob
sáhoouti veškerou domácnost, nechť tu dlo
možnosti není nic, co by nebylo výrobkem do
mácím, pak i z vlastenčení pokyne nám užitek
stonásobný. V tom ohledu masí mezi námi
zavládnoati důslednost železná, jíž sezvláště při
učiti mají naše bospodyně. — Úo už bylo marně
namítáno proti uherské moace, za niž platíme
Maďarům ročně 133 K milionů K, ničíco takto
sebe, ubíjejíce zvlášť české zemědělství a mly
nářatví. Zůstalo pouze při námitkách, a z mouky
uherské se dále vaří, peče a smaží. Zde záleží
pouze na nás, nic nepomohou různé sazby a

covaly české race. Jak ohromné sumy vybá
zímena látky bavlněné, které svou trvanlivostí
nikterak 8e nevyrovnají látkám Iněným, jež
však při náležitém zpracování svou jemností
i hedvábí se vyrovnají. Aspoň kdyby se

mnohý milion ve vlasti zachoval. Výnosné
kdysi Inářství klesá, že ani nestačí na domácí
výroba. Za lněný olej, za lněné pokrutiny a
za cizí semeno vydáme do ciziny ročně také
mnoho peněz. Zboží vlněné moblo by býti
rovněž úplně kryto domácí výrobou. Vlny by
dostatek poskytly ušlechtilé ovce a králíci,
ale pro to rolník náš uemá smyslu. — Starým
Čechům z ámá jaholná kaše musela ostonpiti
méně cenné rýži, ač dovedná hospodyně i
z jahel připraviti dovede znamenitý a výživ
nější pamlsek. Prosa, z něhož se jáhl? připra
vují, už ani na venkově neznají. Tačné sousto,
které rolníkovi na vlastním poli vzchází, mar
notratně sám odhazuje. Vždyť přiváží se k nám
E ciziny rýže ročně více než za 15 milionů
korun a jahel asi za 30 milonů K. A tak není
snad věci, ze které by nám při špatném
hospodaření neplynula škoda. Na příkladještě,
co papíru spotřebuje se u nás! Nejedna, ale
několik českých papíren by se ve vlasti naší
mohlo udržeti. Než my raději přejemecizincům,
leda že si na ně někdy zahoukneme a pak
zase dobře. Obrat musí však nastati. Ná.každé
snad vesnici najdou se dva tři lidé, ří by
neustávali nibádati spoluobčany své k plnění
vlasteneckého hesla „Svůj k svému“, jež by
postupem času ovšem sevšeobecnělo. Takováto
drobná práce, která vynese daleko více než
plané hubačení, vyžaduje však trochu obětivosti,
bez níž veškeré vlastenčení marné. V tom
objeví se pokrokovost našich obcí.

Zprávy hospodářské.
Pročnemárůsti ckole stromů tráva?

Kdo měl příležitost poznati nějaký vzorný sad, jistě
se podivil, vida, že půda kol kmenů je úplně čista.
Neroste v ní ani tráva, ani plevel, neboť sedůkladaě
několikráte do roka překopává. Zarostlá půda mívá
pravidelně o 1 stupeň R nižší teplotu, neš bolá. Ob
česným čištěním a okopáváním přivádí se kořenům
více tepla, následkem čehož jest činnost jejich větší
tadíš také větší úrodnost koruny a lopší vytvoření
plodů. Plevel, pícní rostliny a také zelenina odnímají
půdě živné látky; tím, že pod koranon nic se nopě
stoje, zechovají se živiny stromu. Plevel brání půso
bení vzduchu na půdu, kterýšto jest však velmi dů
ležitým činitelem pro udar stromu. Z toho všeho jsou

pekny výsledky, ješ přináší časté okopávání půdyol stromů v zahradě i v poli.

Zlepšení louky pískoma. Slatiunéa ba
Šinaté louky Ise podivabodné zlepšiti pískem, který
se po louce rozhodí. Písek nesmí býti jemný, nejlepší
jest říčný, jakého se nabude probázením říčního ná
nosu. Pískem se vyhubí především mech a půda se
utoší, stano se výbřevnější a tím povzbadí se vzrůst
ušlechtilých travin.

Mléke v létě. Abyse mlékov létěnezkasilo,
neskyslo totiž brzo, natno především při dojení dbáti
00 největší čistoty. Chlév třeba vždy důkladně pro
větrati, dojití se má jen Čistýma rukama, vemeno pak
mé se rovněš očistiti. Teplo zvlášť shonbně působř
na jakost mléka, proto se řádné hospodyně starají
O jeho zchlazení. Totose nejjednodošeji provede tím,
še nádoby s mlékem postavíme do stadené vody, což
však díti se má toliko v místnosti chladné a vzdušné,
ne však ve stájích. Voda ku chlazení hodí se nejlépe
ze studně. Takto řádně soblazené a ovšem přikryté
mléko nesedne ani sa nejteplejších dní. Před schlaze
ním třeba mléko dobře procediti. Častější zamíchání

mléka čistou |žicí jest také prospěšno; míchati však
mléko večerní © ranním a p. jest rovněš škodlivo
jakosti jeho.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. CeskéKvěty.

Rodinná obrásková revue pro sábava a poučení.Seš. 7.
Pořádá dr. A. Podlaha. Obsah: Boh. Brodský : Jezero. —
Dr. R. Zbáněl: Švédskem. — F. Lanbner: Pod mra
kom. Povídka. — J. Uhlík: Nezmar. Povídka. — Za
chlebem. Román A. Dostála. — Zo staré rychty. Píše
Chlamecký. S mnohými vyobrazeními. Roč. předpl.
18 K. — Čechie. Obrázkový a zábavně poučný mě
síčník pro českou domácnost. Roč. I., seš. 1.—3. Řídí
J. Pauly. S bohatým obsahem. Roč, předpl. 6 K. —
Křesťanská Škola, Časopispro šíření idef ná ošenských
v čes. školství. Řídí V. Špaček. S přílobou „Obrana“
pravdy křesť. ve veřejném životě. Roč. III., čís. 7.—9.
Předpl. na rok 6 K.

Nákladem J. Otty v Praze. Ottova Laciná
knihovna národní. Roč. 27., seš. 8. a 9. Pampelišky.
Drobné povídky a črty. Napsal A. Nečásek, — J. Ar
bes: Sebrané episy Karol. Světlé.Novelly III. Seš. 7.
a 10. po 80 b. — Anglická knihovna. F, Anstey: Mo
sazná láhev. Satirická fantasie. Přeložil R. Jiřík. Seš,
3 —6. po 24h. — Slavische Roman-Bibliothek. Sbírka
překladů z literatur slovanských. Seš, 5. —7,obsahuje
překlad Zeyerova románu Amis a Amil. Seš, za 34 h.
— Jos. Kořenský: K protinožcům. Cestopis. Seš. 28,
a 29. po 60h. — Novázemě na sovera. Výprava
kapitána Otty Sverdrapa k uever, točně. Seš. 81. a
32. po 60 h. — Malý Ottův slovník naučný, dvou
dílný. Příruční kniha obecných vědomostí. Řídí F. A,
Šubert. Seš. 19. a 320. obsahuje vysvětlení slov od
Doktor—Encepbalartos. Seš. za 60 h. — Čechy. Nád

řídí K. Liebscher. Díl XIII., seš. 17, popisuje Skuteč,
Rychmburk a Krounou s okolím. Seš. za 1-80 K.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Spisy
K. Klostermanna I. Ze světa lesních samot, Seš, £—
10. po 80h. — Spisy J. Klecandy Díl XII. Seš, 1.
Pod tíhou práce. Román. Sešit za 26h. — A. Domas:
Tři mašketýři po 20 letech. Seš. 38.—42. po 25h. —
Za českon slávou. Seš. 14. za 80 h. Vede K. Hipman.
— Jízdní řád Vilímkův na léto, velmi praktický. Vy
dání pro Čechy za 20 b, pro Moravu za 20 h, vydání
pro Čechy,Morava a Slezsko za 40 b.

Nákladem „Máje“ v Praze. TýdenníkMáj.
Roč.II., Seš. 34. a 36. Řídf F. Herites, Předplatné na čtvrt
r. K 250. — Vodňanské vzpomínky rt. Heritesa.
Z doby soužití přátel J. Zey.ra, Ot. Mokrého a F.
Heritesa. Za 1:20 K. — Kar. Mašek: Dceroška bostin
ského. Hradčanská povídka o jednom dějatví. Za 60"h.

Nákladem družstva „Vlasf“* v Praze.
„Vlasť“. Časopis pro poučení a zábavu, Řídí T. Škrdle,
Roč. XK., čís. 8. S bohatým obsahem. Roč. předplatné
10 K. — Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesť,
školství. Řídí dr. R. Horský. S přílohou katechetekou.
Ročník XIX., čís. 7.—10. Předpl. roč. 6 K. — Hlasy
Svatováclavské. Sbírka časových brožar. Řídí VI. Há
lek. Roč. IV., čís. £.—3. Sv. patronové čeští. Od Ferd.
Schmidta. Čís. 4—5. Obrana sr. Jana Nep. proti čes.

okrokářům nevěrcům. Napsal B. Vělinský. Čís, 6.
Patorání a jeho providencielní význam pro naši dobu,
Od dr. A. Malečia. Předplácí se na rok 40 hb

Nový Život. Měsíčník pro amění, vzdělání a
sábavu. Vede a vydává K. Dostál Latinov. Ročník 9.,
čís. 5. Předpl. na rok 8 K. — Nákladem N. Života

vychází měsíčníkdno vzdělání Čes. žen a dívek „Era.“Roč. I, čís. 4. Celoročnípředpl. 2 K. Administrace
v N. Jičíně na Mor.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci
Z polei lesa. Pravda i lež £ mysliveckého života.
Píše B. Brodský. Díl II., seš. 12.—14. po 40 h, Ilastruje
A. Kašpar. — Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Reda
ktor M. Zavoral. Roč. XI, če. 8. Předpl. na rok 7 K.
- Slezská kronika. Ročník XV., av. I. U slona s jiné

humoresky od Al. Dostála. Za 60 h.
Praktická rukojeť srovnávací jazyků

slovanských, Složil VěnceslavHrnbý, c. k. vrch,
rada v Opavě. Nákladem vlastním. Kniha velmi za
jímavá. V komisi u I L. Kobra v Praze. Cena ?

Pojištění dělníků a výkonnýchúředníků pro
případ nemoci podle rak. zákonodáratví s nálezy správ
ního souda od r. 1869—08. Vykládá Fr. Kavka. Seš.
10. a 11. po 60h. Nákladem A. Wiesnera v Praze.

Kazatelna. Homiletickýčasopis. Pořádá F.
B. Vaněk. Roč. II., čís. 5. Předpl. na rok 6 K 60 bh,
Nákladem R. Rappa v Pelbřimově. K čís. 3. příloha.
A. Theina Passio Christi — salva me! K erdci i roz
umu. Šest řečí postních. Za 80 h.

Poklad věřících Lidový liat k uctění Nej
ovětější Svátosti olt. Řídí V. Roudnický. Roč. VI, čís.
38. a 4. Vychází měsíčně za roč. předpl. 1 K 20 h.
Expedice v Praze 200)-II. Náklad-m spolku „kněží
adoratorů.“

Časopise Musea království Českého.
Řídí F. Kvapil a Č. Zíbrt. Roč. 78. Svazek 1. a z
Administrace v budově Musea v Praze.

Válka rasko-japonoká, Obrazovákronika
s bojiště rasko-japonského vychází redakcí J. Kle
candy týdně v seš. po 30 b. Seš. 2, a 3. Nákladem
Čes. graf. společ. Unie v Praze.

Mládeži. Kníšečka sa 8 h, jednající o tom,
jakými ctnostmi má býti ozdobena duše křesť. dítěte
a každého dospělého vůbec. Velmi poučné. Nákladem
Růžencové výrobny v Praze-[. [30 výt, za 1 K 80 h,

Vbodné a dobré knihy pro intelligentnější
mužský dorost nebylo u nás do nedávna, vyjma Kem
penského „Následování“. Nedostatka tomu plnou
měrou odpomoženo vydáním překladu znamenité knihy
Peechovy„Život dle náboženství“ PřeložilP.
Buchte, benediktin rajbradeký. Že kniha vydána velmi

vhod a jevila se nejvýše potřebnou, toho dokladem
bylo její brzké drahé vydání. Žákům dospělojším za
odměny a dary k biřmování jest knihu ta zvláště
odporačení hodnou. Jest to kniha, jež účel ovůj vý
tečně plní.

Křesťanský dělník. Orgán katol. jinochů a
mužů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Měsíčník
pro rodinu a řemeslo křesť. lidu. Řídí a vydává Frt.
Waldmann v Praze-II. Roč. II., čís. 10, Roč. předpi.
1 K 70h.

Jízdní řády na velké čtvrtce silného papíru,
platné od 1. května 1904 pro dráhy v Hradci ové
ústící, vydala právěkpihtiskárna Bratří Peřinů v Hradci
Králové. — Velmipraktické.

(Zasláno.)

Pan JAN STANĚK,
pasiř a ciseleur

v PRAZE-I, ulice Karoliny Světlé číslo 19.
Dina kostelníchnádob a umělýchprací zkovu.

P.T.
Zaslaný kalich přišel v úplném pořádku, jsem úplně

spokojen. Přeji závodu Vašemu hojnost Božího požehnání.
Se vší úctou

J. Domašinský, děkan.
V Dobrušce, 43. ledna 1901.

Prmí český katolický zárod ve Vídní.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; mA požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,
VO. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
8e vše framco.

PARHANY —
dobře osvědčené,

Soustavy kuželové i pneumatické,
doporučuje v levných cenách

Bedřich Čapek,
varhanář v Poličce.

I opravy se přijímají,—we" A6

dan Kryšpín
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu nkan kostalnich
"6 PRAHA-I,

č. 140 st., Malá Karlova ol. čís. 19
nové blíše Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačoje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a

BJ Sice1 se železnýmirámy, sí
( těmi vsasením.

s) | Veákeré rozpočty, skizsy 1 odborná
rada bezplatné, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáoznání.ij
Založeno roku 1836.
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úolav Dvořáček, sklad. nádylku
v Hradci Erál. u nového Borromaea.

V pastilkách

světoznámé jakosti.
Odporučuje

První českáakc. spol.na orient. 0u
krovinkya čokoládudříve(A.Maršner),

Král. Vinohrady.

A orrý velkozávodpromalbu
n chrámových oken. p

Umělecký ústav pro malba na skle.
W

B. Skarda, Brno.
67. Oknachrámovékaždé-|

+ bo slobu a provedení jbě
ck 6 zaručením práce nej-|[“

+ modernějším poža
davlům vybovující.

Jkrát prvními cenami
vyznamenán

Cenníky zdarma,

v baličkách

4 20h

Naršrenky
všech druhů Prvnívýroba

Bis Up ská věžní
knihtiskárna.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav.Per" Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky,prsteny, náramky, jehly

aj.v Be oernějn provedení3 úplnou sárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Davěryhodnýmedsilkynavýběrtéš i masplátky
bensvýšenícen. — Zalošenor. 1843

Kdo hledá zaměstnání
nebo má přátele a známé, najde znamenité za
městnání. — Direktní. — Výhodné pro toho, kdo

má styk s venkovem.

Adresu pošlete po číslem „509“ do ioBert. záv.
A. SCHONFELD a SPOL,, Praba, Václ. nám. č. 17.

Skvělé výsledky v.pom.Krátké dobřs!
při:dně, hostel, rheum., lschlas,
žensk. nemocech,
chudokrevnosti
a. p.

aoLáBŘjh
Rybn. koupele. Tennis. Hrab. matelství Jázeňské.

©Veledůstojnému

duchovenstvu!

JanStaněk,jnKonviktské ul.,
olelněna koste náčení,Phorolkje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

y svícny, kaditelnice, kropentenky, nádobky a td., vše
přesném slohu církevním. Staré

předměty znovu opravuje v původní

„pptencía jem o ohni slatí a otříbří. Na požádání hotoré

Jpráceaana [rod rozpočty, nákresy neb cenníky franko.slačení ručím. Největší výroba a
aklad v e-tjndk volnéma nallédnutí. Provedení od nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chnd kostelům úle
vsv placení. Více uznání po ruce. Žádné presované výky bescenné. Vše povílám již posvěcené.

NOVOTINY

se slohem koštelů
souhlasné72 Božíhroby“n

Křížovécestyzóněs,
žení“, svchy, oltáře a ve erá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě

K době

VOJÍKONOČDÍZo zni mše sad
bářský

Josefa Krejčíka o Prase.
Písárna a dílny na Letné 612-VII. Sklad Karlova ul. č. 40.
—. Olustrované cenníky, nákresy a rozpočty franko. —

G85- Výhodné platební podmínky. "NS

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd.,odporučuje s:
k vyh«-tovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Dodavatel hodím ma posv. Hostýn a Velehrad. — Rozpočty sdarma. — Přes 300 různých hodim postavemo.

Vyrábí jen v dokonalé jakosti
py 3 o

věšové hodiny
pro kostely, školy,

. radnice, zámky a továrny
za mírné ceny 8 dlouholetou zárukou.

C. k. státní cenou vyznamenaná

první moravská výroba
věžových hodin

FR. MORAVUSE
V BRNĚ, Velké náměstí, 6.

Stinná zahrada.otoletýhostinec*:*2:
Královéhradecké dobře vyleželé pivo půllitr za 13hal.

Obsluha vzorná. "i K hojnénávštěvězveJAN ŠPALEK, hostinský.

00400 00000) E

e Největší sklad e
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

dek, deštníků, županů, rohožek, železného nábytkuatd.

na Slezském Předměstí
doporučuje se návštěvě obecenstva.

[SSB

JV NASVVNAAV56) (S2)(62)32) 0P)(S2)(62)

(4

OVOONC

2X
a

—— firmy———

JAT STOUPA
v Praze, Václavské náměstí č. 32.

KV

57 (+)A68
4

D255%

(26)(26)(26
9,RÝNAÝOÝ

S85)
C ANNA!Z APG KAN,A OOCOXCEDONA A sAHÍ

ECNCO
K ANA// M

v ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny
: Vzorky "o na požáání zašlou.
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Papežská nota.
(14) Známý píše mi z Italie, jakou radost

mají tamější zednáři, především vláda sata
z proticírkevní politiky francouzské. „Eviva
Combes, eviva Francia anticlericale, a bas le
Vatican“,tak to zní po Piazza Collona. (Aťžije
Commbes,ať žije Francie antiklerikální, pryč
s Vatikánem.) To věřím; to je voda na jejich
mlýn, na něco takového čekali, něco takového
mohou doma dobře potřebovati. Jest-li nevy
stupovale italská vláda proti Vatikánu tak
bezohledně, jak by si byla přála, dělo se tak
jednak, sby neuvalila na sebe podezření msti
vosti, jednak aby nevyvolávala zbytečné di
plomatické zakročování těch kterých katoli
ckých vlád. Čím však měla papežská kurie
více nepřátel, tím lépe bylo pro italskou vláda,
tim šťastnější její zahraniční politika a jest-li
toto měřítko je pravé, pak při okolnosti, že
Italie politicky dnes je velmi dobře postavená,
musili bychom nutně souditi na smutný etav
katolické církve. A ten není věru utěšený;
ať vezmeme Rakousko, ať Španěly, o Francii
ani nemluvě, všude živly revolační, aneb vů
bec odstředivé, ešikovány jsou proti ní.

Všeho toho jsou si nejlépe vědomi ve
Vatikáně a proto ono smíření se se zařízením
republikánským, proto ono sebeovládání se při
všech urážkách, jakých se proticírkevním zá
konodárstvím katolické církvi zvlášť ve Fran
cii dostávalo. Mimo to Řím nemůže zapomenonti,
že Francie je nejkatoličtější zemí a „nobilis
gallica gens“S (šlechetný francouzský národ)
nejobětavějším církve katolické synem, třeba
v době přítomné, ovšem k vlastnímu svému
neštěstí, byl ovládán zednáří. Vlády odcházejí,
vládcí formy a systémy se mění, ministerstva
přes noc se střídají, národové však zůstávají.
Jen této politice Říma bylo co děkovati, že
k roztržce nadobro nedošlo, třeba si této nikdo
více nepřál, než francouzská vláda, jež kní
všemožně již od počátku pracuje a jest-li 8e
jí dílo její dosud nepodařilo, toho zásluhu
nenesou francouzští monarchisté a nationalisté,

dělení církve od státu nepřáli. Na tato stranu
byli bychom si přáli, aby Vatikán i na dále
zřetel bral a nedal se žádnou provokací vy
rušiti ze svého klidu v naději, že nynější sy
stém nepotrvá věčně a že na úplnoa roztržku

je TO času dost, až by socialistě a výstředníradikálové nabyli v ministerstvu a parlamentě
převahy. Nynější stav ve Francii byl stav
z nouze, nebyl církve důstojný, ale diplomacie
má, jak známo, na takové věci jiné měřítko.
Dnes je spojení přerušeno a z katolického
stanoviska netřeba toho příliš litovati; přišlo,
co přijíti musilo a co se nedalo zadržeti. Aut
aut; buď mlčeti k posavadnímu stavu, nebo
promlaviti.

Řím promlavil a kdo ví, nebude-li přera
šení diplomatického spojení 8 ministerstvem
Combesovýmcírkvi francouzské spíše ka pro
spěchu, než na škodu. Nyní je ale povinnosti
Říma, aby se postavil rozhodněji po bok fran
couzským katolíkům a aby je organisoval pro
lepší časy. S nynější vládou je mnoho, velmi
mnoho francouzských a to výtečných mužů
nespokojeno, ve vojsku samém má ona silných

odpůrců a byl by to div, aby živlové tito nedalise spojiti v jeden mocný šik. Kdo ví,
proč to není dobré!

Oč se vlastně jedná, to je našim čtenářům
asi známo, třeba novinářské zprávy nezněly
dosti jasně. Příčinou, proč nota vydána byla,
byl vlastně král portugalský, který chtěl svého
času navštíviti svého příbuzného, krále ital
ského; když však z Vatikánu pohrozili, že by

popožský vyslanec masil býti odvolán z Lisanu, kdyby k návštěvě krále v Ouirinále
došlo, sešlo z návštěvy. Tím nevysloveno nic
jiného, než že zabrání papežského státu r. 1870
povašuje se i po 30 letech za bezpráví, spá
chané na papežství, čili že stanovisko kurie se
v té příčině pranic nezměnilo. Nyní přišeldo
Říma p. Loubet, nikoli jsko turista, nýbrž jako

V Hradci Králové, dne 3. června 1904.

president republiky, která je až posud vzdor
své vládě státem obzvláště katolickým, státem,
jemuž příslaší protektorát katolický v orientě
a poněvadž přišel ka králi italskému, nemobl
býti přijat ve Vatikáně. Aby však jinde, zvlášť
v Lisaboně, neviděli v tom předcházející pří
pad, jejž by mohli následovati, proto zaslána
katolickým mocnostem nota, ve svém znění
sice klidná a jednostejná, jen lisabonský exem
plář opatřen byl odchylným nu jednom místě
zněním, jež, ač nota je aktem diplomatickým,
dostalo se způsobem podskočným do rukou fran
couzské vlády, která, jak známo, chápe S6 i
malicherností, aby svůj plán — oddělení církve
od státu — provedla za každou cenu. V tomto
případu vytýká svaté Stolici, jako by se do
zevnějších poměrů Francie míchala a zvlášť
přátelský styk mezi ní a Italif rušila. Toto
překroucení fakt bylo redakcí „Osservatore
Romano“ na pravou míru uvedeno a ukázáno,
že tu neběží o návštěvu presidenta, nýbrěo to,
že tato stala se v Římě, městě papeži ulou
peném a že papež není dokooce nepřítelem
přátelských poměrů jednotlivých států mezi
sebou, jak se mu vyčítá, naopak jich podporo
vatelem a že mu zvlášť blaho Italie na srdci
leží. Avšak to vše nic neplatí; francouzská
vláda chce boj — nuž ať je boj! Lepší boj,
než zhnilý mír. Církev nemůže atratiti již
ničeho, naopak údloučením od „takového“
státu musí jen získati. Moderní státy církvi
udělují almužny ze skonfiskovaných církevních
statků; za to jí však svazují race, aby neko
nala víc, než ony chtějí. Luisser faire, laisser
aller. K vůli tomu, že papež hájí práva církve,
katolíci francouzští neodpadnou, spíše vzcbopí
se, aby střásli se sebe jho židovsko-zednářské
menšiny. Bude snad nějaký rok to trvati, ale
i Combesova vláda vezmesvůj konec. Ona pra
coje do rukou socialní revoluce, jakých ve
Francii tolik bylo a z uichž vždy vyšla církev
— vítězná.

Dopis z Prahy.
V Prage, dne 1. června.

(Na prahu nové doby? — Ke sloučení Prahy
S předměstími. — Studentské slavnosti.)

Když jsme před devíti lety začali v „Ob
nově“ za tehdáž nejrozbonřenější doby hájiti
stanovisko, že chorobné české politické a spo
lečenské poměry neozdraví jinak, než-li když
česká veřejnost bude v postapu svém hle
dati především to, co ji v jede veliký celek
spojuje a když se bude vystříbati všeho, co
ji tříští a druha proti druhu popouzí, zdála se
většině našich čtenářů slova n.še býti ne po
litickým programem, ale ideálem pro nějakou
pohádko. Nevěřilo se nám, že by takové zá
sady ve všech směrech rozeštvanou českou
společnost mohly vůbec někdy ovlásti. Brojilo
se proti nám, místo abychom spolupracovníků
nacházeli. Osobné, korrespondencí i tiskem
byli jsme pronásledování, podezříváni a tupeni
proto, že jsme neochvějně pracovali k tomo,
aby českou veřejnost otravujících kyselostí
v naší společnosti ubylo, že jsme nennávně
zápasili, by se bezdůvodué protivy vysvětlily,
že jsme falešné legendy vyvraceli, že jsme
osobní zájmy z veřejného života uklízeli, že

vyrovnávali — — —
Byli jsme proto pokryti ranami ze stran

všech. Poctivá nit na nás nezůstala, slušné
slovo o nás neproneseno. Rodinné poměry naše
nezůstaly netknuté, různé osobnosti byly proti
nám štvány. A to všecko proto a za to, že
jsme nesdíleli mínění, že všeobecná politická
a společenská pračka znamená život kultarního
národa.

Když však jeme na svém stanoviska vy
trvali a po celá leta ani čárky z jeho zásad
neslevili, vždycky společnou věc před osobní
zájem stavíce, musíme si přichváliti, že si ve
řejnost pomalu na naše vody zvykla. Přiro

—
M

[nserty se počítají levně.
Odmova vychásí v pátek v poledne.

Ročník X.

zená síla našeho přesvědčení mocí svou pře
konala celou řada původních předsudků proti
nám, naše vytrvalost zjedoala nám dokonce
širší pozornost a od kolika let může každý
pozorovati, že politické a společenské priuci
py, jež „Obnova“ naší společnosti odporučaje,
získávají na všech stranách půdy a že poslední
zbytky jejich odpůrců pokoušejí se důvodnost
jejich vyvraceti pouze nadávkami,

Hájili jsme stanovisko, že hledáním toho,
co nás jednotí a vystříháním se všeho, co nás
tříští, rázem zjednána bude v naší veřejnosti
postrádaná zde vzájemná šetrnost, která nutně
povede k uspořádání a urovnání rozbouřených
poměrů, aby se v uich lidsky žíti dalo. Dlon.
ho se nám nevěřilo, že touto cestou lze dojíti
k potřebné a nás vzájemné společenské shoví
vavosti, až najednou do noty námi po leta
zastávané vpadají silným svým hlasem dokon
ce listy, s nimiž na společném křídle nestojíme.

Jest totiž najedeou slyšeti volání, že třeba
u nás zavésti vzájemnou Šetrnost a každému
ponecbati jeho přesvědčení, k němuž zajisté
že z důvodů. o nichž nikdo drahý souditi není
povolán, došel! Máme za to, že stojíme na
prabu nové doby, jejíž mravem se stane sluš
ná rnužnost, která panající u nás kravalismus
a katanismus záhy udusí. Když bude každý
totiž, rozamně a zrale soudě, přihlížeti vždy
cky především k věci, o niž jde, když osobní
zájmy a ambice ostoupí v pozadí a v popředí
postoopí ponze a jedině prospěch celku, když
si každý bude tcho vědom, že stejná práva, 0
něž on se chce opírati, přináleží také i dru
hámu, doufáme, že se v naší společnosti znač
ně rozjasní.

Dnes panuje v ví nepochybný zmatek.
Nemáme za potřebné ani za vhodné v obledu
tom Šetřiti ani sama sebe, a proto dosela loy
alně a klidně uvádíme, že politické skupiny,
jež v Čechách před dvacíti lety existovaly, ve
svých většinách úplně svá hesla a své prapory
změnily. Z radikálů jsou kongervativci a z kon
servativců radikálové. Někdy dáme v tomto
směru vyrakovati řadě ve veřejnosti působících
možů a ukážeme, jak se časy a lidé v nich
mění. Někomu se taková změna připisuje
k dobro, jiný je pro ni pronásledován jako
zločinec. A to není spravedlivé!

Nejvoselejším pak zjevem v těchto smut
ných poměrech u nás je, že naši nynější radi
kálové problašují za své vzory a patrony 090
by, na něž součastníci jejich skládali dokonce
i posměšné písničky jako na — zvátečníky.

A daly by se o tom psáti nejpernější sa
tyry, že „svobodomyslné elementy“ chtějí u
nás representovati pánové, kteří se až po ra
mena ustavičně v cizí cti brodí a s nejratino
vanější, nejpálenějších špiclů důstojnou slídi
vostí hledají mrva v oku svého bližoího, ne
starajíce se o to, jak oni vlastně ve zracích
veřejnosti vyhlížejí. Když člověk vezme ten
nebo onen pokrokový, svobodomyslný nebo
lidový orgán do ruky, jakoby při tom rachotily
řetězy a pouta, jimiž jsou v něm ve jménu
svobodomyslnosti z osobních důvodů svazování
namnoze ti nejlepší a nejpočestnější lidé.

Příčinou toho, že kravalismus a katanis
mus u nás tak bujel, bylo hlavně babství, jež
velkou část naší společnosti ovládá. Kdyby se
každý, kdo byl bezdůvodně napaden, rozhodně
proti tomu ohradil a nedělal velikomyslného a
neobracel se k útoku naň činěnému zády, dáv=
no by panoval u nás žádoucí veřejný takt, po
němž se dnes začíná volati.

* *.
Jak jeme již vícekráte nu těchto místech

odůvodnili, pokládáme pokrok a správný roz“
voj naší matičky Prahy za odvislý od sloučení
jejího se všemi okolními předměstími a obce
mi, bez nichž jest tělem bez rukoa na nohou
t. j. tělem, které nemůže jíti ku předu a které
nemůže v ducha doby přiměřeně pracovati.

Proti sloučení tomu se po celé desítiletí
předměstí a okolní obce vapíraly. Praha při
cházela jim s veškerou blahovůlí vstříc, ale



marně. Sledujíce zde Jednání ona předpovídalijsme, že nastane jednou den, kdy ao karta
obrátí. Psali jeme totiž, že jednou budou před
městí a okolní obce Prahu vyhledávati a 0
sloučení se s ní prositi. A časy ty zdají se již
přicházeti, neboť celá řada obcí, jež mají
s Prahou jednou tvořiti Velkou Prahu, hlásí
8e již na staroměstské radnici, že by byly ke
slončení ochotnými.

Avšak tu k obecnému podivu se jeví, že
na staroměstské radnici nejsou vykonány pří
slušné přípravy, aby se žádostem těm vyhovělo.
Dokonce i překvapuje, že se ze strany pražské
ozývají ve příčině té řeči upjaté, jaké by nikdy
pronášeny býti neměly. Praha stála a stojí o
připojení předměstí a okolních obcí již přes
pětadvacet let, pracovalo se k toma, Vyšehrad,
Holešovice a Libeň byly jíž připojeny a na
jednoa při Smíchově, Žižkově atd. shledávají
se obtíže.

To vypadá, jakoby pružskou obec nespra
vovali v potřebné většině mužové té hloubky,
aby přítomnou vážnou dobu plně pochopovali.
Zavádění plivátek, zakazování nošení vleček,
dovolování běhati psům bez náhubků, navrho
vání měnění starožitných uličních názvů není
a nemůže předce slouti komunální politikou
král. hlav. města Praby na počátku dvacátého
století.

Dnes, kdy národohospodářské české od
poutání se z cizích služeb nachází se v prvním
rozmacho, kdy český kapitál v obecních spoři
telnách kupí se v takové obrovské výši, že
úroková jeho míra klesá pod 4“/, dnes právě
jest doba ke sloučení se Prahy se předměstími
nejpříhodnější. Jako schválně objednaná!

Uvádí se dnes proti sloučení ten důvod,
že uení na to peněz, že prý by Praha musila
přinésti obrovské oběti. Ale ten důvod není
podstatným. Při sloučení Prahy se předměstími
masil by stát hraditi část nutných při tom vý
lob, jako se to stalo při přetvoření Vídně ve
Velkou Vídeň. Avšak vedle toho mohla by se
Velká Praha o to zasaditi, aby se jí dostalo
povolení za příčinou sloučení se s předměstími
na doplnění potřebných při tom nákladů vy
dati sto nebo dvě stě millionů korun čtyřper
centních, v padesáti letech splatných dlužních
úpisů, za něž by račila a které by dnes exi
stojící český kapitál za rok rozebral zrovna
tak rád, jako rád rozebírá čtyřpercentní pa
píry vydávané zemskoa bankou královetví Če
ského.

A tim bylo by získáno na dvou stranách.
Velká Praha za laciný domácí peníz mohla by
vykvésti ve skutečné velkoměsto, které by dluž
ní úpisy hravě umořovalo a český kapitál byl
by účelně a platně umístěn v domácích eluž

bách.
Jak dnes pánové někteří chtějí rozluštiti

obrovský problen: sloučení Prahy s předmě
stími, vyhlíží zrovna tak, jakoby chtěli koupiti
za krejcar jako hlava veliký kus radia.

A rozvažme při tom, kdyby se každý rok
v Praze prostavělo a na účelné zvelebení její
vydalo 20,000.000 K, jaký by se zde rozprou
dil blahobyt a živnostenský ruch, který by
přirozeně také překonal a přemohl všechny

FEUILLETON.
Královéhradecké vzpomínky.

: Píše Dr. Vácalav Řezníček.
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V polovici let sedmdesátých minulého století
byly v Hradci Kralové a v jeho okoli ještě patr
nými stopy působení a horlivosti muže, jehož
památka za dnsšních dnů jest již pokryta palincu
zapomenutí snad úplného.

V letech sedmdesátých na Pražském Před
městí nad vchodem do zahrady, v níž má dnes
o české ovocnictví a jeho povznešení vysocezn
sloužilý řiditel královéhradecké uiučšťanské dívčí
školy p. Kulíř část své proslavené školky jabloňo
vých štěpů, rděla se červená tebule s bílým
nápisem »Morušovka«. V této morušovce pěstovany
byly morušové stromky, jež potom po celém
kraji rozšiřovány za tou příčinou, aby se zde ujalo
pěstování bource hedvábného. S morušovým stro
mem setkal se za oněch časů poutník na Hradecku
v každé osadě a v Hradci Králové za Slezskou
pevnostní branou byla jím posázena celá hradební
plocha, schylující se k řece Orlici. Chování a
živení housenky hedvábníku bylo tehdy sportem
značné části mládeže v Hradci a na Hradecku,
ale ovšem jenom pro zábavu. neboť zámotků čili
kokonů tehdy nikdo zde neprodával. Byly to do
zvuky náběhu, jejž tady v letech šedesátých učinil
učitel při královéhradecké, tebdy nižší realné
škole Athanáš Kopecký, který ve svém idealismu
se vynasnažoval, aby se pěstování bedvábnictví
stalo v Čechách novým zdrojem hospodářských
příjmů.

Aby význam a snahy Atbanáše Kopeckého
nevešly v úplné zapomenutí a aby královéhradecké
hedvábnické pokusy nalezly v literatuře alespoň
stručného záznamu, pokládám to za včasné, a jako

olní zásady, jež dodnes v Praze hledají ovůjodbyt.

Mimo to mohly B js pražské veřejnépoměry upraveny na základě jednotného eysté
mu, podle určitého plánu, jehož dnes přiúpravě

prahy a její předměstí pro budooenost doposudnení.
L

V posledních dnech byli jeme v Praze
svědky spontánního, imponujícího vystoupení
českého studentstva zároveň se studentstvem
Jihoslovanským, polským a rusínským.

Po více než-li celém desítiletí ozvala se
inteligentní mládež česká a učinila tak způso
bem, jemuž v našem českém novodobém šivotě
není rovna. Každého musí těšiti, že při tom
neskuhrali omrzelci nebo škaroblídové, ale že
promluvilo zdravé, svěží mládí.

Studentské pražské slavnosti posledních
dnů znamenají pro budoucnost a působení in
teligence u nás daleko více, nežli se dnes tuší
a to tím více, že ráz jejich nenesl žádného
výslovněstrannického nátěru, jaký druhdy pra
videlně ve vystupování studentstva býval pa
trným. Do dnešních dnů bylo české studentstvo
jednotného mínění pouze jedenkráte. A sice r.
1868, když neměl býti František Palacký při
slavnosti kladení základního karnene k Národ
nímu Divadla přizván, aby byl při něm příto
men, české studentstvo jednomyslně projevilo
přání, aby toho opomenuto nebylo!

Uzoati také dlužno, že veškerá jednání
studentstva něsla se tentokráte v rámci stu
dentských záležitostí a že nebylo na jeho shro
mážděních řečněnoo záležitostech děveček nebo
dokonce snad o tarifu pražských drožkářů,
jako a podobně se v letech devadesátých na
studentských shromážděních dělo.

Nejsme proti tomu, aby se otázky ačveček
a droškářů veřejně neprojednávaly, ale máme
za to, žo studenti měli své doby na řešoní
první poslat své maminky a na druhé své ta
tínky.

Také jest potěšitelno, že professoři vyso
kých škol projevili se životem studentstva
skutečný zájem a že jebo ruchu věnovali pří
slušnou mu pozornost, vlastně je s prof.Jar.
níkem v čele vedouce. V tom jsme viděli ne
obyčejný u nás zjev, že totiž professoři přá
telsky povznášeli své mladé kollegy k sobě,
kdežto v časech minulých se k nim při podob
ných příležitostech jenom blahovolně snižovali.

Škoda pouze, že ve vlastních dnech se
nad Prahou rozmračil Japiter Pluvius a lesk
jejich valně poškodil. Ale uvážíme-li, že s má
jovým deštěm prší požehnání, doufáme, že to
bylo vlastně dobré znamení!

Obrana.
(3) Žizmivá tušba. V referátě o všestu

dentské slavnosti píše Rašínovo „Slovo“:
„Pradký liják s bouřkou, který se spustil nad
Prahou již v sobotu z večera krátce
představením Tylova „Husa“, dal dozajista (1?)

jeden z jejich pamětníků a sledovatelů věnuji jim
alespoň několik řádků.

Podrobná dáta života Athanáše Kopeckého
nejsou mně známá, jenom vím, že působil jako
učitel v Kutné Hoře, v Čáslavi, v Praze, v Pří
brami a posléze na mžší reálce v Hradci Králové,
kde r. 1871 zemřel.

Vedle hborlivé péče o svěřenou mu školu
obracel pozornost svouke zvelebení hospodářských
poměrů a s ohnivým nadšením horoval a zasazoval
se O zavedení pěstování moruší a bource hedvab
ného v. Čechách. Z jeho podnětu vznikla hedváb
nická jednota, jejíž předsedou až do své smrti
zůstal a Hradec Králové stal se v ohledu tom
ohniskem a východištěm jebo snah a jeho úsili,
jež byl zavedení a zdomácnění hedvábnictví v Če
chách věnoval.

Neunavně a obětavě pořádal po českých
krajích hospodářské přednášky a když se dostal
do Hradce Králové, ns Zlatý prut království
Českého, nalezl zde podporu a pochopení svých
snah především u tebdy mladistvého, pro vše dobré,
platné a ušlechtilé vždy zaníceného braběle Jana
Harrachs, s jehož přispěním a pomocí založen
v Hradci Králové proslavený »hospodářský spolek«,
který po léta v čele pokroku českého zemědělství
slavně kráčel.

Vlasti milovný a prospěchu království a ná
roda Českého vždycky vzácně dbalý hrabě Jan
Hurrach s Athanášem Kopeckým, s drem Cyrilem
Kampelíkem u s celou řadou pokročilých a pokroku
přístupných rolníků a mužů na Hradecku byli
prvními zakladateli a podporovateli nynějšího
stkvělého rozvoje lamníbo zemědělství, jež již
v letech šedesátých vminulém století postavili na
moderní stanovisko, na němž se stále udržuje,
což nynější mladé generace na Zlatém prutě snad
dnes ani nevědí, nebo dosti nedoceňují,

Doba ona, plná ruchu a vznětu, zasloužila
by své zvláštní monografie, jíž jest Zlatý prut své

klerikálním živlům vděčný námět k význam
ným poukasům na varovný „prst boší“. Ne
scházelo, než aby byl hrom uhodil do |Národ
ního divadla, kde se hrál tak bezbožný kus,
a aby nedělní slavnost dokonale rozmokla
stadentům a tak často již osvědčený „pret
boží“ skvěle dokázal nevěrocké a beznáboženské,
rozumí se, že „masarykovské“ proudy v českém
studentetvu.“ — Pan dr. Rašín by si tedy
rozhodně přál, aby 8e katolické krahy notně
zlobily; vyslovoje zbožné přání, aby honem
katolický svět vidól v dešti onom prst Boží.
Byla by tak aspoň dána kýžená látka k vý
směchu a úšklebkům. Ovšem že nic tak ne
může naše „přítelíčky“ pozlobit, jako správné
počínání katolíka, proti němaž těžko co namí
tati. Vždyť by některý „pokrokový“ žarvál
zhyna! na úbytě, kdyby polovici svých sloapců
nemobl vyplňovati útoky proti katolictvu. A
když už katolictvo se nechce a nechce zapo
menout, pomáhají si naši protivníci umělým
drážděnímnebo panšálním podezříváním; místo
důkazů vysloví jednoduše slůvko „dozajista“ —
a pokroková daše jest docela upokojena. My
se své strany ubezpečajeme, že se nemusí
nikdo pronějaké „pověry“ naše příjemně roz
čilovati. Loni svítilo o slavnosti Husově slu
ničko až moc pěkně; nu — a letos před
představením „Huea“ zase moc pršelo. A tak
deset bez desíti dá nula. Smálo-li se loni
sluníčko k vůli vzácné návštěvě proských
pastorů a plakala-li nebesa letos proto, že 8e
měl v divadle oslaviti muž, který věřil s církví
v sedm svátostí a zatracoval kacíře, to nechť
rozhodnou pokrokové žurnály samy. My zatím
věříme dle písma tolik, že déšť i slonce jsoa
Bohem určeny pro spravedlivé i nespravedlivé.

Redakce „Slova“ má neukojitelnou toubu,
abychom nazvali kus Tylův „bezbožný“ a pro
vedení jeho činem „nevěreckých a beznábo
ženských proudů“ ve studentstva. A zatím my
katolíci zas myslíme, že by valná část nově
rectva důkladným prostudováním Husových
prací přišla k víře. Hus na příklad pokládal
křesťanskou víro za nejdůležitější ideál člově
čenstva. Odsuzoval rozhodně ty lidi, kteří hle
dají nejvyšší štěstí jinde než v náboženství.

Nejde nám zde právě specielně o rozamy
„Slova“, ale o vlastnost přímo typickou všech
protikatolických časopisů. Zemře-li některý
odpůrce katolictva, hned strkají protikatolické
časopisy našincům před oči, že ten „neznaboh
a nevěrec“ rád čítal Písmo svaté, nebo že ten
„neznaboh“ kdesí kdysi docela pochválil Krista
Pána, atd. — Tak se píše, aby kde kdo myslil,
že opravdu katolické časopisy nazývaly onoho
člověka neznabobem; a zatím by se důkaz
marně hledal. Nu, jen když se obratně lže o ka
tolickém copařství, o mravenčí perspektivě
katolické duše, atd. Za to i když zemře odpo
vědný nepřítel všeho positivního křesťanství,
píše se na vzdory, že ten člověk napsal kře
sťanského vlo než „všecky klerikální časopisy
dobromady“. Abychom nechodili pro příklad
daleko. připomínáme některé truc-články po
smrti Zolově. — Pánové, nechejte frásí u bo
jujte vždy věcně.

o
bistorii povinován. Jejími odrazy byly r. 1894
znamenitá východočeská výstava v Hradci Králové,
jejíž protektorát přijal první velmož a starý vřelý
přítel královéhradeckého kraie, výše již zmíněný
pan hrabě Jen Harrach a potom vynikající účast
Královébradecka na národopisné výstavě v Praze
r. 1895.

Athanáš Kopecký v letech šedesátých minu
lého století jako apoštol putoval královébradeckým
krajem, vyhledávaje zde školy a fary a všude
nadšeně pobízel a podněcoval k sázemí moruší a
pěstování housenky bource hedvábného. V důvěr.
ných stycích nacházel se také s řídícím učitelem
Českoskalické školy p. Josefem Koliskem, který
od něho povzbuzen vedl nás, tehdejší své žáky,
k sázení moruší, jichž bylo na Skalícku sta mezi
lid rozdáno a tu a tam vysazeno. Okolnosti však
a blavně smrt Kopeckého přivodily, že hedvábnictví
i zde, jako všude jinde na Hradecku, uvázlo při
tomto poubém náběhu a moruše Časem vymizela
a ustoupila všude stromoví jinému. Hnedle čtyřicet
let zavalilo i vzpomínky na tyto pokusy zapome
nuťím.

Pro zajímavost musím uvésti, že Atbanáš
Kopecký, na konci svého snažení a idealismu
plného života vůbec »český hedbávníke zvaný,
nacházel do války r. 1866 zvláštní potěšení v mém
rodišti Skaličce u České Skalice. Ve Skaličce stála
totiž na dvoře zdejší starobylé Michálkovské ho
spody obrovská, jako dub silná a veliká modro
plodná moruše, již Athanáš Kopecký Častěji při
cházel obdivovati a prohlašoval ji za největší a
nevídaný morušový strom v Čechách a pátral po
zprávách, kdy a jak se do Skaličky dostala. Nej
spíše, že ji sem přivezli na Michólkovské hospodě
přenocující formani a náhodou nebo ze zvědavosti
byla na jejím nádvoří zasazena a jsouc chbránéna
rozlehlým hospodským stavením před půlnočními
větry a stojíc na plném výsluní vyrostla zde
v-obdivuhodného obra svého druhu, který re st.l



Politický přehled.
Rakouská delegace měla 77. května ple

nární echůzi, v níž schválen rospočet zahra
ničního ministerstva. Del. dr. Fořt poukázal
tu na požadavky vojenské správy, jež učiněny
snad s ohledem na otázku balkanskou a pravil,
že by důležitější bylo, aby se Rakousko dříve
postaralo o pořádek doma. Del. Kramář zabý
val se hlavně zahraniční politikou. V pondělní
schůzi delegační schválen i řádný vojenský
rozpočet a rozpočet společného ministerstva
u Spol. nejvyšší účtárny. Vyřízeny též závě
rečné účty a celní poplatky. Del. dr. Potůček
prohlásil, že čeští delegáti hlasují proti vojen.
rozpočtu pouze z té příčiny, že vojenská sprá
va nešetří národního citu českého národa,
mlavil dále o nesnesitelnosti vojen.břemena
žádal naléhavě za opravu vojen. trest. zákona.
V úterní pak schůzi přišel na řadu mimořádný
rozpočet vojenský, jenž byl také schválen
všemi hlasy proti 10; proti hlasovali ovšem
že i Čechové. Mimořádnýtento rozpočet, který
v poplatnictvu vzbudil tolik zlé krve, přijat
tedy celkem hladce. Mnozí delegáti uznávali
sice velká břemena, která se tímto požadav
kem ministra vojenství na bedra občanstva
vkládají, nicméně z důvodu zachování moci
našich vlastí proň hlasovali.

Zemský sněm království Českého měl prý
se sejíti už v polovici června. Ale vůdce po
krokové německé strany v Čechách dr. Eppin
Ger už napřed rozhodně prohlásil, že obstrakce
německá i tentokráte bude vládnoati na sněma
království Českého. Tak tedy království České
nadále bude trpětí a klesati vinou německých
povýšenců; však všeho do času. Dle všeho ke
svolání sněmu tohoto ani nedojde.

Při volbách sněmovních v Belgii, jež se
konaly minulou neděli, přibyly liberálům do
senátu 4 mandáty, do sněmovny 9; katolická
většina ztratila celkem 11 mandátů.

Ve francoazské sněmovně přijata pilnost
návrho, aby chrám Buž. Srdce na Montmarta
v Paříži byl zrušen. Zednáři francouzští už tedy
berou lidu chrámy; snad toto násilí pohne
přece lhostejností katolíků francouzských.

Na dálném východě stihlo Rasy v minu
lém týdnu zase neštěstí. Japonci na pochodu
svém na Port Arthur nedají se ničím zastaviti.
Důležitost Port Arthuru jest právě pro roskou
armádu v Mandžursku osvědčena, ježto právě
pevnost tato zdržuje všecky plány japonské;
proto stoj co stoj Japonci pokoušejí se 0 její
dobytí. Svědčí o tom hrozná bitva, která na
výšinách u Kinčn trvala asi pět doí a kde prý
proti20.000Rasů stálo celkem asi 50.000Japonců.
V bitvě táto, jedné to z nejkrvavějších v ději
nách padlo, na 16.000 Japonců, Rusů prý jen
asi 2000. Japonci se zvířecí téměř divokostí
vrhali se přes hromady svých bratří na Rosy,
a ač z věkterých pluků jejich nezůstalo leč
jen několik desítek mažů a důstojníci jim
většinou postříleni, přece vytiskli Rusy 8 návrší
na Kinču. Mnoho Rusů bylo tu prý i zajato a
přes 50 děl ukořistěno. Vojsko ruské dalo se
na útěk. Vůdcem této vítězné armády japonské

O
obětí“ války r. 1866, kdy v den bitvy u České
Skalice se starobylou dřevěnou hospodou shořel.

Pěstování moruší ustoupilo na Hradecku
štědřejšímu a vděčnéjšímu ovocnictví, jež pan
řiditel Kulíř přivedl zde k nebývalé výši a doko
nalosti, tak že jeho školky a jeho zásluhy jsou
dnes všeobecně ceněny a váženy. Mé vzpomínky
nebyly by úplnými, kdybvch byl přešel přes
královéhradecké bedvábnické snahy mlčením, Sterší
generaci jsem zajisté že upomenul na vznětu plná
leta mladosti a mladším pověděl jsem snad několik
zajímavých dat,

Jako sekundán a tercián bydlil jsem s ně
kolika kandidáty učitelství, kteří dnes jako rozšafní
a výteční učitelé na různých místech působí. Byli
to Bohumil Čížek z Nového Bydžova, Bobumil
Klimeš a Leopold Schauer z Poličky a Vojtéch
Louda ze Žiželic. Následkem denního styku a
přátelství s nimi dostalo se mně příležitosti, že
jsem mohl sledovati za tebdejší doby panující
poměry na královéhradeckém učitelském ústavě.

inil jsem to se zájmem a účastenstvím, tek že
i o tomto učilišti a jeho profesorech dovedu
lecos pověděti jako vzpomínky z času zašlých.

Po zavedení nových školních zákonů byl
pod správou šíře známého paedagog: Tomáše
Vorbesa stojící královéhradecký učitelský ústav
zreformován ve státní ústav o čtyřech ročnících
a počátkem let sedmdesátých stal se jeho řiditelem
před tím řiditel písecké reálky, nyní v Praze na
odpočinku žijící školní rada p. Vojtěch Lešetický,
muž vlastenecký a vzácný učitel, který rázem
s ústavu sobé svěřeného učinil pomocí přidělených
mu profesorů moderní paedagogium prvního řádu.

Řiditel Vojtěch Lešetický, tebdy čtyřiceti
letý muž v plné síle, vážaým, povolání a úkoly
své nejplnéji pochopujícím vystupováním dal vý
chově učitelstva v Hradci Krélové přímo ideální
ráz, tak že za jeho vedení odchovaní učitelé také
školství ve východních Čechách starším svým

armády gen. Korokí a na moři admirál Togo.
A ruští vojevůdcové jakoby byli na svém místě
dle dosavadních nezdarů neschopní. Obsazeno
i Dálné Japonci, jež Rusové opustili, dříve je
poněkad spustošivše. Nyní prý na rozkaz carův
tábne armáda raská na vyproštění Port Arthura,

drubá pak žene prý 80 na jh. Co nevidět dojíti musí tedy k velké bitvě.

Z činnosti katol. spolků.
Z Police m. M. Na Nejsv. Trojici pořá

dal náš katolický spolek „Vlastimil“ achůzi velice
sdařilou. Sešlo se na 150 účastníků, výhradně mugů.
Po zahájení schůze promlavil pozvaný řečník vip. J.
Saholaz HradceKrál. v delší čečio povinnostech katolíků
v době přítomné; naznačil důležitost ideálů, za něž
bojujeme; poukázal na jakost zbraně, jaké proti nám
užívají protivníci; odsoudil tento způsob boje a na
značil, jakými dovolenými, křesťanskými prostředky
máme čeliti proti násilí. Organisujme se, pilněae
vzdělávejme a nebojme se zastati svých idešlů, jsouli
pespravedlivě napadeny. Schůze měla průběh povzne
šený až do konce, třeba že trvala delší dobu. Dejž
Bůh, aby i další schůze byly svědectvím rozkvětu a
nezlomné horlivosti členů naší jednoty. Dobrá vůle a
statečnost všecko zmůže.

Zprávy místní a z Kraje.
Slavmont Božího Těla. Ndp. biskupDr.

Doubrava přerušil svou generalní vieitaci ve vikariatě
laněkrounském a zavítal v úterý večer do Hradce
Králové, by obětoval mši ar. a vedi theoforický průvod
o slavnosti Božího Těla. Slavnosti této, která násled
kem deštivého počasí slavila se pouze ve chrámu av.
Ducha, súčastnila se kathedrální kapitola, měetská
rada, zeměpanské, státní úřady se svými přednosty a
důstojnický sbor zdejší posádky. Z místních spolků
dostavila se jednota katol. tovaryšů e praporem a
ženský vzdělávací spolek. Deštěm zmařeného průvodu
po náměstí litovaly nejvíce roztomilé družičky.

Hájová pobožnost u Panny Marie
těšila se i letos značnému zájmu Hradeckého nbe
cenetva. Po celý květen kázal zde důst. p. P. Žák,
člen tovaryšetva Ježíšova. Slovutný kazatel jest kato
lickým krahům již od dřívějších dob znám avojí by
strou literární činností, kdy jako Vinohradský kaplan
redigoval pečlivě „Obranu“. Vetoupiv do řady žáků
sv. Ignáce, užívá svých obsáhlých, zvláště historických
vědomostí s nemenším prospěchem na kazatelně, Při
poslední pobožnosti mimo jiné církevní hodnostáře
přítomen byl i nejdp. biskup. dr. Doubrava. Při oltáři
stály v půlkruhu bíle oděné družice; po kázaní jedna
z nich (dceraška p. Lukeše) tinmočila kazateli dík
přítomných a podala mu vknenon kytici. Na ukon
čenou pobožnosti měl slavné požebnání vyadp. místní
děkan a kanovník M. Mosil. — Bůh provázej dalším
požehnáním horlivého slnžebníka Kristoval

deště k májovým pobožnostem.
Že by byl navštěvoval májovou pobožnost „výbradně
lid nízké intelligence“, jak chce Osvěta lidu namlaviti,
nijak jsme nepozororali. (U pokrokáře ovšem jest du
chovním obmezencem každý nábožný katolík.) Poznali
jsme, že právě obecenstvo z krahů inteligentních bylo
při májových pobožnostech velice četné zastoupeno.
Ale že tam přece někteří lidé níské intelligence hlavně
k vůli slídění chodili, dokázal nešikovný referát 2a
slaný Osvětě lidu. A „pokroková“ redakce k tomu
všemu ještě velice ráda uvěřila, že katolický kněz

kollegům velice platné povznésti pomohli. Pama
tuji se, jak první chodíval do ústavu, jejž poslední
opouštěl a vzpomínám, jak si »kandidáti« jeho
jednání a laskavost chválívali, Mne zajímal mimo
to tím, že jsem záhy postřehl jeho lásku a od
danost k přírodě, Seznal jsem v ném vzácného
a dovedného zahradníka a po leta pozoroval jsem
okna jeho bytu, v nichž ve květinových hrncích
pěstoval k obdivu celého Hradce pomeranče a ci
trony. O básnické jeho působnosti jsem také věděl
a později jsem se od kollegy Ladislava Seidla,
nyní faráře v Ličně, který byl v jeho rodině do
mácím učitelem, dověděl, že mu pan řiditel Le
šetický s nadšením vypravoval, že jest jedním
z nemnoha posluchačů přednášek Frant. Ladisl,
Čelakovského na pražské universitě a že jeho
psané výklady chová pro památku. Má-li je do
dnes, byls by to dalšího zachování hodná rarita
a vzácnost.

Ze sboru profesorského učitelského ústavu
slýchal jsem od kandidátů s nadšením chváliti
nedávno ve výslužbě zesnulého profesora Jana
Duchoslava Panýrka, který posluchače své neu
navně připravoval a učil, aby si zvykli a dovedli
předmětům ve škole, hlavně fysice a přírodním
vědám, vyučovati názorně a pomocí pokusů. Proto
je vedl k tomu, aby si uměli sami poříditi po
třebné učebné pomůcky a žádal od nich, aby je
sestrojovali. Čím kdo něco jednodušeji a praktič
něji sestavil, tím větší pochvaly za to se mu od
něho dostalo. Vmyslíme-li se dneso třicet let zpět,
tu musíme přiznati, že profesor Panýrek zname
nel ve své době učitele obratného a nanejvýš mo
derního. Jemu také náleží zásluha, ze po reformě
školství obecného u nás postaral se o celou řadu
nových učebnic, jež musil sepisovati na základě
vlastních učitelských zkušeností.

Profesor Panýrek byl se svou rodinou v letech
sedmdesátých jako typem měste Hradce. Za krás
ných dnů před večerem vycházíval s chotí, dce

protestantské zázraky a že šíří respekt před
nimi. Ó ta povýšenáintelligence! — TakéOsvěta lidu
sačíná najednou poznávat, že v době Lutherově ně
kteří protestantští kazatelé kásali nesmysly; ale hned
je nepřímo omlouvá poznámkou, že se „přizpůsobovali
svým katolickým spolubratřím.“ Tohle se teprve po
vedlo! — Na dorozuměnou připomínáme, že protestanté
byli nejodpovědnějšími nepřáteli všeho katolickéhoi

tebdy, když viděli, že by přizpůsobení znamenalo roz
hodně pokrok. Brojili zrovna nesmyslně proti zavedení
správného Řehořského kalendáře, cítili pověrečný strach
před „jesuitským“ (chininovým, práškem; když polský
kanovník Koperník důmyslně dokázal, že se země
točí kolem slunce, nazval ho Luther „ztřeštěným bvě
zdářem“; prý „tento blázen chce převrátiti veškeru
vědu hvězdářskon“. Takhle se chovali protestanté ku
katolické věděl A katolická víra sama jim byla docela
pověrou a modlářetvím. A pak prýse chtěli v skntečné
pověře protestanté přece jen přizpůsobovati! Hezká
poklona pro ně; vědu naši zamítali a — pověru při
jímali. Jen schází ještě udati, od které katolické „po
věry“ se naučili tak nádherné zázraky vymýšlet jako
jsme v Obnově uvedli. O těch přece platí: Totu ještě
nebylo. Neberme protestantům přednost v takových
kouzelných výmyslechi V těch jich přece nikdo ne
předetibl.

Závěr školního roku na pokračo
vací škole kupecké v Hradci Králové
proveden dne 30. května t, r. obvyklým způsobem.

ci sešli se o %. hodině odpolední ve velké síni ob
chodní akademie, kdež k nim u přítomnosti p. c. k.
místodržitelského rady H. Steinfelda, zástupců obchod
ního gremia a členů sboru professorského obchodní
akademie promluvil předseda kuratoria obchodní aka
demie a starosta města p. dr. Fr. Ulrich, poukázav
zejména na význam pokračovací školy kupecké ja
kožto školy ryze odborné, i oceniv vlídným slovem
vystavené práce žáků a působení sboru professorského.
Ředitel školy sdělil pak běžné zprávy školní a vzpo
menul těch, kteří školu vydržají. Na to rozdána žá
kům vysvědčení a výkazy a rozdíleny odměny. Letos
opětně uděleny pěti žákům starobní pojistky u zem
ského pojišťovacího fondu císaře Františka Josefa, a
to třem dány pojistky nové (20, 10, 6 korun) a dvě
ma připlaceno po 10 K na loňeké pojistky. Na odměny
přispěly: městská rada, spořitelna, záložna, obchodní
gremium, pravovárečné měšťanstvo a Záložní úvěrní
ústav v Hradci Králové. Českoslovanská obchodnická
beseda v Praze věnovala jako každoročně na odměny
několik knih. Výetava písemných prací žákovských
potrvala od 2 do % hodin odpoledne. — Počet zapsa
ných žáků byl 39, do konce roku zbylo jich 31. Vy
učovalo se ve třech třídách tři dny v témdní, totiž
v pondělí, ve středu a ve Čtvrtek vždy od 2 do 4
hodin odpoledne. Prospěch byl u 4 učňů velmi dobrý,
u 18 dobrý, u 7 dostatečný, u 2 nedostatečný. Počet
veškerých nezameškuných hodin byl 90, 39/,, zameška
ných omlavených hodin byly 3, 1“/, zameškaných ne
omlavených hodin bylo 6, 69/,. Nejpilněji navštěvovali
školn učňové pp. chefů: B. Melichara, V. Potůčka,
E. Řezáče, K. Richtra, Bergra a Munka, J. Sommra,
V. Háže a A. Singra. Skolamá subvenci státu, země,
obchodní komory v Liberci, okresu, města a spořitelny
v Hradci Králové.

Uprava středního Labe u Hradce
Králové. Dle vyjádření technických zástapců ze
mědělské rady má býti v regulační trati nad Hradcem
Králové pamatováno na svedení odpadů v rámci pro
jektů technickou kanceláří zemědělské rady pro po
lohu od Pražského Předměstí na břehu pravém sadě
laných. Proti zamýšlenému přeložení koncové tratě
potoka Piletického mna Kkatastráluí hranici Hradec
Králové-Pouchov není námitek, ale bude zapotřebí
upraviti současněv zaplavovaném území labském zpětné
hráze na potřebnou vzdálenost. Proti zřízení hrází
mezi mostem železničním a městem, jichž koruna má——=———i,—2—-—-—-————————————
ruškou a dvěma synáčky pravidelně denně na
procházku za některou bránu a za povětrnosti
nevlídné bylo možno tuto vřele a příkladně k sobě
Inoucí rodinnou společnost nalézti na procházce
»kolem města«. Profesor Panýrek byl zjev ná
padné mužské statnosti. Vysoký, přiměřené silný,
zdravých tváří a s dlouhým, krásným kaštanovým
vousem na prsou připadával mné jako bohatýr
z historických povídek. Avšak z jara r. 1879 byla
rodina jeho postižena těžkým neštěstím. Dítky
jeho přepadly neštovice, na něž nejstarší syn O
tokar, tehdy kvartán, zemřel a mladšího Duchos
slava, nyní MUDra. a nejšíře známého spisovatele
v Praze, který byl tehdy v sekundě, jsme sotva
poznali, jak byla sličná jeho tvář po šťastném
z nicb uzdravení změněna.

Ostatní profesoři, kteří v letech sedmdesá
tých na královéhradeckém učitelskémústavě pů
sobili, uvedeni byli již na jiném místě. Šíře
vzpomenu z nicb jenom na stařičkého Tomáše
Vorbesa, jehož jméno náleží mezi přední české
paedagogy devatenáctého století. V letech sedm
desátých byl již vetchý stařeček, na konci své
působnosti, náležel spíše zašlé minulosti. Byl sporé,
malé postavy, chodil ve tváři oholený, tvrdý
klobouk nosíval na stranu a velice často vodíval
se po Hradci zavěšený se svou skoro celou hlavou
jej převyšující a vždycky při tom v hedvábí na
strojené paní chotí.

Učitelský ústav nacházel se tehdy v nově
proň upravené budově v Seminářské ulici vedle
»Solnice«, v níž umístěno bylo c.k. okresní bejt
manství. Chodíval jsem do něbo také a sice s mi
lými přáteli spolubydlícími, když se tam cvičili
ve braní na varhanách. Za deštivých podzimních
podvečerů za hudební při tom slyšené požitky,
jež zejména při příteli Bobumilu Čížkovi, již tehdy
výborném budebníku- a nyní zasloužilému učiteli:
v Navém Bydžově, mně velice lahodily, přátelsky
šlapával jsem jim měchy.



býti položena nad nejvyšší vodu, není te stanoviska
semědělského námitek, poněvadě území ne pravém
břehu určeno jest ku zastavění, a na lovém břehu
roskládají se ponejvíce pole, dnes již brázemi chráně
ná. — Proti navršenému vynechání zdýmadla č. I a
Hradce Králové není námitek, jestliže přihlíšenu bade
k následujícím momentům: 1. Svedení vod t zv.
„Stěžerských“ do Labe nechť provedese dle projektu
technické kanceláře zemědělské rady a sice dle vari
anty s nádrákou na Pražském Předměstí navršenou,
aby vyústění odpadů mohlo býti provedeno do plavební
ho kanálu pod přístavem Hradeckým, Hlaboké zaříz
nutí plavebního kanálu v poloze sa „Sosteny“, ná
aledkem jehož se bladina upodní vody v tomto území
asi o 1 m sníží, lze připustiti z toho důrodu, poně
vadě území kolem Farářství po enížení hladiny vel
kých vod následkem úpravy a uplavnění Labe zajisté
v nedaleké budoucnosti zastavěno bude. Ohledně lak
Střebešských na levém břehu labském se podotýká,
že by bylo případně možno jenom níže položené plo
chy povodňovati vodou odebranon z řeky Orlice nad
nynějším jezem u plovárny hradecké, poněvadž přivá
dění vody ze zdrže nad jezem, pod vodárnon města
Hradce Králové projektovaným, není možné.

Na mimořádné schůzi okres. zastu
pitelstva v Hradci Králové vsobotu dne28.května
ueneseno, aby práce truhlářská v okr. doměna dodání
pábytka zadána pp. J. Hlavatému z Praž. Předměstí,bra
třím Netakům zeSloz. PředměstíaA Manychovi, V. Dvo
řáčkovi a J. Matějčkovi z Hradce Král.; prácečaloa
nická p. Thořovi. — Stran úbrady nákladu spojeného
a vnitřním zařízením, ústředním topením a různými
adaptacemi ve přístavbě a staré budově okres. domu
ueneseno použiti zálohového úvěru u spořitelny krá
lovéhradecké do obnosu 50.000 K. — Do okres. školní
rady zvolení pp. H. Srdínko, M. Morávek a J. Hojný.
— Místo úřednické při okres. centrále pro sprostřed
kování práce a služeb aděleno p. Ferd. Hartmanovi
z Nov. Hradce Král. Zádostem obcí: Nedělišť, Ros
běřic, Dlouho Dvorů a Chlamu za převzetí silnic do
správy okresní vyhověno. — Usneseno, aby stavba
mostu přes Orlicí ve Svinárkách provedena byla ná
kladem okresu.—Obci Bělčipovolenopoužiti 2000K
z kmenového jmění na přestavba obecního domku.
Rovněž vyhověno žádosti obce Bělče za povolení zá

ůjčky 10.000 K na stavbu okresní silnice. — Obci
Jenfkovicům povolena zápůjčka 9000 K na přístavbu
školní budovy. — Obci Bělči povoleno vyplatiti 2100
kor. okres. subvence na stavbu okres. silnice. — ŽÁ
dost obce Třebechovic za povolení ka prodeji obecního
pozemku č. katert. 2011-5. příznivě vyřízena, rovněž
žádostobceLibnikovicopovoleníku změněčástíobec
ních pozemků katastr. 186 a 188. — Na žádost pri
máře zřízeno ve všeob. nemocnici místo jedné ošetřo
vatelky pro oční oddělení. =,

Ústřední spelek pre udrševání!
váleč. pommíků z r. 1866v Čecháchse sídlem.
v Hradci Král. konal minulou neděli v Hradci Král,
valnou bromadu. Loni čítal spolek členů 8 čestných,
74 zakládajících, 766 přispívajících vedle 18 místních
komitétů, které podporovaly snahy spolkové. Koncem
roku 1903 bylo jmění 131.322 K 60 b. Místním spol
kům udělena loni podpora 2.615 K; v Přerově a
u Prešpurku (Blumennau) ustanoveni strážcové po
mníků. Rozhledna u Chlumo nověobledána a opatřena
novým nátěrem. J. V. císař a král svolil, aby byla
epolku přikázána podpora 25.000 K ze státní loterie.
Mimo jiné dary a podpory věnován spolku řiditelem
divadla „Variete“ v Praze výtěžek jednoho předata
vení v obnosu 2.500 K. Zvláštní činnost zahájena pro
satímně v král. Českém stran omístění památních desk
na školách, kostelích, břbitov. zdích a pod. v kašdé
obci na povzbuzenívlasteneckýchcitůa vupomínkuna
padlého příslušníka obce. Správám škol, církevním, po
litickým a samosprávným úřadům zaslány totiž pří
padné oběžníky, které vyvolaly již na různých místech
zřízení památných desk a nových válečných pomníků.
Předsedou spolku jest Radolf svob. pán Ulmenstein,
c. a k. major m. sl., jednatelem p. JUDr.Jos. Tansik.

Nová ozdoba vzejde za nedlouho Hradci
Králové. Náměstí Žižkovo, které sbouráním vyhořelé
prostřední velké voj. kůlny nabylo veselejšího vzhledu,

proměněnobude v útulný pv. k němuž vhodný plánsdělal pražský zahradník Thomayer.Pozadí zabrádek
ze bývalou kůlnou nemálo přispěje k povznášejícímu
rázu celého náměstí. Jen že pp.domácí musejí si pak
vícehledětispustlýchnynízahrádekazadavýchdomů
náležitě obnoviti a upraviti, Hlavní úprava náměstí
v parčík započne na podeim.

Spotřebovatelům plynu. Dle usneseníměst. zastupitelstva královéhradeckého ze dne 18.
května 1904 a měst. rady ze dne 34, května t. r.
dnem 1. července 1904 počínajíc: 1. bude cena plynu
k účelům osvětlovacím za 1 krych. metr z 81 hal.
snížena na 30 hal. 2. bude poskytována sleva konsu
mentům, kteří mají roční spotřebu plynu přes 800
krych. metrů, dle této stupnice: do 800 krych. metrů
žádná sleva, do 1000 krych. metrů 2*/,, do 1600 krych.
metrů 8*/,, do 2000 krych. metrů 6%, do 8000 krych.
metrů 64, do 4000 krych. metrů 7*/,, do 6000 krycb.
metrů 8, do 8000 krych. metrů 9%, přes8000 krych.
metrů 100, slevy. Pro účely motorické dodávati se
bude nadále za dosavadní cenu 24 hal. za 1 krych.
metr bese slevy. 9. cena 1 g koksu snížena bude
s dosavadních 8 K na 3 K 20 hal.

Velké suehe moří právě okolí hradecké.
Písčitá půda zdejší je tak vyprahlá, de zvláště jař
floutne a jetel na stojatě schne, neméně trpí i řepa.
Teploměr ukazoval v sobotu 82%R. V neděli pršelo
sice na některých stranách, ale v nejblišším okolí
Hradce ani nesprchlo. Drobounký dopolední deštiček
ne Boží Tělo jeví pranepatrný účinek.

Přehlídka měr a vah vo všechobcích
pol. okresu královébradeckého koná se opět letošního
roku c.k. cejohmistrem. Kašdý majitel divnosti hostin
ské povinen jest míti řádně cejchované cimenty po
race, a to v takorém rozsahu, jak živnost tobo vy
aduje. Jinak bude mu vyměřenapeněžitá pokuta.

Velké hradecké náměstí jovíse nysí
aedal nedělních a svátečníchbeze zšech krámků

krejčovských a j., které odtad přeloženy na Malé ná
městí, ovocnářské pak krámešky postaveny před bu
dovu krajského soudu. Tím ovšem odstraněna ne příliš
velká ozdoba Velkého náměstí, zároveň však sískalo
jinak tiché Malé náměstí, obchod tu oživl. A najednou
zase někomu se zsachtělozvrátiti váe do starých kolejí.
Co ua tom, že se Vel. náměstí přišijeopět starý ne
vshledný cop! Toužíme po velkomdstu, ale při tom
tmermomocí děláme si z náměstí venkovské tržiště.

Neobvyklé mávštěvy dostaloseročtvrtek
20. května faře Ponchovské. Před polednem poctil dp.
faráře svou visitou člověk prostředních let, který se
skormoucenou tváří prosil za almožnu. Dostal desíti
haléř, ale to se ma nějak zdálo málo, a proto myaslil,
že technická sručnost jest lepším prostředkem výdělka
než nejobratnější jazyk. Zašel si do pokoje pana ka
plana Blinky a odhodlal se prozkoumati útroby ko
veného kufra. Snad myslil, še tam najde nejmíň pět
stovek. Jak by taky nel Kovaný, massivní kufr a
v kněžském domě! Toje vděčnější předmět k luštění
než objemná vertheimka. Chlapík vypůjčil si a torby
u bicyklu klíče na šrouby a v potu tváří pracoval,
až zámek rozlámal. Dříve však než mohl prozkoumati
obsah tajemné echránky, objevila se ve dveřích sestra
pana faráře; obratný technik se tolik ulekl, že sapo
mněl žádati zpropítné a mrštně se přehoupl oknem
ven. Snad ho posnd mrzí, ge po tolikeré práci
nemohl sábnouti do vnitř; kdyby však věděl, jaký
zisk by mu byl sa namáhavou práci údělem, jisté by
bo lítost přešla. Byl by tam totiš nalezl pouze několik
římských klasiků a theologické poznámky. — Není
tomu tak dloubo, co byl také za bílého dne v Hradci
Kr. okraden p.dr. Geduldiger. A teď nový podobný
případ v blízkém okolí. Není vyloučena možnost, že

Obapmělé pokusy padají na vrub jediného slodějskéhotuláka.

Požár. V úterý dne 81. května o 11, hod.
dopol. vypakl oheň ve stodole p. Hrubého v Malšo
vicích u HradceKrálové a v krátkosti rozšířil se na
obytné stavení i na dvě sousední chalupy, s nichž
jedna jest majetkem p. Hrabého, druhá pak p. Paula.
Střechy shořely úplně a že všechny domky nezničeny
ohněm do základů, ač jsou dřevěné, dík usilovné
snaze hasičů místních i na pomoc přichvátavších
bradeckých i avinárských. Pohořelí jsou pojištěni. Při
hašení nápomocnému studentu s I. roč. učitel, ústava
v Hradci Král. Pleskotovi utržen prostřední prat, ji
nak nepřišel nikdo k úrazu. Požár zaviněn tžletým
školákem Franckem, který, poslán byv na půda pro
seno, zapálil si tam cigaretku.

Železná dráha ze Sloz. Předměstí
ma Opočno. Die projeveného přání zástupců obcí,
jekož i na základě sdělení našeho říš. poslance, pozval
starosta města Opočna okres. výbory v Hradci Král. a
Opočně, města HradecKrál. a Dobrašku, obce Slezské
Předměstí, Černilov a Meziříčí,pak velkostatek Opočenský
a průmyslové závody firmy Fiedler £ Gimbel a firmy
N. Hellmann ku poradě předběžné do Národního Domu

v Opočně. Za plné účasti všech zástapců jmenovanýchkorporací, předeslav program dnešního jednání, uvítal
starosta města Ad. Wolf přítomné delegáty, jakož i
říšského poslance hr. Sternberga, a vybídl tyto, by
zvolili zatímné předsednictvo, načeš akklamací zvolen
předsedou starosta Ad. Wolf, místopředsedou J. Hojný,
člen okr. výbora a sapisovatelem Frant. Macháček,
městský tajemník; přikročeno k pořadu jednání: Kon
statováno, že ze žádné strany proti zamýšlenému pro
jektu dráhy námitek kladeno nebylo, nýbrž podnik
tak důležitý pro kraj náš co nejpříznivěji se vítá.
Předložennástin zatímní, načež směr trati (prozatímní)
byl všemi přítomnými přijat jako podklad dalšíhojed
nání. Po delší dobatě usneseno, aby ve smyslu m.
nař. se dne 14. září 1654 číe. 238. čl. 8. © svolení

ku připravaým pracím (o t. sv. předběžnou koncessi)u vlády zašádali obce Opočenská a Slezské Předměstí
společně s říšským poslancem hr. Sternbergem. Aby
se mohlo uetaviti definitivní železniční komité (saklá
dací výbor), usneseno vysvati okresní a obecní zastu

rem jmenovalasvé zástupce, kterým náleší zaújiti šetření na opatření potřebného nákladu s traso
váním dráhy spojeného, t.j. aby se aradili, jak ta
která obec by na toto trasování, na vypracování žo
lesničního projektu v základních rysech povinna byla
přispěti. Okresní starosta Jan Dvořák požádán, aby
vysval v směru tom korporace, velkosávody a velko
statky, a sice: Okresní výbor v Králové Hradci a
v Opočně; obce Hradec Králové, Opočno, Dobrušku,
Slezské Předměstí, Slatina, Divec, Librantice, Černilov,
Libřice, Výravu, Skržice, Králové Lhotu, Mosiříčí, Je
níkovice, Mokrou,Jílovice a Libnfkovice; dále velko
statek Opočenský, c. k. velkostatek Černilovský, vel
koatatek hr. Lamberga (Slatina), firmu Fiedler £ Gimbel,
N. Hellmann, Pilnáček, Ludvík, a cukrovar v Hradci
Král. Mimo to usnoseno vyzvati města Bychnov n.
Kn. a Solnici, okresní výbor v Rychnově n. Ko., vel
kostatek Solnický a Rychnovský, sda-li by k této
akci ochotny byly přistoupiti, aby sískéno bylo při

jení nově projektované tratě ku dráze Rychnov
Inické. Jakmile dosažena bude prozatímná koncesse,

mají býti svolání pověření zástupcové okresů a obcí,
korporací a velkoprůmyslu, by jednali o dalších pra
cech k dosažení definitivní koncoese, jakoš i ujištění
rentability. Vyalovenopřání, by vypracován byl projekt

na pohon parní, jakoš i ne pohon elektrický, kterývelkých výhod má,

Nápisy ma kasárnách. Na kasárnách

Opravdupře objevil se nenadále také český nápis.pravda vapující to událost sa nynějších poměrů.
Stalo se tak na žádost obdenstva“kutnohorského.
Správa vojenská ukázala se tentokráte blebosklonnou.
A což u nás v Hradci, dostačí nám i nadále německé
nápisy na kasárnách? Snad se uš nebude občanstvo

hradecké při těch ohromných APěčavoleh vojenskýchještě ostýchati a požádá rovněš vojenskou správa sa
označení kasáren i českým jménem.

Děvčata de Raska. Po našemronkově

samo„vlastenečtí nici“ aJy ntěné jejich společnicerosprostírejí sítě, abylapali á, nezkašená děvčata
14—1Sletá, še prý si v Ruskua na dalekém východě
vydělají budbou s upěrem hromady peněz. Na cestu

netřeba takovým děvčstům šatů ani peněs, k tomu
ještě necitelní mamonářští rodičové na uchlácholení
svědomí dostávají od agentů bídný groš. Zaprodaným
takto dívkám pod sáminkou složby nebo návětěvy u
příbuzných v Buekn vymohou se pasy a pak vesele
na daleký východ, tem už shýralci čĎekaj:na čerstvé,
mladé lidské maso, aby ukojili svířecí své pudy.
Ubohá děvčata v daleké cizině vláčejí ae po hospo
dách, plofce sa zpěrn a budby otrokářekému svému
principálu kapsy, samy však jsouce přítom tyrány a
o hladu a neslyšíce v okolí svém slova láskyplného,
umrarňojícího, klesají, zaprodávajíce samy tělo avé,
aneb jsou nuceny principájem k životu nemravnému.
Mnobá z nešťastnic podlehne ovšem v nehostinné cí
zsiněútrapám, a která se vrátí, jest tělesně i mravně
zkašena, šíříc otravný dech po celém okolí. Tak roz
šiřajeme sláva jména českého v ciziněl Obecním úřa
dům, dochovním a školním správám naskytá se tu
vbodné pole, sby uplatnily své vlivy na sáchranu
spolaobčanů svých.

Z Mozleče u Heřlček. Několiksocia
listů na popud „chvalně“ snámého Sochora = Kříša
nova oblažuje nás občasnou návětávou, aby nám obo
hým a noosvíceným venkovenům otevírali očí uvědo
mění a rozumu. Bobužel, de blahodárná jejich čin
nost nenese žádoucího ovoce než to, že jeden zdejší
občan je ve vyšetřování pro urážku armády a druhý
pro urážku Veličenetva. Člověk soudný neví, má-li se
slobiti nebo smáti. Pan „továrník“ Sochor měl by
dávno hezky tiše seděti doma u maminky se—00ukati
přízi i outek. Tací lidé ve veřejnosti dohráli nadobro,
A ti mladíčkové z Úpice a ze Sychrova, kteří zde
rozsóvati chtějí rozum, jejž mají vlnetně ještě sbírati,
měli by povášiti, že je to dětinsky domýšlivé, když
hoši škole nedávno odrostlí přicházejí usedlým a sku
šeným lidem venkovským mlaviti o tom, jak zorga
nisovati společnost lidskou, ač sami ještě zkušeností
Šivotních nemají ani za heléř. Lid je poslouchá, a
pak se klidně oeměje: Zdrávi povídali! — Dosavadní
svou místnost měli a p. T., jemuž slíbili zdarma za
sílati „Lid. Proudy“. Nyní ale přesídlíli k p. Ch. a
p. T. si sdarma zasílané „L. P.“ musil zaplatiti sám.
Dne 15. t. m. uspořádali zábavný večírek vyplněný
několika ošantělými a dávňo již otřepanými výstapy,
jež prováděli velice začátečnicky. Aby pak mladí
evětoborci panu hostinskémunechali ně00na památku,
tancovalipilněbezpaletyhudebnía —pan hostinský
prý bude teď platit ze socialistického večírku —

tu. Mládenečkové buďte hesky u maminek a —
učte se pilně]

Z Jablonného m. Orl. (Jenerálnírisitace.
Udělování av. biřmování. Různé správy.) — Ve středu
o 1/,5. hodině odpolední zavítal drahou do našeho
útulného městečka náš nejdp. velepastýř Dr. Josef
Doubrava, biskup královóbradecký, v průvodu vedp.
kanovníka Dr. J. Soukupa a bisk. sekretáře H. Do
skočila, aby pa jedenácti létech po v Pánu zesnulém
blahé paměti E. Brynychovi, jenž tehdy mezi námi
po čtyři dny k naší všestranné útěše meškal, a nás
vykonal visitaci jenerální a posilnil nás v pobnutých
dobách našich u pravé Kristově víře, k níš bohudíky
zdejší okolí horské i obyvatelstvo města našeho upřímně
a věrně se hlásí a vědy statně hlásiti bude. Jeho
Biskupskou Milost uvítal p. purkmistr se zastupitel
strem a mnoba jinými ctiteli Velepastýře na nádraší
a místní vidp. děkan a bisk. vik. sokretář Jan Křivo
blávek, jeně jiš po 323 let blahodárně mesi námi
k naší radosti působí jako kněz nad jiné horlivý a
vzorný, u vkusné brány ve městě s mnoha duchovními
spolubratry £ blízka i zdáli k nám savítavšími.
V předvečer vykonal náš Velepastýř ve chrámu Páně
svatobartolomějském, jenš dlouholetou snahou p.dě=
kana a velikou obětavostí jeho mu svěřených kecti
Boší slašně upraven jest, předchozí úkony posvátné
a ve čtvrtek uděloval 304 biřmovancům av. biřmování.
—Dověděvse náš Volepastýř,žetouší nemocnýjinoch,
jenž v předchozí noci svátostmi amírajících panem
děkanem saopatřen byl, po posile v pravé víře, odebral
te se všemi duchovními a se zbožným lidem v prů
vodu s návrší, na němě náš chrám P. stojí, až do
příbytku nemocného, aby ho svátostí av. biřmování
posilnil proti útokům nepřítele a v boji nejkratějším
pro život věčně blažený. Milý ten projev pastýřské
obětavosti nám všem potrvá uvdášné pamět. —
Zkouška se sv. nábošenství konala se v nové, městem
vkusně vystavěné budově školní, kdeš čilé dítky pro
jevily ovoce blahodějné a svorné působnosti obětarých
faktorů :dp.děkana a p. řídícího učitele, jeně vesrně
spolu ke cti Boží a k duchovní výchově ových apolu
občanů spěv církevní již léta „ — Jako aástspce
Jeho Jasnoeti knížete J. z Lichtenštejnů, nejoběkavěj
šího téměř patrona zdejšího chrámu Páně dostavil se
p. knížecí správoo « Lanškroana J. Kelbel, jenš k da
chovenstva vůbec a zvláště patronátnímu blahosklonně
se má. — V pátek odejel náš Velepastýř do sousední
farnosti Jamnenské, kdež obětavostí báječnou téměř
jich vděčný rodák a snad největší syn tamní obce,
v Pána zesnulý prelát Dominik Filip, prostranný
kostel i faru vybudoval. — V našem městečku vybu
dovalo se poslední čas mnoho krásných budov a tím
se obec naše k pobytu cisinců, hlavně výletníků za
léta jistě samlouvatí bude. — Jeho Milostí Biskupské
s upřímného srdce voláme: „Za oběť nebe“

Z Německého Brodu. Jedním= prvých
ústavů humanních ne českém jihu jest naše okresní
nemocnice.Jaké oblibě se těší, patrno z toho, še nával
do ní jest takový, že jiš letos poznána byla nesbyt
nost rozšíření. Stavba nová má býti do roka hotova.
Hlavní sáslahu ovšem o dobrý svok ústava má pan
dr. Zsbradnický, který zvlášť jako oparater vá
pověsti přímo zázračně. S ním přičiňujíse horlivě pp.
lékaří sekundární s vzornou obsluhou nemocných vy
nikejí ctihodné sestry. Uvádíme tuto zpráva proto,
še některému „přítelíčkovi“ sachtělo se otříti o tyto
nesištné a laskavé opatrovnice.

Z Kutné Hery. Poszvolnýúpadek veřej
néhošivota vidětijest čímdále edn Není tabs

apolekari na k straněpo dlouháletaotrarovalyspolečenské poměry a pram osoby v t

pur srobodomnlnéetnb na Hraaědrahéoposici proti pamujícímu směru sastával li

redaktor práskl do bot, jev do Ameriky,apoueany



př tom přivésti do pořádku účty živnostenského spoečenatva, v jehož čelostál. Síly lidí utrácejí se v brač
kétetví osobním, k němuž v poslední době přistoupilo
salošení tracapolku veteránského. Vyrovnali jeme seo
tedy aspoň v něčem Kolínu, e kterým rivalisojeme
jiš odedávna. Tam mají tracsokoly, tady tracveterány.
— Těchto dnů sadána bude práce na nové dráze.
Podvysocké Listy apelují na budoucí podnikatelstvo,
aby práce svěřilo okresnímu živnostnictvu, snad by
bylo lépe tlamočiti to v smloavě, kterou konsorcium
uzavře s podnikatelem. Pak by to bylo i platnější.
Také živnostnictvo samo by mělo podniknoutiv této
věci kroky příslušné, aby zase nesbrábly české jpeníse

vizí prvy, jak se to děje mezi námi na Polabí ustavičně. —

Poplatky s tržného. Purkmistrovskýúřad
v Hradci Královévypisuje po usnesení městské rady
se dne 23. května 1904 offertu řízení na vybírání
platků z tržného o trsích výročních, (které od 1. ledna
1905 budou pouse jednodenní) a týdenních na dobu
jednoho roku t. j. od 1. Července 1904 do 80. června
1905. Zapečetěné offerty podány buďteš v podacím
protokolu úřadu purkmistrovekého v úředních hodi
nách nejdéle do 12. hodiny polední dne 10. června 1904
spolu s vadiem K 280-—,jež připojeno budiž ve zvláštní
obálce. Městské zastupitelstvo není vázáno přijati
offertu s nejvyšším podáním.

Přerušená jízda. Ježto obec Stračovu Ne
chanic započala se stavbou silnice ze Stračova do

Klenice, přernýnje se další jízda ze Stračova do Klenice a zpět až doodvolání. Povozy tady jedoucí musí
jeti po okresní silnici eměrem na erární silnici k py
ramidě mezí obcemi Milovicemi a Klenicemi.

Různé zprávy,
Církev a vzdělání. Die tvrzení nepřátel

jest církev katolická proti všemu hlnbšímu vzdělání.
Co kněz, to prý tmář. Opak toho však hlásají ná
eledující případy. V květnové slavnostní schůzi ví
deňské akademie věd poukáráno na úspěchy mladého
českého kněze z Moravy dr. Musila, který na svých
výskumných cestách po Arabii odkryl mnohou rouška
s daleké minulosti. V téže schůzi přiřčena byla knězi
Frt. Schwabori v Krememůuvsteru cena Liebenova za
jeho vědeckou práci, nejlepší to z oboru fysiky, jaká
v posledních letech v Rakousku byla uveřejněna. —
děletý farář na české osadě v Kylešovicích ve Slezsku
Florian Fritz byl 20. května t. r. na vídeňské uni
versitě prohlášen doktorem veškerých práv. Neonavný
kněz ani v pozdním stáfí nelekal se obtížných stadií,
jen aby spoluobčanům svým mohl nějak prospěti.

Císař a Maďaři. Maďarští poslanciai ne
dávno stěžovali, že kabinetní kancelář Jeho Veličenstva
si dopisuje e úřady uherskými německy. Ve schůzi,
kterou konala uherská sněmovna dne 11. května, hr.
Tieza prohlásil, že kabinetní kancelář dopisuje úřa
dům uherským výbradně maďarsky. Pouze blsnkety
Da dary panovníkovy měla dosud německé, avšak

novník sám již nafídil, aby pořízeny byly také
Jankety maďarské. Sdělení hr. Tiszy přijala uherská

sněmovna voláním „Eljen“. Čechoslované při vší ové
lhostejnosti mají ještě daleko k takovým výhodám.
Přes všechen nabubřelý křik o nešstření práv našebo
jasyka nám vlastně na tom ani nezáleží, jek ném
do dopisuje. Navětívte jenom naše vlastenecké ob

chodníky a řemeslníky a uvidíte, jak téměř každý
přijímá německédopisy a na ně také blahosklonně ně
mecky odpovídá, třebas objednané zboží vědy řádně
seplatil. Nenapadne mu, aby německý výrobce měl
k němu také nějaké ohledy. Vážnost k našemu ná
rodu, šetření jeho práv leší v nás samých, k tomu
nám nepomohou sebe lepší nařízení. Za všech okolností
i v těch nejmalichernějších snad případech projevujme
své vlastenectví a způsobem čestným a dovoleným a
vědy důsledně vyšadujme na cizích stranách úctu
k němu. Jen tak porosteme.

Elektřina ma vosmiel. V nepatrnéjiho
Šeské vesničce na řece Volyňce, nemající ani 500 oby
vatel, ustavilo se v měsíci květnu pomocí okolních
osad mlýnské družstvo výrobní a nákupní, které mi=
mo jiné vytklo si za účel, eříditi v Elčovicích elek
trárnu, ješ do zimy bude hotova. Za nepatrný popla
tek najdou občané tamější v elektřině mocnou sílu,
která jim požene hospodářské stroje, poslouší na osvě
tlení příbytků a osady a případně si jí hospodyně
vše uvaří a apeče. V nepatrném potoku skryt jest
takto věra často zlatýdůl, jímá celá osada může se
povznésti. Jen trochu více prosíravostí a podnikavosti

Účinná ©©. V Blansku na Moravě
utvořilo několik dělníků slévačů, zámečníků a pod.
družstvo a postavili sei blíže nádraží malou továrnu
na hospodářské stroje, stavební delezné součástky a
jiné. Továrnička je postavena tak, že ji mošno po
stapně rosšiřovati. Podnikaví dělníci majitelé vyrobili
si potřebnézařízení pro továrnu většině samí a

u ci továrnu též sami. Dělniczá továrna těší se
veliké příznizákasníků.—Proti zotročujícímu kapitálu
jsou nejlepší ochranou adravé ruce a bystré hlavy,
v tom také mocný, ale oblažující kapitál. Marné na
Mkání na výrobu tovární, marné vyzývání vlády, aby
se klesají maloprůmysla zsastala; jediná pomoc
jevíse v následování příkladu blanských soudruhů,

„Hditi-li se jen budou pš svém podnikání sásadami křesťanskými,jistě dodělají se úspěchu trvalého.

o olismam napssl americkýmilionář
(Carnegie v „Ubicagských novinách“: „Nenutil jsem

BT aby se naprosto sdršovali pitílíhovia; avšak
kteří Jíhovin vůbec nepili, dostávali ročně 119,pře
rm poněvadě jsem s nich měl o 109, větší ziek.vně se osvěděili u strojů, jako kočí a námoř
nící mých obchodních lodí, Měl-li bych tadíš dělníkovi
rediti, řekl bych: nemůdeš-li se udršeti, pijsi alkohol,

ale s míron, nenavyknod-li je, tím lépepro tvésěraví a pro tvou kapsu. Všemvášním a svodům
spíš člověk odolá, nežli alkoholismu. Kdo líhovináe
eropadi, jest „sncer diis“, stracen — od líhovin není

návratu k voděl“ — Věhlasný básník Bjórneon zaslal
na zahájení rimních učebních kursů ve Švédskudopis,
s něhož vyjímáme: „Velice se toma těším, že Švédětí
psstoři, lékaři a atadenti přidali se ku spolkům stříd
mosti. K vůli svému národu měli by zvlášť učitelé
dávati dobrý příklad mládeži a nekouřiti tabáku a
nepíti líhovin. Co peněs ušetří člověk, který nepřivykl
kouření a líhovin se varuje, jak sfekal na zdraví,
jakým příležitostem k sločinům unikl! Jakou silnou
mládeš bychom měli bez tabáku a líhovin! Dle mého
sondu, kdo mlédeš neodnaučaje konřiti a píti, nehodí
se za učitele.“ — Slavný cestovatel Nansen pravil:

Kdybych byl měl na lodi „Fram“ náklad lábví s lí

horinami, nebyl bych tak daleko pronikl k severnímupola !“

Praská te dál. Záložněsoukromýchúřed
níků v Praze hrozí úpadek, ješto schodek činí nej
méně 100.000 koran, jenž nemůše býti nijak členy
sálošny ubrazen. — Také v německé živnostenské sá
ložně v Teplicích zjištěn neubrazený schodek na
206.000 K, pasiva činí 1,165,826-09 K. — Na Moravě
nastal poplach ve Fulneku, městě to německém. Učet
ní spořitelny fulnecké oprchl do Ameriky. Disponiční

fondjeprrě —Praská to dál, ale o nápravě a samezenípodobných případů ani slechu. Bezstarostnost mezi
námi vládne; pak máme smohutněti.

Německý Schulvorelm měldne22.května
v Marisnských Lázních valnou hromadu, na níž hlavní
řečník prohláeil, že se Němcům jedná o to, aby se
střední Evropa stala německou. Proto jmenovaný spolek
zvláště v krajinách slovanských podporoval něm. škol
ství. Na poněmčování slovanských dětí přijal Scbul
verein r. 1908 K 442688, o 15 tisíc více než loni.
Buďme proto na stráži u na Matici nesapomínejmo|

Kdy se žemí Japonci. Dle ministerské
zprávy statistické za r. 1900 bylo v Japonska uzav
feno 346.690 sňatků. Neobyčejné mládí novomanželů
zde uvedené budí neobyčejnou pozornost. Někteří
mladí „muži“ šení se jiš ve 13 a 14 letech. V 16 lo
tech oženilo se 43 Japonců, v 16 letech 759 a v 17
letech 6484. Listina sňatků stonpá potom na 12.491
ženatých ve stáří 10 let, takže možno říci, že všichni
výše udaní lidé oženili se do 22 let. Dívky z nižších
tříd bývají jiš v útlém dětském věka pronajímány
„na čas“ majitelům „veřejných“ domů. Japonky vdá
vají se rovněž brzy. V r. 1900 provdala se mnohá
děvčata v 12, 18, 14 a 15 letech, Číslice tato stoupá
až do +0)let, jež jsou nejvyšším bod-m „vdavkového
stáří“ Japonek. V pozdějším věku jiš málo se vdávají.

Z právmí praxe. Soused převzal domeki
s polem, při čemž dřívější majitelé (nyní výměnkáři)
vymínili si bezplatný doživotní byt a požitky z ně
kterého pole. Žena výměnkářova zemřela a výměnkář
se oženil znova. Jest povinen soused i novou výměn
kářku vzíti do svého doma? Má výměnkář právo na
pozemku, jehož užívání bi vymínil, káceti nebo řezati
stromky, nebo mladé stromky vyrýti a prodávati?
Kdo má platiti z těch polností daň? Dle naznačeného
náleží výměnkáři služebnost bytu a užívání. Bytu
smí oprávněný poušívati pro své potřeby, oženil-li se,
tedy i pro manželku. Stromy řezati, mladé stromky
rýti a prodávati oprávněn není, poněvadě nesmí uží
vatel dotknouti se podstaty věci. Břemena (t. j. daně
a jiné dávky) na užívané věci vásnoucí uhragzovati
masí vlastník věci. ($ 504, až 508. všeob. zák. občan
ského.)

Poštovní spořitelna v r. 1908.
Vkladatelů spořitelních bylo koncem roku 1908
1,694,702 a vzrostl počet jich oproti roku předchozíma
o 84.172 členů. Úhrn vkladů apořitelních čítal 180
milionů korun, což snamená oproti roka 1902 přírů
stek o 182 milionů korun. Ze vkladů připadá 646
milionů korun na Dolní Rakousy, 85'6 milionů kor.
na Čechy, 14 mil. kor. na Morava, 18:2 mil. kor. na
Halič, 14 mil. kor. na Tyrolsko, 6 mil. kor. na Štýrsko,
5-3 mil. kor. na Horní Rakousy, 58 mil. kor. na
Dalmacii, 6-2 mil. kor. na Slezsko a zbytek na země
ostatní. Účtů chekových bylo 57.088 (oproti 1902 více
o 5186), úětů clearingových 56.383. Úhrn pohledávek
majitelů chokových kont činil na konci roku 1903
370-6 mil, koran. Hrubého ziska docílila poštovní
spořitelna 10-59 mil. kor., čistého 5-5 mil. korun a
sice z výnosu spořitelního oddělení K 1:49 milionu,
z chekového 4 mil. kor. Čisích peněs v celku
svěřeno bylo spořitelně dle výkasa 570 milionů korun
a uloženy jsou v různých cenných papírech 4352
mil. K, a bank 1208 mil. K. Českých penězuloženo jest
v poštovní spořitelně na 3'/, až 3 pct. 127 mil., coš

nutká ku přemýšlení,dojaké míryprospívá tento kapitálnašim hospodářským, zájmům a jaké jsou výhody,
které c. k. poštovní spořitelna českému podnikánípo
skytuje? Jak velký mělo by význam, kdyby alespoň
část z těch 127 mil. vrácena byla v jisté formě Čes
kému obchodu a průmyslu a nezůstala ležeti způ
sobem, o němě možno nejméně říci tolik, že našemu
šivotu pranic neprospívá. Jakou námahu to stálo, aby
spořitelna zapůjčila na sanaci vyloupené záložny av.

áclavské 3 mil. korun. A jak se nakřičeli socialisté

a realisté, še nedopustí, s. spořitelna uložila siv Čechách pakatel 8 mill. korun, když však u ví
deňských bank je uloženo 120 mil. korun, mlčí tito
vlastenci jako zařezaní. Kdo dostává semenec, hledí
si sobu a chválí štědrou roku. Židovským bankám 60
několik desítek podpory socialistům vrátí mnohonásobně
lacino uloženým kapitálem poštovní spořitelny. Zde
by se mělo křičeti, občané s „Práva lidu“!

Prostředek proti rhonmatismu
ředepsal proslulý německý humorista Jiří Krištof
ohtenberg v jednom svém dopise ze dne 11. Července

1879 purkmistrovi města Darmstadtu tímtopeople„Opatři si šátek padesátileté poctivé panny, která
v oslém svém žití si nikdy nepřála se provdati. Ten
namoč ve mlýnské straze mlynáře, jenž přimletí nikdy
mikobo neošidil, dej ho pak oschnouti na plotě my
slivce, který si nikdy neselhal, udělej znaménko in
koustem advokáta, jená nikdy žádného nenapálil a na
konec doj ten šátek lékaři, jenž ještě co šiv šádného
pacienta se světa nesprovodil! Ten af ti šátkem ováše
místo rhoumatiemem stišené s budeš sdráv jako ryba I“

Křen a jeho zdravotní účinky. Dio
výskomů dra Lahmanna a J. Homsela působí křen

zdravotně svým značným obsahem natronu, sírové a
křemičité kyseliny, předpokládaje, če křen vyrostl na
půdě oněmi živinami bobaté, jest svým vysokým
obsahem natronu (sody) prostředkem krev čistícím
v pravém slova smyslu, poněvadž stále ve velikém
množetrí se tvořící kyselina uhličitou snadno od
straňoje. Vlivem svého obsahu síry s křenemjest pro
středkem utišujícím nervy, v Čemě se mu jiný pro
středek hned tak nevyrovná, neboť síra brání příliš
rychlému okysličování (spalování) fosforu, a křemík
upravoje poměry živočišné elektřiny, Dále jest křen
zeleninou, odstraňující zácpu a apravoje příznivěstolici,
že užíváním jeho stává se upotřebivostjakýchkoli po
čisťajících prostředků zbytečnou. Jest ostatně jseno, če
příznivý vliv škrobu na naše zdraví jakož ivliv
ostatní zeleniny jen za správné úpravy jejich očekáván
býti může. Křen má se požívati syrový, 8 vejci, nalo
ženýmmasem,jaternicemiatd. anebzaděláns pravým
vinným octem a olejem, při čemě se křen dříve poleje
olejem a pak teprve octem.

Ze Zemské jednoty soukromých
úřadníků v království Českém v Praze
se nám píše: Dozorčí výbor, sestávající z pámů Ad.
Anebecka, Melh, Škardy a Ant. Stambora, provedl
za účasti čestných fankcionářů a úředníků Jednoty
rovisi účtů a jmění spolka. Vycházeje od hrubé roz
vahy za první čtvrtletí 1904, jejíž správnost potvrdil,
nalezi vedle zařízení kanceláře, knihovny a pod. ná
sledující části majetkové: Pohledávky u odborů K
3018 66, půjčky členům K 333645, zálohy na služné
K 40 —; dále v den 29. května 1904: pokladniční
hotovost K 88479, v poštovní spořitelně K 30662,
Cenné papíry uložené v Zemské bance král. Českého
v Preze v nomin, bodnotě K 67146 28, 3 podíly Českého
domu ve Vídni X. K 60-—, volný vklad v Zemské
bance K 986-02, vklady v Městské spořitelně Pražské
K 6774-32, v Záložně Vinobradské K 604-32, v 0b
Ččanské záložně na Malé Straně K 15901, v Záložně
soukromých úřadníků K 162868, úhrnem K 8860415.
— Dozorčí výbor zjistil, že Jednota mimo vkladem
K 1628 68 nikterak není súčastněna v Záložně sou
kromých úřadníků a není tedy ani podílníkem Záložny.
— Z účtů Jednoty vidno, že Zemská jednota soukro
mých úřadníků není v žádném organickém spojení
s uvedenou záložnou. Tím se potvrzuje nedávné
problášení předsednictva Jednoty.

Nová umělecká pedobízna sv. Otce
Pla X. Tentokráte můžeme konečnětvrditi, že máme

ravou podobiznu sv. Otce. Mimo několika fotografií
byly dosud veškeré pokusy tiskové zejména v barvách

nepodařené. Těšíme sez tobo tím více, an podobiznu
tuto maloval velký slovanský mistr chorvutský, děje
pisný a portraitský malíř, odchovanec biskupa Stros
mayora v Římě žijící, jemuž sv. Otec sám seděl při

malování — a sice páter františkán Coelestýn Medovic.
Dle papežského dvorního listu „Oservatore romano“
vyslovil sv. Otec svou nejvyšší spokojenost nad poda
řenou podobiznou umělci samému a svolil k tomu,
aby na důkaz toho na každém výtisku vytištěn byl
ve stejné velikosti s formě jeho vlastnoruční podpie.
Podobizny dosud vydávané jsou většinou práce okam
šiku, řemeslné, dle starých podob patriarchy beze vší
ceny umělecké, Velkou část celého nákladu převzal
právě koihkupec R. Prombergerv Olomoucia současně
výhradní prodej obrazů pro Čechy,Moravu a Slezsko
a dal zhotoviti znamenitým odborníkem, professorem
vhodný rámec k obraza, který se v této úpravě voli
kolepě nese a důstojně k sv. Otci se hodí. Rámec
jest proveden francouzskou antikou mosazově s insi
Goiemi: mitron, křížem a klíčemi čele nad hlavou a
se jménem Pius X. v záři paprsků dole. — Umělecké
dílo toto jest ale též levné (cena lista K 14:40, v rámci
uvedeném K 37-—) a proto tím epíše se může poříditi
co ozdoba každé spolkové, školní místnosti i soukro
mých bytů. Velikost obrazů bez rámce 60XC63cm.
Provedení světlobarvotiskové vypadá úplně jak původní
malba, že to jen znalec rozeznati může,

Matiční šplčky. Kařákůmdoutníkůozna
majeme, še doutníkové špičky a dutinky vyrábí ve

rospěch Ústřední Matice Školské továrna pana Jana
Čepka v Prostějově. Opatřeny jsou znakem Ústřední
Matice Školské a jsou pro svou výbornou jakost oblí

beny nejenom u kuřáků zdejších, nýbrž docházejísnačné poptávky i v cizině. Zejména do Francie, do
Ruska, do Německa ba i do Ameriky byly poslány
značnější objednávky. Je však potřebí, aby obecenstvo
samo v obchodech žádalo matiční špičky doutníkové
a tek cizí výrobky pomáhalo vytlačiti.

Zajímavý objev pro veškeré konenmenty
Maršnerových šumivých limonádových bonbonů a zá
zvorového piva „Gambrinus“ učinil jeden £ největších
lučebníků francouzských. On totiž prováděl dlouho
pokusy s bacily tyfovými, jimiž nade vši pochybnost
dokázal, še kyselina ovocná působí na bacily přímo
zábabně. Voda bacily jen se hemšícíbyla po přidání
kyseliny citronové neb vinné v krátké poměrnědobě
jich prosta. Jelikoš Maršnerovy šumivé limonádové
bonbony jsou sa poušití kyseliny ovocné vyráběny,
jeví se jich udšívání k úpravě pitné vody nanejvýš
odporučitelným a neměly by v žádné domácnosti
ohyběti.

Vzpomínky Eduarda Jelímka, Zjeho
literární pozůstalosti vydal AdolfČerný [Nakladatelské
družstvo Máje. Za K 1-50. Eduard Jelínek byl z těch
vzácných povab, které nespokojují se pouhým ideálem,
ale které všemi silami se anaší ideál svůj realicovati.
O slovanské vzájemnosti se mnoho u nás mluví, ale

činí se pro toto naše parádní heslo tolik, jako téměřnic. Jelínek semojediný vykonal pro sblížení polsko
české v nepříznivých poměrech svých i veřejných dílo,
hodné všeho respektu. Byl mušem činu. Jehovspo
mínky jsou proto zejímavy dvojnásob a mají i jistou
cenu výchovnou. Dávají nám nablédnouti v dušovní
dílau člověka, jená vyvinul takovou sumu energie,
prosté všech ohledu zištných. Mnoho-li vytrpěl, jakých
se dožil sklamání, jen tak mezi řádky nasnačuje ide

úlní sápasník, jenž vpomínky voje psalna smrtelném loži. Kuníška tato je jakoby odkazem českému
lidu. — Je proto příkazem piety přijmouti jeho odkaz
vděčně a opravdové.



Národní báchorky a pověsti od Bo
ženy Nemcové. Otiskl V. Tille. Svasok II. Naklada
telskó družstvo Máje v Praze. Cena K 1-40, So vzácnou
jednomyslností a s opravdovou radostí přijala celá
česká veřejnost literární prvý svazek těchto pohádek,
jek v půrodaím znění, nepokašeném různými opravami,
vydávati se jal Dr. V. Tille. Dnes vychází svazek
drahý a do podsima budou na knibkupeckém trba
všechny České pohádky, jež nám Němcová sebrala.
Bade vykonán tim Čin sávlažný ve stanoviska literár
ního, ale pro naše maličké znamenu tento čín mno
hem více — jim dostane we národními pohádkami
zdravé, nezkalené, osvěžující, pramenité vody z české
přeti.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne28. května 1904. 1 nl

pseniceK 13-20—13-96,šita K 9-40—1020, ječme
ne K 980—1000, ovsa K 6-90—6-10, prosa K 000
—00"00, vikve K 10"0U—11-00, hrachn K 20'00—22 00,
čočky K 26'00—2800, jahel K 2000,—00'00 krup
K 1800—3600, bramborů K 3-20-—8-40, jetelového
semene červ. K 80*00—8500, jetelového semene bí
lého K 00'00—00'00, jetelového semene švéd. 00:00
—00:00, jetelového semene ras. 00:00 —00*00, máku
K 2600—32850, iněného wemene K 1800—2000,
100 kg. žitvých otrab K 11:80—0000, pšenió. otrab
K 10'80—00 00,1 kg. masla K 200—240, 1 kg. sádla
vepřového K 154—1*68, 1 kg. tvarobu K 0-24-—0'83,
1. vejco K 0'04—0006, 1 kopa okurek K 12-00—
1400, 1 kopa kapusty K 000—000, 1 hl cibule K 9-00
—12'00, 1 kopa drob. zeleniny K 0'70—2 00, 1 pytel
mrkve K 200—2-40, 1 kopa cerele 0:00—000, 1 hl
hrušek K 0v00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 28. května 1904odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 384, žita 486, ječmene 3, ovsa

236, prosa 2, vikve 6'/,, hrachu.0, jahel 0, krap 4,
jetel. semene (U, lněného 0, máku 7. %+)Zeleniny:
okurek 4'/, kopy, kapusty 00 kop, cibule 29 hl, drob.
zeleniny 216 kop, mrkve 6 pytlů, brambor 1261/, hl,
cerele 00 kop. 8) Ovoce: jablek O hl., hrašek 0 hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 5 kneů, podevinčat 476
kusů, kůslat O kasů,
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Oznámení.
Správa konkursní podstaty Karla Kocourka,

kloboučníka v Chrudimi prodá « volné ruky

we-sklad zboží wa

kloboučnického
sestávající z vlněných, plstěných a slaměných
klobouků, soudně odbadnutých na 1183 K 52h
a mimo to zařízení obchodní místnosti na 99 K
40 h odhbodauté, proti hotovému zaplacení a
okamžitému odebrání,

Nabídky buďtež podány do 15. června 1904
u podepsaného správce konkurení podstaty, u kte
rého lze také v odbadní protokol nahlédnonti.

Zboží možno problédnouti dne 9., 10. a 11.
Června b. r. vždy od 2 do 4 hodin odpoledne.

"V Ohbruělásí, dne 28. května 1904.
Dr.Jan Weiss,

semský advokát v Chrudimi.

OT

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, »jehly
a j. v nejmodernějším provedení

„8úplnou zárukou/
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
Da požádání zašlo.

Dávěry hodným wásilkyna výběrtéš i na splátky
bessvýšeníom. — Zalošenor. 1843

C. a k. dvorní fotograf

UE. LANHAN
Hradec Král.

—— Adalbertinum. ——

Praha, Vodičkova ulice 37.

MB“ V řadě proních "ft
sávodů eoropských.

——————>
Moravská hořká voda

Šaratica
i není toliko nejlepším prostřed
j kem proti zácpě ale ona po

máhápři nucení na stolici,
| při cholerinovém průjmu, při
| bolení hlavy ze zkaženého ža

S ludku a při nepravidelnémtrá
. vení vůbec.

nejnovějších

Kočáry VzorŮ8
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENĚK 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 8 právem ražení zlaté medaile 8 korunou.

Veledůstojnému

duchovensávu!

Kar. Světlé,Jan Staněk, zosrě,
Konviktaké ul. paslř spe
cíelné na kosisinínáčiní: dovoluje
si dopornčiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně prace
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen

ky, přtenky, nádobky a t d., všev přemém slobu církevním. Staré
; předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem © ohmí slaté a stříbří. Na požádání hotové
ns úkásku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.

veškoré výrobky a slacené ručím. Největší výrobs a
skled v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího.NE7 kostelům úleva v placení: Více uřnání po rnce. Žádnépresované vý
robky bescenné. Vše pomiám již posvěcené. '

Praha-l, ul.

Hospodyně
prostá, venkovská, as 35—45 let, svobodná nebezdětná vdova, která by dovedla upraviti chutné,
jednoduché pokrmy, obdrží místo na faře, která
jest bez hospodářství; po případě na stálé za

opatření.

Přihlášky přijímá „Všeodborové sdružení křesťan.
dělnictva pro království České“ v Hradci Králové.

MNIMHY
sepsnné od Dra. VáculavaŘesmička:

Krví a železem. Kladsképovídky. Cena 6v h.
Jaroslav Zásmucký. Roman.Dvadíly.Cena1 K 0 h.
Frantiéek Pokorný, divadelní riditel. Vzpomínkya

upomínky. Cena 1 K.

Rok mezi Přeloučí a Prahou. Obrazz naší doby.
Cena 80 h.

Selské zrcadlo, představující života působení
Frant. Vaváka. Cena8u h.

Marodní zlatodol. Obraz z naší doby. Cena 60 h.
V Chytrákově. Obraz z naší doby. Cena 60 h.
Karel! Havlíček. Zivotopis. Cena 1 K 60 h.
Ma stará kolena. Idyla x učitelskéhoživota. Cena60b.
Mladí starci. Obraz z naší doby. Cena sU h.
Starší historie. Povídky.Cena 1 K 60 h.
Přemyslovci. České dějiny do r. 1306.
Praha. Román. Cena 1 K.
Fr. L. Čelakovský. Životopis.Cena 1 K.
Šmatolán. Obraz z naší doby. Cena 50 h.
Židé v zemích českých. Cena 1 K 60 h.
Český duca v XIX. století. Cona 1 K z0 h.
Novými směry. Obraz z naší doby. Cena 80 h.

|- A ObjednatiIse ve všechknihkupectvícha u spisovatele Dr. V. Razměka, Kr. Vinohrady, č. 347.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a panských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
constva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžze
obdržetiparile zboží 30mt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
cheaty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodné upotřebiti,
sa K 12-—, vyplacené od koruna 20 —-výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

VELICHOVKY
'/„ hod. jízdy od nádražní stanice Josefov Jaroměř.

B vil se 120 pokoji. — Vxorně sařízené.
Výtečně působící, želez vodou připravov. glatinné
lázně, dále lázně elektr. Zkomor., jodové,
Jehličnaté a lázněpřírodní, volné.Léčenípitnou
vodou.Vodoléčba a elektroléčba. Osvědčené
proti rheumatismu, dně, lschias, chudo
krevnosti, nemocem nervovým, žensk.
atd.Překvapující výsledky. Gymnastická
léčba vad chůze a chorob mišních (Tabes)
dle H. S. Frenkela. — Zkuš. lázeňský lékař Dr. V.

Smutný z Praby. Půvabná suchá poloha usamýchrozsáhlých lesů. Výtečná restaurace vo vlast. správě,
při mírných cenách. — Vojenské koncerty.

ORB“ Poštovní i telegrafní stanice v lázních. "B
Obšírné prospekty zašle zdarma Správa lázní.

Slatinné
lázně - 

Božíhroby""mer
r ' v reliefu řeza

KŘÍŽOVÉ CESTY„7 me166,
šení“, suchy, oltáře a veškerá ko

K době

velikonoční stelní zařízenídoporučujeuctivě

umělecký závod v nk s řez-== bář
Josefa Krejčíka o Prase.

Písárna a dílny na Letné 613-VII. Sklad Karlova ol. č. 40.
— Ilustrované cenníky, nákresy a rospočty franko. —

ea5“ Výhodné platební podmínky. "JN

APXPXP KHX PR XÝPXÝX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

X uměleckýzávod

* Jos. Sieslicha
Ž | o Hradci Králové

práce v oboru stavby a ob"je provádí veškeré

ws-kazatelen,
A

trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně

p počty, cesty atd. ochotné a bezplatně,

X novování

ž
křížových cest, Božích hrobů, soch atd s od

X a levně při výhodných platebních podmínkách.

Výroba rámců všech moderních vsorů.

oltářů, +=

x
bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zelášť

+ Přečetná pochvalná uznánípo ruce. Rog

+
KEXHXHPXHX APXHXÉXREXPXERÁXX



v Hradci Král. u nového Borromaea.

Velectěnému

doporučuje

nejlevněji

každého slohu,

niho náčiní

Koberce **“ *::
» bytů;

ša dd A krajkovéa vlnění;

pří rývky flanelovéi prošívané

veškerýnábytek
vkusného provedení a

dětské vošíky rm

ADOLF NOVOTNÝ,
továrna na nábytek a koberce

o Týnišťi nad Orl.
Bohatě sásobený sklad jest každému k volnému

nahlédnutí.

Cenníky, vsory a rospočty zašlu na požádání.

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každoustanici dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,

j“drdnáujapnrěn|

MIZÍULUNE

RERĚO10009000

Fv

sdražení,

proti hotelu „Merkur“ čís. 308.

Továrnarose
na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

| JÍ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

n
py dříve závod na sušitkování ovoce, salošený A W

"5 T. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4M — nabízí —

C. k. státní cenou

věžových

V BRNĚ, Velké

vyznamenaná

náměstí, 6.
i

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bíléi červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).

Upozerňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakostivelmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastnívýroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medailií
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohýmiji
nými diplomy s právem ražení slaté meďaille.

Vzorky zdarma a franko,u
Čistě <Inčná látka s česané

vlny.Serge
Gammgarn) v barvě černé.oporučuji látku tuto na

obleky a taláry.

Metr zi. 2 80. NaRaoblek 3 metry zi. 840.
Vzorek této látky, jakož

šibohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrch
níky, jen zaručené jakosti
a v mírných cenách se
na požádání k nahlédnatí

franko zašlou

Pri český zast) zárod

Ed. Doskočila.

Fyllální sávod v Prase ve
Vodičkově ulicí č. 22.

První český katolický závod ve Vídni.

František kuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže
at. d.

Vídeň,
VIL 0., Seiden

gasse čís. 3Ď.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

— Jidový nápoj.
7 Zázvorové pivo

D9 v pastlkách| v sáěkách| v balikáchí d4h| a5h| a20h
Pozor na maše ochranné známky!

Šumivé limonádové bonbony -wa
světoznámé jakosti. (> u R

Odporučuje A
<

Prvníčeskáakc.spol.naorient.cu- ÚPA h. SDA
krovinkya čokoládudříve(A.Maršner), MN „PPLs]

Král. Vinohrady.
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4 m Vkusněa elegantnězřízené
ÚZmAMUJÍSVÉ PŘEKÍOÍ | pokoje note 'učmnon jasné

velký koncertní sál, velká, je— dinástinnázahradasverandou
zhotelu Bařtipán„U černéhokoně“ a krytým -kuželníkem.

do nově sříseného hótelu W- Plzeňskýprazdrojpřímo,„Bařtipán "9 Abnihertinu. odčepu,smíchovsképivo
) s- světléi granát.VínapříA

Za dosavadní vzácnou přízeň vzdávánížepsaný

všem veleváženým návštěvníkům a přátelům nej

rodní tu- i cizozemská.

uctivější dík a prosí,abymusvojidůvěrua přízeň Pozo rná obsl U ha.
i v novémzávoděvěnovali.— Za novýchpoměrů o.
zajisté uctivě podepsaný ještě daleko lépe své ctěné SA4

zákazníkyuspokojí,nežjak bylodosudmožno.<a% Vlastní povoz U každého vlaku.

o Adalbertinu.N, hotelierZOO
ps X "2DYNY V.DN, OGBRNÉ

Vackova plzeňská velkorestaurace Dostaveníčkopražskéi venkovskéspolečnosti.

Slavnostní, svatební a přiležitostné hostiny upravujea obstarává
k největší spokojenosti, ve kteréšto příčině těší se hojnému, lichotivému

CI ad vw j O$*Fivo z měšťanskéhopivovaru v Plzní
uznání P. T. pp. hostí z -Prahy i z kraje.

přímood čepu.fi

v Praze, Ferdinandova třida. VáclavVacek,majitel.

Aepší jest nepřítelemdobrého.
Něco skutečně lepšího než všechny až dosud pro lněné a

baviněné prádlo « potřebě se nacházející prací prostředky, jako
» T) ď P mýdlo, soda, prášek atd. jest nově vynalezenýLmílc ŽÚvzdání. pracíextrakt

známka
V bolestné zkoušce, kterou navštívil nás Hospodin, povolav na věčnost vroucně

milovanouv" matinku, a sestraa tchýni,paní hvál a hospodyňky

Karolinu Krieshoferovou,ro.Drechslerovou, | MY
dostalo se nám tolik a tak vzácných souetrastných projevů, že jimi naše žalostná sklíčenost

nad touto nenahraditelnou ztrátou značně zmírněna byla. Nemohouce jinak, vzdáváme touto Zmeniuí Př ednosti:
cestou nejvřelejší díky všem, kdož v těch strastiplých dnech jakýmkoliv Bonnu,hon dobu,jížjestk praniprádiafřeba,MA
způsobem k naší útěše přispěli. 3činívovtřeněnéod cela zbytečným,

Zvláště nejhlabší díky vzdávámeveledůstojnému duchovenstvu přivýkonech Bontprámhoarokzoslnkkon OBn pinézruty,
pobřebních sůčastněnému: vdp. arcib. notáři a sekretáři P. Cyrillu Kaněrovi za vedení n ore areonosli příjdemnohemlovnějí,než všechny
konduktu a procítěnou smuteční řeč, dpp. P. Rajmundu Fišerovi. gymn. professoru, nn bas :
P. Sigismundu Bouškovi, P. Josefu Jiříčkovi, katechetoviměšť.školy,P. Romanu OEM P s paka ebyliým,Lelkovi za assistenci; jakož i vdpp. P. Stanislavu Chaloupkovi, inspektorapanství
a P. Fulg. Khuntovi, faráři, za účastenství při průvodu, velect. panu řiditeli školy a
hudby chrámovéJosefu Veselému a velect. pp. učiteli Ignáci Fritzovi a spěvákům
zu mistrné provedení zpěvů a rekviem.

Rovněž račte naše díky přijati: Velevážená rodina páně Durdikova za veškerou
úctu, lásku a obětavost drahé zesnulé prokázanou a za skvostný věnec; velectěné c. k.
úřednictvo a pp. úředníci velkostatku, slavný spolek katolický „Vlastimil“ a veškeré
velectěné obecenstvo, které v tak hojném počtu pobřbu naší vřele milované matky se
súčastnilo. Veliký zármutek náš jen tímto velikým účastenstvím a soustrastí mohl zmírněn
býti a proto voláme:

Zaplať Pán Bůh všem!
V Polici m. M., dne 30. května 1904.

P. Bedřich Karel Krieshofer,
Zároveň vzdáváme díky pohřebníru ústavu kaplanv Polici,
páně Kaj. Pepkarově za skvěléa pečlivé

vypravenípohřbu. František Krieshofer,
řiditel semaké slezaké hospodářské školy v Chotěbuzi,

synové.

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 zásukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

' | východočeské nakladatelstvíBB.E. TOLIAT, we-a knihkupectví.-ea
Hradec Králové. Prvýzávod na českémseverovýchodě.

Telefen č. (7. X Pošt. spořit. č. 802101. Založeno roku (863. X Paací stroj.
Majitel: Politiobé družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor AmtomímPochmem. — Tiskem bisk. knibtiskárny v Hradci Král.



Příloha
Universitní professor Dr, Jaromír
Čelakovský o působení a vlivech

kněze Bernarda Bolzana.

Jednou ze hlavních a závažných příčin
omylů a nepravostí názorů o osobách a udá
lostech u nás jest nedostatek potřebného po
včení o skutečné pravdě. V poslední době do
mody u nás přicházející a hledaná memoirová
literatura začíná mnohé křivé náhledy opravo
vati a chybné přijímání působnosti osob a
událostí objasňovati, tak že mnoho a mnoho
dosavadních tradic rázem se rozptyluje jako
fautasie.

Želeti sluší, že zejména z duchovenské
strany nepoměrně málo se v tomto směru
pracuje, neboť mimo korrespondenci Karla
Vinařického doposud nic dokumentárně ne
osvětlilo postavení a skutečnou působnost
českého katolického kněžstva v prouda života
českého národa v posledních sto letech.

Proto sluší vítati, když vynikající laikové
sami vysvětlují dle avých zápisků nebo dle
jednání sobě blízkých osobností vlivy a půso
bení kněží na veřejný život. V ohledu tom jest
vysoce důležitou stať proť Dra Jaromíra Čela
kovského, již by) ve své přednášce o univ.
professoru Dru Jos. Fričovi, v jehož domě byl
vychován, o knězi Bernardu Bolzanovi pro
mluvil.

Prof Dr. Jaromír Čelakovský přednášel
o Fričovi v rodišti jeho při slavnosti pořádané
měst. radou král. města Slaného na počest
stých jeho narozenin. Přednáška ta otištěna
byla v „Nové České Revui“ a tu si dovolujeme
na zajímavou stať prof. Čelakovského o knězi
Bolzanovi pro její důležitost a instraktivnost,
jaké vlivy mělo Bolzanovo kněžské působení
na českou iateligaaci, poukázati.

Prof. Dr. Jaromír Čelakovský pravil:
Dokončiv studia gymnasiální odebral se

Dr. Jos. Frič r. 1818 do Prahy na universita,
kde, jak známo, tehdy pro posluchače všech
fakult byly zřízeny dva přípravné ročníky,
logika a fysika, zvané též filosofií, z aichž se po
odbytých zkouškách na některou fakulta vsta
povalo. Zařízení to mělo za následek, že mladi
studenti ze všech gymnasií v Čechách měli pří
Ježitost vzájemně se poznati a že professorům
hlavně tohoto filosofického studia dána byla
možnost míti dalekosáblý vliv na jednotné
vzdělání veškeré mladé intelligence, o jakém
dnes při roztřištěnosti stodia na středních i
vysokých školách řečibýti nemůže, Mohlf tehdy
následkem tohoto zařízení studijního jednotný
světový uázor býti vštěpován do mladých myslí.
Byl pak to na počátku XIX. století zejména
slavný prof. Bernard Bolsano, který svými nad
Šenými přednáškami o věcech náboženských a
filosofických nesmírný vliv vykonával na sou
časnou mladou generaci. Jeho hlavně působením
v dachu nábožeuské a národní snášelivosti, šle
chetného lidumilství a lásky k vlasti odchovalo
se mladé jaré pokolení, které nejvíce přispělo
k vzdělání a k povznesení našeho národa.

Co bylo šlechetného a pokrokového v refor
mách Josefinských, to všechno nalézalo v Bolza
noví výmlovného, statečného hlasatele a toi v do
bách, kdy po zřízení svaté alliance v celé
Evropě ve všech směrech začala zhoabnou čin
nost reakce. Tehdy on učitel náboženství ne
lekaje se příkoří hlásal mládeži, jak zachované
jeho spisy a řečidokazají, že nejvyšším zákonem
mravnosti je šífí pro obecné blaho a všemožně
je podporovati. Jeho heslem bylo: „Šťastným
býti a jiné blažití je úkolem životal“ a chtěje
smířiti a vyrovnati protivy mezi náboženstvím
a vědou, dokazoval, že křesťanství nepříčí se
uznaným pravdám rozumu, nýbržže je mravně
prospěšným. Po jeho názoru při náboženství
vůbec nejde o to, jakým předmět sám 0 sobě
jest, nýbrž jaká představa o něm jest lidstvu
nejprospěšnější, a poněvadž náboženství nemá
státi v odporu k vědě,proto koočíval své před
nášky: „Zkoušejte vše a toho nejlepšího se
držte!“
hlavěa údecha chtějemíti ve správěcírkevní
princip demokratický přiveden ku platnosti;
přál si, aby účastenství v této správě bylo do
přánoi nižšímuduchovenstvoalaikům.Kdežto
od časů Josefinských vlivem hlavně revoluce
francouzské i v duchovenstva zavládl dach
svobodomyslnosti a eklonností k rationalismn,
nyní vlivem jeho slova odchováno dále poko
lení kněží osvíceuých a hlavně o lepší vzdělání
lidu pečujících. Z dokladů mnohých badiž uve
deno ulespoň jméno rodáka sláuského Vina
řického, který v době, kdy dozor na národní
školy byl v rnkou duchovenstva, hleděl do
pomoci českému jazyku ku právu ve školství
a jenž vůbec spravoval se názory Bolzanovými,
jež vyznívaly v tažbu: „Dejte nám školy a
brzo povstanon nám lepší časy!“

S těmito snahami všeobecnými byla v ú
plné shodě horoucí láska k člověčenstvu a
k národa, v jehož středu Bolzano se narodil
a za jehož člena přes svůj vlašský původ se
považoval. Jemu bumanismus nebyl žádnou
protivou neb překážkou vlastenectví a lásky
k obyvatelům v první řadě vlastní otčiny, země
české, tedy k vlastním rodákům, nýbrž prýště
z jeho kosmopolitického nazírání na svět měl
se k patriotismu, jak krásně pověděla zvěčnělá
M. Červinková v životopise Bolzanově — jako
theorte ku prari.
. Bolzanovi nesmírně ležela na srdci otázka,
jax by se mohlo panující bídě odpomoci a
sociální postavení pracujících tříd zlepšiti;
vymýšlel za tím účelem různé „prostředky,
hleděl přispěti k zakládání záložen a pojišťoven
pro dělníky atd., a co mohl zejména procbudé
stadenty činiti, to učinil. I mladý tilosof Frič
byl od něho podporován vo studiích, aniž by
byl -— jak si v zápiskách poznamenal — za
to žádal.;

Ve svých přednáškách nabádal proto sta
dující mládež, aby se přidržela vznešených
ideálů humanity. „Kdokoli činí návrhy“ — do
kládal — „jak by se stav lidí ve světě polepšil,
budižnámvítána toliko nabytýmizkušenostmi
badiž o tom rozhodnato, zda návrhy jeho jsou
rozumné či nerozumné, neboť nejlepším prostřed
kem k docílení oprav jest obecné přesvědčení
o jejich potřebě“ Háje rovnost všech lidí
káral, že bohatí lidé často vyhazají peníz spíše
na ničemné věci, než aby pomáhali chudým.
Nezaslouží života, kdo nehledí dle své mož
nosti býti prospěšen jiným| Spojenou enahou
jen několika lidí v každé době může býti způ
soben obrat k lepšímu a právě mladí lidé jsou
povolanými děluíky, kteří mají pracovati na
poli národa pro obecné dobro. Odsuzoval pak
neplodnou nespokojenost se světem a plané
rozumování, co by jiní činiti měli, nýbrž obracel
celou pozornost k otázce: „Co já sám mám
učiniti?“ Poukazoval k působnosti tiché a ne
únavné, k neodolatelné moci příkladu a karak
terů nezištných. Při tom varoval jak před šíle
nou odvahou, kterou se pracuje do rukou zlo
myslným a podezřivavým lidem, jimž je každý
nebezpečný, kdo mysli, tak i před zbabělosti,
která opomíjí příležitosti, kdy vlasti dobré
služby se mohou prokázati.

Památné byly pak zejména epištoiy jeho
c lásce k vlasti. „Nejste-li nadšeni láskou
k vlasti“ — volul k mládeži — „brzo stanete
se její metlou, jejími srádci a pravou příčinou
její záhuby! Uokoliv člověk provésti chce ve
Jikého, k tomu jej musí vésti ne pouze chladný
rozum, ale ušlechtilá vášeň, a tak chceme-li
pomábati vlasti se vším nagazením svých sil,
obětujíce prospěch, pohodlí, jmění, odvažajíce
se života — což může dodati nám k tomu
choti, síly a odvahy, ne-li vášnivá láska
k vlasti?“

Příčinu, že láska k vlasti v Čechách po
klesla, shledával hlavně v tom, že občanům
nejsou známy dějiny věků předešlých s velí
kými činy praotcův. Z těch by s úžasem usly
šeli, čím jich předkové bývali, jimžto nejprve
svítila záře osvěty a kteří ji rozsévali po celé
Evropě; z těch přišli by k poznání, „že co
dříve bývalo, to i nyní jest možno; vždyť to
též slanko vychází nad našimi Čechami, my
bývali velikými a opět jimi býti můžeme, bu
deme-ii chtíti“.

Při tom ovšem přál si, aby synové obou
národností v tomto směru působili a proto
k nim volal: „Čechové a Němci! Vy musíte
státi se jedním národem, vy budete silnými,
jen když přátelsky se spojíte; za bratry mu
site se považovati, nechť jeden učí se řeči dru
bého, aby tan tím více se vyrovnal, nechť je
den s drubýto sdílí své pojmy a své známosti
bratrsky a bez obmezení. Stávajíce se na ústa
vu tom jedné mysli a jednobo srdce, rozdělte
se, přátelé, po celé zerui a vdechněte téhož
docha lásky a svornosti všem občanům po
všech krajinách země|“

Y tomto smyslu působil Bolzano po celý
ivot jakožto apoštol wmíru, hledě přispěti

k tomu, aby poměr oboa národností v vechách
k obapolnému prospěchu stal se přátelským.
Příčinu pak neshod v zemi shledával netoliko
v rozdílu řeči a v nestejném tehdy stapni
vzdělání mezi Čechy a Němci zaviněném růz
ným jich osudem, nýbrž i „v upomínce na ony
události neblahé paměti, kterými právě se
stalo, že v zemi naší kromě české i německá
řeč obdržela panství“. „Pochopitelno jest“,
pravil, „že upomínka křivd předkům činěných
přechází na vouky, zvláště když následky jich
dosud trvají a když ke starému bezpráví nové
se přidružaje. A to zde skutečně se stává“, I
žádal proto zvláště na německých posluchačích,
aby došedše úřadů v Čechách považovali to
za jednu z největších svých povinností oaučiti

——-o—

se češtině a aby, kdyby jim svěřeno bylo vy
chování mládeže po celé zemi, pečovali o to,
aby mládež oběma jazykům zemským na zá
kladě mateřštiny své se přinčila. Vůbec pak
žádal na každém, aby se přičiňoval o to, aby
rozdíly národnostní nestávaly se příčinou roz
brojů a aby „urážlivá nerovuost“ mezi Čechy
a Němci ve všech kusech se vyrovnala, tak
aby mohlo konečně dojíti ke zřízení velké fe
derace svobodných národů.

Hluboký dojem, který v mladistvých my
slích vroucí slova šlechetného tohoto učitele,
patrioty a lidamila zanechávala, zračí se v ne
smírném pohnutí mysli, které způsobily v mlá
deži následky osočení jeho řiditelem studií
filosofických Wilhelmem a dvorním farářem
ve Vídni Frindem, že prý odchyluje se od
učení církve a že pobuřaje mládež. Ačkoli
vyšetřující komise nemohly v spisech a řečech
jeho nic takového nalézti, přece, jak známo,
Bolzano byl počátkem r. 1820 sesazen s úřadu
učitelského, poněvadž prý se „hrabě prohřešil
na povinnostech kněze a ačitele mládeže“, ano
nebylo mu ani dovoleno, aby se 8 posluchač
stvem rozloučil.“)

Frič, který byl tehdy právě v druhém
roku filosofie, zapsal si, že toho roku „byli
jsme tak nešťastní, že jsme vášnivými a ne
rozamnými úklady direktora Wilhelma našeho
ode všech milovaného a ctěného pana profes
sora Bolzano ztratili“. Kněz Kamarýt dávaje
zvěčnělému otci mému tt. j. Frant. Lad. Čela
kovskéma zprávu o této události, přirovnával
Bolzana s Husem i dokládal: „Slzíš, příteli,
já vidím a vře zjítřené urdce tvé zlostí, usedá
pak outrpností, outrpností ne ale nad osudem
božského muže tohoto, než ale nad osudem
university naší. Neboť kdož může skaliti, kdo
schladiti slunce? I kdybych plakati viděl muže
toho, nemyslel bych, že snad pláče nad sebou,
ale nad lidmi pravdu kamenujícími“. A otec
můj odpověděl nazývaje Bolzana svým „bož
ským učitelem“, známými slovy: „Zajisté muž
ten slzí, nemůž jináč býti, neboť nosí nebe
v svých prsou a paprskové se nebudou volně
a neřízené z něho více vyvinovati“.

Pod takovýmito dojmy a 8 takovýmito
názory vyrůstalo v době předbřeznové mladé
pokolení nadšených buditelů národa, a to mezi
Čechy i Němci, a působení Bolzanovo patří
bez odpora jak k nejkrásnějším stránkám kul
tarních našich dějin, tak i mezi nejzajímavější
doklady možnosti vlivu silné osobnosti na duši
současníků, nad čímž věru i naše generace,
jež tak často má příležitost pozorovati vlivy
opačných směrů, má všechnu příčinu se zamy
sliti. Býti Bolzanovcem znamenalo tehdy za
světiti celý život obecnéma dobru a nemohu o
Josefu Fričovi v tomto váženém shromáždění
ničeho chvalitebnějšího a čestnějšího pověděti,
nežli že byl a zůstal po celý život přesvědče
ným Bolzanovcem“.

Uvedená zde stať náleží mezi nejvážnější
kapitoly, jež byly zušlechťujícímau a blaho
volnému působení českých katolických kněží
věnovány a prof. Dr. J. Čelakovskému náleží
dík, že s povýšeného svého stanoviska pověděl
a dosvědčil, že prof. Dr. Jos. Frič, jedenz nej
přednějších českých mužů XIX. století, byl ke

doveden a odchován knězem. Stat jeho o Bol
zanovi jest markantně a krásně načrtnutým hi
storickým vysvětlením, odkud se v Čechách
v první polovici devatenáctého století najednou
vzal celý zástup nadšených a obětavých vla
stenců a vzácných lidamilů. Příslušné poučení
nalezne v ní každý čtenář sám.

*) Redakca t. listu dovoluje si učiniti poznámku, žo
v Bolzanových spisech skutečně se nalezly některé dogma
tické nesprávnosti; připouštíme ovšem rádi, že Bolzano
jednal při spisování bonafide, bex intencí vědomě sepa
račních.

(Zasláno.)

Pan JAN STANĚK,
pacíř a oiseleur

v PRAZE-L, ulice Karoliny Světlé číslo 10.
Dílna kostelních nádob a umělýchprací ©kovu.

Vaše Blahorodí|

Zaslaný mi pozlacený a postříbřený paclůkal jsem
obdršel a vyslovují Vám za solidní provedení práce svůj
srdečný dík. Také jsem byl spokojen s pozlacením ka
lichů, ješ předrokem jste provedl, jskož i 6 objednanými
od Vás nádobkami k zaopatřování nemocných.

Znamenám so v úctě oddaný
Frant. Šoukal, farář.

V Hor. Kounicích, 6. února .904.
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| Jan Horák,
„seukeníkv Rychnověn. X.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarníalefní dobu.
OP* Též velejemnéij

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Při bromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!a

| OBRÁZKY
náboženské, nové, krásné a
vesměs levné druhy s tertyčes
kými i německými, hodící ae k májovým pobož
bostem, jakož i v upomínku na av. bifmování,

ve.velkém výběru nabízí

KAREL ŠTME nakladatelství4 relig. obrázků
v Č. Budějovicích, Rudolfova ul. 42—I.

Vzorky za K 220. event. na ukázku, jsou vždy
k disposici.

OBRAZ -04
2 jm mi PLÁ X.

MalovalCelestym Medovié
(slovanský, znamenitý mistr, odchovanec Strosa

kuihkupec

: Otce opatřená barevná podobizna.
Úvah

mitrou, křížem a klíčemi a jménem Pius X.).

Proto sv. otcem svlášť dámo svolení k umístění

Píše Jiří Sahala.
: n R, PROMBERGERv Olomouel.

Právě vyšlo mayerův).

. ——= Cena listu K 14:40. ——
redakcí dra. REYLA pod titulem Velkolepě se vyjímá v nádherném rámuW V
| =

Wap Papežský dvorní orgán „Oservatore

jeho podpisu na kašdém výtisku. =

Výhradní prodej obrazu pro Čechy, Moravu

Přítomvý spis jest důkladně zpracovanou
úvahou o poměrech náboženských v naší zemi na

číslo D,, 6. a 7. „Časových Jedinávěrná,vlastnoručnímpodpisemsv.

zvlášť pro obraz komponovaném (8 insigniemi:

|

|

| romano“ vazývá obraz velesdařilým, úplně věrným.
l

|

a a Slezsko má umělecký závod

rosbraní XVI. a XVIL století.
a J VO

OBSAH: 9 Založeno1853. u
Předčeskoukonfese 1 k Provedenopřes500oltářůa Božích©
Bonehadnkvečeskobrakéa lutherské. á hrobě.

Neodolatelnýpádcírkve usitské 222 Nejlepší doporučení.

Jeniéčeskékonfeseo % v ,ro Čes ONÍEBBE 2

NOVY 2 50 :BUN ozžíy Rateůlotitjy | 00: 8) | PDLNA DUDKÁ DINOVÉ
Panonie 3 ProbomjemníOrganicsbo V SYCHROVĚ,
Volbakonsistorianů. 9 7

Porudekevangelickéopanioce v. 7 umělec. závod sochařský aRosháranostv táboře konfessionistů<... - 82 řezbářský pro práce ka
Spis čítá 96 stran a prodáváse pouze stelní odborně zařízený. —

po 24 haléřích. Vlastní malířskéatelři hromad bjednávkác kytuj m aleler.
až 50%, slovy. ndných objednávkách poskytujeme Parostrojní truhlářství, — Nákresy a roz

) (| počty zdarma. 6
Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

a a— - B

Oznamuji P. T. obecenstvu,
že zařídil jsem poboční =—

závod s nábytkem
vlastní výroby,

k úplnému zařízení bytů, celých výbav ve slozích nejmodernějších,
jak známo v cenách nejlevnějších, a prosím ctěné své P. T. zákaz

níky, by mě v podniku mém i nadále laskavě podporovali.

Pobočnízávod:Praha Ferdinandova třídu č. G-II.
proti české spořitelně.

Skladya dílny:FPraha, Perštýn č. 9-1. Pozor!Zde
žádný krám! V zadu ve dvoře, vedle „Medvídků“.

B. Krumlovský.O AV hluboké úctě

ab AEAbA6

přesídlil
z Chrudimi

do Hradce Králové
do domu proti hotelu »Merkur«.

Mojezlatnická a pasířská
dílna jest zde zřízena dle nejmodernějších
požadavků.

Mnohouměleckých výrobků,
jako: věčné lampy, monstrance, kalichy, kříže,
lustry atd. již na skladě. :

Důstojné duchovenstvo uctivě zvu, aby
při návštěvě Hradce Králové laskavě sklad
i dílnu 6i prohlédlo.

Upozorňuji též, že u mne lze obdržeti
skleněné nádoby pro věčné lampy ve všech
velikostech, knůtky i těžítka.

Anrel* Zavadilý
zlatník a pasíř

v Hradoi Králové, číslo 280
(proti hotelu „Merkur“).

Peroefennej
We-POZOR! -a

Malínský křen
od 6 kg. počínaje

poštou franko na dobírku po celý rok zasílá
sám majitel

Frant. Jelínek v Malíně,
pošta Sedlec u Hory Kutné,

Cenník se na požádání zašle.
O

Slatinné
was“ lázné

v Bohdanči
u Pardubic,

jakož i lázně sirnaté a vodoléčebný
ústav, doporučují se všem úlevu a uzdra

vení hledajícím nemocným.

Účinky všeobecně známé. — Saisona
od 1. května,

ředitel lázní.-a ..“"
Jan Kryšpín,

(J. Sylvaterův synovec, ná

a“

| stupce)
DŘ odborný umělecký závod

JA ' 'pro "

"U malbuokemkostelních
Z“ i , PRAHA-I,

č. 345 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sice i se želesnými rámy, sí

těmi vsasením.

: Vetkeré rozpočty, akizsy i odborné
UJE rada bezplatně, bezevší závaznosti

[ESS ZRE ku definitivní objednávce.

PW“ Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnánznání.ij
Založeno roku 1836.



Číslo24. | Pl aíroba5ke A | | Ročník X.
Inserty se počítají levně.

Obnova vychází v pátek v poledne.

Čtěte!
Předplácejte!

Rozšiřujte!

OBLROVU!
Předplatné obnáší:

čtvrtletně. 2k50h
pololelně —- . 58k
celoročně - . . „10 k

do Německa celoročně . 10 k 52 h

do semí balkánských . 11 k
do Ruska.. . „A1
do Ameriky. „11k 56 h

Předplatiti možno počínajíc kterýmkoliv číslem.

OBNOVYRedakoe a
administrace

v Hradoi Král.
Adalbertinum.

U řeky Jalu.
I.

(3) Napadá mi jedna historka. Při hlavní
zkoušce ka koncertu zlobil se kapelník, že
dva horuisté příliš silně do svých instrumentů
foukají. Nařizoval při opakovéní slavnostní
ouvertury, aby hráli docela slabě. Hornisti se
snažili seč byli, aby svému dirigenta vyhověli.
Alo v prostřed hry pan kapelník zvolal zas:
„Dost, dost; ještě jednou od začátku! Vy
hornisti, pořád troubíte silně jako o venkcvské
muzice.“ Tohle už bylo trochu moc. Proto
Francek pošeptal Ferdovi: „Je tohle sekýro
vání; vždyť už slabší „piano“ nemůže nikdo
vytroubit. Víš co ? Nasadíme teď horny k ústům,
jako bychom hráli, ale nevyfoukneme ani je
diného tónu. Snad už bude s takovým pianissi
mem náš starý spokojen.“ A stalo se. Po dru
hám sehrání onvertury byl kapelník se svými
hudebníky tak spokojen, že docela sám třikrát
zatleskal; k tomu přidal pochvalně: „Hezky
mládenci, teď to šlo dobře. Jen tihle hornisti
měli broudit ještě slabějí“. Ale pami dva nejbližší
sousedé hornistů dosvědčili, že neslyšeli z jejich
instramentů ani jediného písknntí. Zkrátka
kapelník myslil, že jsou hornisti opravdoví
„trampetři“ a že s trumpetry může dělat co
se mu líbí.

My katolíci velmi často zaujímáme takové
smutné postavení jako oni sekýrovaní hornisti.
V naší vlasti vytrabuje si každý liberál a 80
cialista podle libosti. A kapelníci různých proti
katolických muzikantů pobízejí stále ještě
k silnějšímu fortissimu, ačkoli jejich poddaní
naparují na liberální bombardony tváře až
modrají. Za to katolík je tím sekýrovaným
hornistou; kdyby si chtěl zahrat jen na šal
maj, už jsou z té muziky liberální pánové celí
nervosní. A čím hraje katolík slaběji, tím ku
rážněji se nadává na „vyzývavou“ muziku
„klerikální“. A i tenkrát, když stále pronásle
dovaný našinec pověsí instrament na hřebík,
křičí se, že troubí na bombardon. Schovejme
se do katakomb, neodpovídejme na nejprolha
nější pomlavy ani slovem — a zůstaneme u
liberálů stále „útočnými klerikály“.

Pozorujme tak trochu Červánkovské, su
rové napadání katolictva, jež se z celé řady
protikatolických časopisů jako rmut po naší
vlasti rozlévá! Všimněme si surového tónu a
prolhaných lží, které se na nás jen sypou! A
i listy akademické, které se dučnjí, že bojují
za pravou humanitu, že kritisují nestranně
všecky nešvary, v bázní se krčí předneoma
leností sociální demokracie; a někdy docela i
takový způsob psaní chválí. Inu — je to proti
katolíkům.

Když však katolický list píše zcela klidně,

když odráží sprosté a nepravdivé útoky věcně,
formou slašnoa, platí stále za list „štváčský,
hrubý, nadávkový“ atd. Kolikrát už takhle
bylo lháno paašálně o „Obnově'“ Při takových
příležitostech jsme častokráte poznamenali,
že jest k takovémo obvinění potřebí důkazu.
Ale místo důkazu naši „přítelíčkové“ mlčeli
anebo nám dali zase bez důkazu nových „pě
kných“ jmen. Kdyby takhle psaly naše listy
j+ko „Červánky“ nebo „Právo lidu“! Co by tu
bylo vítané příležitosti k silným útokům proti
nám! Ale my jsme tak „výbojní“, že moohou
špatnost a nepoctivost protivníků ani pravým
jmenem nenazýváme, aby hned nezačalo bro
madné lamento na naši „hrubost“ atd. Tací
lidé, kteří co nejdychtivěji čekají a slídí po
našich slabostech, jsoa nejvíce zarmouceni,
jestliže se jim nedostává ani té látky, kterou
by proti nám dovedli tendenčně přebarviti; a
v takých okamžicích aspoň se spokojají pau
šálním podezříváním a opakováním titulů již
dříve uštědřených. A kdybychom se schovali
do nejhlubší propasti, ještě se budou trousit
pomluvy o našem „řádění“. Zkrátka liberální
žurnalistika 8 náti chce bojovat za každou
cenu, ať již se chováme jakkoli. Stojíme u řeky
Jalu, nepřátelé mají pluky dobře rozestaveny
a zbraně nabroušeny.

Budeme snad stále spáti v tak krajním
nebezpečenství? Napadenon stranou jsme my,
nikoli nepřítel; byli bychom tedy pro smícb
celému světu, kdybychom vydali své tvrze
protivníkům bez čestného a možného boje.
Může-li tak dlovho bezazdně řáditi proti nám
útočník, nesmí nám nikdo míti za zlé, jestliže
proti bodným ranám nastavujeme ochranný
štít. Nemysleme si, že jsme tak příliš slabí;
jsme jen zakřiknuti a omámeni hromadným
povykem mělkých individuí, která chtějí zvuč
ným hrdlem nahraditi to, co jim v hlavě
schází. Jest potřebí toliko, abychom 8i uvědo
mili síla svou, abychom bázlivě neconvali před
každou prázdnou hlavou, která si chce získati
název hlavy pokrokové aspoň pomluvami církve,
Takový člověk, který by v positivní vlastenecké
práci nesvedl nic, prohlásí se za stoupence
Havlíčka. Husa, Komenskéhoa již ho netnyslící
dav pokládá za muže pokrokového. Ovčí tvář
nastrčí si masku lví, trpaslík schová se za
postavu muže vynikajícího; a tento manévr
dostačí, aby svedený dav viděl v duševním
ubožákovi velikého filosofa. Lid omámený
lesklými frázemi často ani nechce pozorovati,
že takoví „spasitelové“ zneužívají jmen českých
vynikajícíchmužů k vlastnímuprospěchua že
jejich činnost jest v hotové protivě k ideálům
těchto mužů. A takových „pracovníků“ má se
snad pravda obávat?

Naši protivníci, kteří se dušují, že musí
bájiti nestrannou pravda proti každémao,že
musí osvěcovati lid, spokojují se balamucením
často rafinovaným, jen když se jím potřísní
háv katolické církve. |

Zavilá zášť proti všema katolickému za
bíhá zrovna u našich přítelíčkův až do mali
chernosti. Na př. když časopis „Zvon“ oznámil
nový výzkum kněze Zahradníka o roaišti Ko
menského, zaznamenávaly nový náhled ten
všecky listy liberalní; ale všecky svorně za
mlčely při tom jméno Zahradníkovo, aby suad
nevzbadily pohoršení u věrných stoopencův.
Ale teď se podívejmena jinou věc. Benediktin
Vavřinec Winteradokázal loni 8 naprostou ur
čitostí, že před českým povstáním protestant
ský kostelík Broumovský od opata Selendra
ani zavřen ani zapečetěn nebyl; porazil tak na
blava obecnou dosud domněoku, jako by za
vření kostela Broumovského bývalo nejbližší
příčinou českého povstání. Tento rok v jiném
dile svůj veledůležitý výzkom opakuje. Ale
rytíři osvěty jsou ticho, jako by spali v Bla
níko. Nač by sdělovali lidu tento objev? Předně
napsal to páter a pak — by tím církev spíš
na cti sfskala nežztratila; proto ticho hrobové.
Neříkáme, že by hledání rodiště Komenského
bylo pro věda věcí zhola zbytečnou. Ale tolik
každý uzná, že odstranění bludného názoru 0
nejbližší příčině války třicetileté jest věcí dů

ležitější. Odkud tedy tak nestejná horlivost
v referování? Takových příkladů malicherného
strannictví ovšem známe více. Nečiní se naši
liberálové zrovna směšnými svojí zvláštní „žízní
po pravdě ?“

Kouíčkem našich odpůrců je učenec Ga
lilei; pořád chtějí liberálové aspoň na osudech
tohoto muže dokázati, jak byla církev tmářskou.
Za to však nikdo od nich neuslyší, že nejslav
nější hvězdář všech dob, který jasnými důkazy
theorii Galileiho podepřel, byl zbožoým ka
novníkem. Nikdy katolík od liberálů neuslyší,
jak nevmaleně napadl tohoto kanovníka (Ko
perníka) Luther pro jeho výzkumy. Inu, ne
strannost!

Známá Darvinova theorie jest novými vý
zkumy poražena. Ale přes to „rytíři vědy“
z pamfletů skoro půl století starých musí „ve
jménu vědy“ prostému lidu dokazovati, že to
se stvořením člověka tak neví, jak se tov bibli
vypravuje. Z toho má ovšemprostý človék u
kratánský užitek! Za to nejnesmyslujší po
věry spiritistské, které zachvacují u nás již
statisíce duší, necbávají se pěkně na pokoji.

„Pokrokoví“ rytíři vědy vůbec milují
takové přednášky, jimiž se náboženské vře
svědčení prostého lidu dá zviklati. Že pak
z následající pochybovačnosti, z následujícího
žalostného rozporu nemá chadý člověk užilek
pražádný, na tor takovému lupiči víry pra
málo záleží. Sám svoji přednášku a konečné
důsledky její dobře nepromyslil; kdyby chtěl
o všem vážně přermýšleti, musil by mluvit
zcela jinak. Ale přece jen vší mocí se narnáhá
dokázati, že vlastně takové podrývání oddané
víry jest o mnoho důležitější než praktická
přednáška hospodářská, vež pvučení o národ
nostních poměrech, než přednáška lékařská a
pod. Ti, kteří by měli lidu na předním místě
sdělovati hlavně vědecké výzkamy naprosto
zaručené a zvlášť důležité, raději sahají k nej
různějším povětruým domněnkám, jen když se
takovou přednáškou srdce katolíkovo pobouří
proti vlastní církvi. „Sucialní reformatoři“,
vůdcové dělníků více pečují o bujení nevěry a

existence proletariatu. Z kostela, kde se ne
musí utratit nic, tací „spasitelé“ proletáře
vyhánějí, k vžebračnjícím krčinám, které tělo
i duši zabíjejí, jsou již shovívavější.

Boj se proti nám povede za každou cenu;
neozveme-li se slušným způsobem proti tako
véma řádění; budeme-li stále couvati, bude nás
mít nepřítel při svém ryčném koncertě opravdu
jen za bázlivé „trumpetry“ a bude tím kuráž
nější. Příště uvedeme ještě některé význam
nější doklady „svobodomyslné“ snášelivosti a
povíme si, jak zcela čestným a při tom vy
datným způsobem můžeme nepříteli čeliti a
rozhodný respekt si zjednati.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 8. června.

(Změna mínění o nutnosti stavby representačního
domu na obecním pozemku u Prašné brány. — Co
by tam státi mohlo, aby účelu koupě posemku toho
bylo dosaženo. — Petr Kopal slaví dme 2. čer
vence 1. r. sedmdesáté narozeníny. — Ke svolání

sněmu království Českého.)

Když se počátkem r. 1903 začalo o tom
jednati, aby obec král. bl. města Prahy za
koupila od Živnostenské banky komplex po
zemků získaných na místě po bývalé kadetní
škole u Prašné brány a aby na pozemcích těch
nákladem obecním postavila representační dům,
promlavili jsme proti tomu na těchto místech
v celé české žurnalistice jediní a nejvážnějším
způsobem jsme se zde přimlouvali, aby se
s koupí tou nespěchalo 8 tím kvapem, jaký
se v záležitosti té tehdáž jevil.

Naznačili jsme, že běží o dvojí obrovskou
výloha. Jednak, že se jedná o koupi drahých
stavebních míst a tu jsme navrhovali, aby je



pražská obec případněse Živnostenskou bankoo,
vyměnila za jiné stavební pozemky, ješ má
obec v Praze k disposici, když na tom záleží,
aby byly pozemky u Prašné brány v českých
rukou zachovány. Tím bylo by se získalo času,
neboť během doby by se snad nalezlo již vý
chodiště ze situace, o níž se dnes šířiti ne
chceme. Na druhém místě jsme pak ováděli,
že po koupi půjde o další náklad na projekto
vanou stavba nové representační budovy a ta
Jsme pokládali za včasné upozorniti, že pražská
obec má za přítomné doby tolik ji již až pře
máhajících projektů rozdělaných, že tímto pod
nikem bade jejich řada jenom rozmnožena a
urychlení jejich dokovčení zdrženo. Pojednávali
jsme o celé té věci klidně, věcně a střízlivě
a jenom v zájmu a prospěchu města Prahy,
neboť přihlížejíce k nezbytným jejím koncům,
viděli jsme v tom daleko menší zlo, když se
s něčím ve průvodu velikého bubna nezačne,
než-li když se odbubnuje a oddeklamuje, co
bude a když potom celá věc uvázne na mělčině,
již slovy prohloubiti nelze a zlata na to není.

Avšak při vznětlivosti, která u nás za
našich dnů přespříliš bere na sebe povahu
hořící slámy, repregentace pražské obce dala
se vehnati do podniku, který nyní bude, ač
na to bylo i na radnici včasně poukazováno,

příčinou mnohých a mnohých nesnází a mrzutosti.
Pozemky u Prašné brány byly od Živno

stenské banky draze koupeny, snad za cenu,
za kterou mohla pražská obec celou kadetku
dostati a již ona proto nekupovala, poněvadž
měla za to, že tyto budovy své doby státem
převzaté budou zemi při některé příležitosti
darmo vráceny. Dále byly vypsány konkursy
na zhotovení plánů na nový representační dům.
Na plánech těch pracováno, přes rok se o nich
jedná a konec konců všeho-toho je, že se na
jedoou zcela rozumně uvažuje, nebylo-li by
lépe. od celého projektu opustiti a pozemky
od Živnostenské banky u Prašné brány zakou
pené rozparcelovati a rozprodati pro vystavění
obchodních a činžovních domů.

Nechceme se o tom rozepisovati, že mí
nění toto má nejenom na pražské radnici, ale
zejmena mezi pražským poplatnictvem mocnou
4 věcnou Strana A4proto po našem náhledu
nemůže nic znamenati, když se proti tomu
ozývají jazyky pánů, kteří nahospodářských a po
platkových poměrech Prahy nemují docela žádné
ho zájmu proto, poněvadž obecních daní a přirá
žekneplatínebovPraze vůbecnebydlía kteří
by ostatně ani do pražského representačního
domu vůbec nikdy uechodili a kteří by třeba
ibned proti němu psali a hlučeli, jakmile by
byl zbudován.

Slyšíme také velmi mnoho mluviti o tom,
proč a jak k této koupi došlo. Avšak my zde
žádných metel ani růžiček z keře v Praze dnes
v této záležitosti bující fámy řezati nebodeme,
spokojojíce se vědomím,že jsme na ni pohlíželi
a svó čtenářstvo informovali úplně správně,
V čemž nám již dnešní dnové dávají za pravdu.
Naším míněním bylo a jest, kdyš v Praze ne

FEUILLETON.
Začarovaný filosof.

Moderní pohádka. — Píle J. S—a.

Jeden mladý doktor filosofie zamiloval
se tak náramně, že ma počala žhavá krev
svým rychlým koloběhem plésti v blavě i nej=

řesnější filosoficxá pravidla a někdy dokonce
i logiku. Kdo tomu nevěří, ať se silné zamiluje
a potom uvidí, lhou-li tyto řádky. Srdíčko
filosofovo mělo radost, že přece konečně jednou
zvítězilo nad hlavou a počínalo si při svém
neobmezeném panování tak tyransky, až se
často učený filosof dal do málo filosofického
pláče. Jako mudrc chtěl se nutit do naprostého
chladu, do resigaace dle vzora starého Stoika;
ale poznával stále víc, že se to jináč mloví a
jináč jedná.

Čarokrásné, hvězdné oči, jež filosofova
hruď poranily a přes všecky protesty jeho
v srdci jak dva žhavé ubly pálily, náležely
první krásce města; byla to slečna Fany Růžná,
která měla na svědomí srdečních nemocí a
zbláznených mozků víc. To oven filosof ani
nevěděl, že pro tuto dívku vzdychá pozdě do
noci na loži ještě pět spolntrpitelů.

Když už náš doktor „ni nejmodernější
filosofií nedovedl tlukot srdce přivésti do vor
málních poměrů, uzual skromně, že podlehá;
ano filosof — nadělovék přemožen byl kouzlem
slabosti. Jest pravdou nepochybnou, še i nej
větší nudčlověk vyhlíží v domácím žopanu
zcela jináč než v úředním vystupování. Ale byl
by přece jen veliký div, kdyby velikého filo
sofa při jeho šílené lásce opastila poslední

jícím ponížením chtěl přece trocha obledati
terrén, aby neklekal jen tak pa wlepo před
dívkou srdce svého. Pokasil se několikrát o
důvěrné přiblížení, aby vyzpytoval duševní

panují poměry, že by obec nevěděla kam 8 pe
nězi, ale když sde vládnou okolnosti, že vlnstoě
neví, odkud by peníze vypůjčila, aby se ne
předbíhalo času, ale aby se po pořádkn opa
třovalo to, co je dávno uznanou potřebou a
co jeut zde nevyhnutelnou nutností.
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Když se však již koupí pozemků u Prašné
brány dostala pražská obec do situace, z níž
jest vyváznatí nesnadné, tu nezbývá než-li
hledati = ní cestu nejvýhodnější. Byť že jsme
si drahbdy v duchu představovali, že na. místě
bývalé kadetní školy stojí nový zemský dům
se sněmovnou království Českého, nebo že
jsme jindy toužili, aby zde stála bndova mu
nificencí císaře a krále Františka Josefa I.
v Praze založené zemské galerie, počítáme
dnes klidně 8 tím, co jest. Nenapadá nám,
abychom posílali tesaře do lesa pro borovici,
aby z ní udělal šibenici a na ni potom přibil
tabulku se jmény hlavních původců tohoto
převodu, ale vzpomínáme, že hlavním jejich
tramfem a důvodem při jeho odůvodňování
byla snaha, aby toto na obzvláštní ráně na
cbázející ae místo pražské zůstalo v držení
českém. Jak dané poměry vyžadají, musí toto
držení něco státi a proto máme za to, že když
myšlénka stavby representačního domu a Prašné
brány po zralém uvážení padá blavně z toho
důvodu, že není na provedení její dostatek
hmotných prostředků, že předce jenom jest
třeba jednou již pro českou věc zakoupené a
zaplacené místo české věci zachovati.

A tu několik slov.
V Praze již po leta se mloví o zřízení

činoherního jeviště a potřeba jeho se nejrůs
nějšími důvody dovozuje. Poněvadž se obyčejně
postavení jeviště toho navrhuje v místa, kam
mají čtyři pětiny Prahy tak daleko jako do
Chuchle, nemohli se nikdy ani největší idealisté
pro podnik ten rozehřáti. Kdyby se však nyní
o tom uvažovalo, jest-li byse nedalo činoherní
jeviště postaviti na obecní pozemek u Prašné
brány, to by se snad dalo celou Velkoa Frahon
ochotně poslouchati.

Předně bylo by především dosaženo účele,
proč pozemek ten byl pražskou obcí zakoupeu.
Abytotiž zůstalvčeskýchrakou.Kdybysloužil
za půdu českéma činohernímu jevišti, bylo by
účele tohu dosaženo. A to tím více, že denně
sem do divadla a odtud z divadla proudící
české obecenstvo delo bytišea definitivně také
český ráz těmto končinámměsta,oněžse vede
v Praze nyní známý spor s buršáky.

Mimo to jest to místo v Praze nejsjízd
nější, neboť za nejmenší poplatek lze se sem
po tramwayi, která se mimo to u Pražské brány
na všechny strany rozbíhá, odkudkoliv dostati.
Potom nachází se místo v tak zvané hotelové
čtvrti, tak že by stojící zde divadlo příchozí
do Prahy zrovna za ruku bralo a k pokladně
pro vstupenky vedlo.

Více se o té věci nešíříme, řekli jsme za
jisté dost a to jenom proto, že když se má
—————————

fond a náklonnosti vyvolené slečoy Fany. To
přece není maličkost, kleknout beze všeho
předběžného stadia před někým, o kterém ne
víme, zda se našemu ponížení nevysměje; také
se neodporačoje náhle vyznávat lásku takové
osobě, která sice přijme náš hold 8 největší
ochotou a radostí, ale potom chce, abychom
tak před ní a její rozmary klekali až do smrti.

Filosof hovořil s Fany po prvé v plesa.
Když s ní promenoval, chtěl hned zapřisti
hovor trochu důvěrnější. Ale jen tak divně
koktal a naposled ani oevěda jak, počal vy
kládati rozdíl mezi filosofií Aristotelovou a
Platonovou. Vzpamatoval se, když pozoroval,
že je dívce při tom nějak dlouhá chvíle. Za
bočil tedy raději k zamilovaným básničkám
Ovidovým a Hálkovým. To už dívku zajímalo
víc; kladla otázky tak roztomile naivní, že se
filosofovi líbila dvojnásobně, Jaké to roztomilé,
nezkažené děcko! Zde jsou všecky podmínky
k uzavření manželství, v němž by se oba vzá
jemně doplňovali. Krásné, oddané dítě po boku
filosofa| Taková roztomilá dušička se dáskvostně
vychovati v zásadách muže svého; jen bude
potřebí napájeti tuto prostou dívku sladkým
mlékem moderní filosofie pomalu, opatrně, aby
se najednou nepřesytila a vše řádně ztrávila.
Bude to duše oddaná. Kéž jen zahoří v jejím
srdci tak prodký plamen, jaký pod vestou cítil
filosof! Pak se lehce poddá jeho výchově. Ale
náš hrdina dlouho o lásce s opatroosti nemlavil;
snad by jen vzbudil v holce maroivost, sobě
libost; zatím jí nesmí zřejmě vyznati, jaký var
jeho srdce tísní. Při tom však ve vynasnažil,
aby dívka aspoň tušila, co se v něm děje a
na případné přiznání barvy se připravila. —
Pak 8 ní mlavil ještě asi dvakrát. Více však
na procnázkách tak po atraně hltal krátkými,
opatrnými pohledy štíhlou postať její. Hvězdný

dívčí zrak však přes plachost milovníkovudobře vypozoroval, nu čem je. Nazýval-li
v sladkobolných chvílích filosof oči své milo

voliti se dvou zel, še jest vždycky dobře,když
se volí menší,.jako by bylo v námi vylíčeném
případě zde. Kdyby totiž padla, jako že jíž

la, myšlénka zbudování representačníhodo
mu, zbylo by z jejího původního vznětu alespoň
něco, na co by Praha potřebnou obět snad již
nějak anesla. Ostatné rozhodování o této zálo
žitosti patří na jiná místa, proto zde o ní
zatím konec.

Když nastal letošní rok, hovořili jeme
s jistým vynikajícím knězem o tom, co všecko
bychom měli průběhem jeho uvésti v „Obnově“
na denní pořádek. A za hovoru toho jeme
především připomenuli, že dne 2.července 1904
připadají sedmdesáté narozeniny spisovatele a
dnes nejstaršího českého žurnalisty vldp. notáře
Petra Kopala. Byli jeme toho úmyslu ihned
po novém roce na to upozorniti, aby strana,
jíž jmenovaný pán záslažné a platně jako epi
sovatel a žurnalista po celý svůj věk slouží,
den jeho sedmdesátých narozenin přiměřeně
oslavila a staróho pána uznalostí svou poctila.

Avšak vážený náš přítel zradil nász toho.
abychom totiž pražský tisk ve věci té nepřed
cházeli a ponechali mu ve příčině oslavy sedm
desátých narozenin páně Kopalových iniciativu.
Bezpečně totiž počítal, že brzy ozvou ae hlasy,
které na ně v Praze upozorní.

Poslechli jsme tohoto mínění, ale poněvadž
dodnes jsme se nedočkali zpráv, že se někde
uvažuje, jak by měl býti vlastenecký a vysoce
zaslonžilý žuroalista Petr Kopal při avých
narozeninách uctěn, nemůžeme sí odepříti po
známku, že — jsou do nich již sotva čtyři
neděle.

Ale to jest ještě dostatek času, aby páně
Kopalovy sedmdesáté narozeniny bez zaslou
ženého povšimnutí nenplynuly. Doba ta úplně
postačí, aby byl ve straně, za niž pracoval a
bojoval, přichystán pro něho čestný dar, který
by ma alespoň částečně tíhu starých jeho let
alebčil.

Měli jsme původně v úmyslu výročí sedm
desátých narozenin přeložiti zde £ července na
červen a satyricky oslavení jejich dnes vy
líčiti a vypeati všestrannou uzoalost, která ho
zahrnula pozorností všech blízkých ma krahů
a činitelů, jimž se až do únavy a Šedin na
sloužil, avšak odložili jsme úmysl ten etranou
a zcela vážně poznamenáváme prostě faktum,
o něž běží, a jsme zvědaví, jsk bude dne toho
ze strany, jíš Kopal prokázal nedoceněné a na
nejvýš platné služby, vspomenuto.

. “
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Svolání sněmu království Českého k za
sedání, jež má býti v nejbližších dnech zahá
jeno, všeobecně překvapilo. Překvapilo proto,
že svolání jeho bylo vládou dne 25. února t.r.
odepřeno a příčiny toho přímo odůvodněny.
Nyní se na všech stranách uvažuje a modraje
o tom, jaké jsou důvody, proč jest český sněm
nujednou beze všech širší veřejnosti snámých
urgencí svoláván.—————————————
vané hvězdami, mohl míti na mysli, že hvé
zdičky i největší tmu lehce proniknou.

Když již již chtěl břímě srdce svého
slošiti před panovnicí tužeb svých, počaly ho
zdržovati v úmyslu některé překážky at příliš
prosaické; nebe, které viděl doktor v očích
své uejmilejší, počalo se haliti zlověstnými
chmurami. Posluhovačka doktorova jednou jako
by mimochodem pronesla před ním několik
názorů o lidské marnivosti a domýšlivosti a
přidala, že ta koketa Fany jest nejpyšnějším
děvčetem v městě. Pak dala ještě jedné unole
hlivé sestřenici nějaký groš, aby jí obratným
způsobem pomohla udržeti pansdoktora při
svobodě. To by tak hrálo, aby se pan filosof
oženil a propustil svoji dosavadní posluhovačku
ze svých služeb! Teď už nemlovila poslaho
vačka skoro nic, ale za to horlivě pracovala
podplacená klopna. Tenhle manévr byl nej
účinnější; filosof neznal ani jeho pramen, ani
cíl, za kterým se nesl. Dovídal se nyní chudák
tolik neznámých věcí o své dívce, še by na
ně přes všecku svou učenost nikdy nepřišel.
Div ma vlasy hrůzou na hlavě nevstávaly nad
těmi pohanami, které nyní musil elyšoti. Ne
věřil z počátku pomluvě žádné, sám se dobře
přesvědčil, že některé jedovaté řeči jsou bíd
nými klepy, ale stál nyní přecejako Herkules
na rozcestí.

Když se ocitl v nejtrapnějších rospacích,
doslýchal zase od jiného pólu na Fanyoku
nadšenou chválu víc než podezřelou. Byla mu
vychvalována jako hotovýandílek; jen jí křídla
dátil To zas pilně pracovala jiná potřebná
žena, která byla točnými dary zakoupena od
maminky slečny Fany. Vedla si přímo bril
lantaě. Doktor marně se svašil filosofickou
analysí důkladně ohledati pravou podstatu
všech řečí a poznati v té mlhovině světlo
pravdy.

Podivná, kouzelná náhoda zjednala v blavě
sladkobolnými ideály naplněné konečné jasno



Jest nanejvýš zábavným, ale při tom velice
málo poučným čtením sledovati, jakse ze které
strany náhlé a nenadálé svolání sněma králov
ství Českého vysvětluje. Celá kopa mínění bladí
věci té přijíti na klcub a ahodoonti, proč
vládou okázale vyslovené odepření svolání sněmu
českého bylo najednou vlastnoručním listem
Jeho Veličenstva obráceno ve svůj opak.

Věc jest jednodušší, nežli se zdá.
Když v měsíci února vláda svolání sněmn

českéhoodepřela,bylapatrněsituacea názory
na ni zcela jinaké, než-li jakými jsou dnes,
kdy uznáno za potřebu český sněm svolati.
Jasným jest, že kdyby byly situace a poměry
zňstaly stejné, že by sněm svoláván nebyl.
Prozíravý politik musí vždycky se změnami
politických poměrů počítati a ničemu se ne
diviti. To káže u toma učí politická erndice.
Nyní,kdyžsněmsvolánjest,jdez českéstrany
jenom o to, aby šla na aněm náležitě připra
vena a zase počítala se všemi možnostmi, před
něž při jednání jeho bude postavena. To za
jisté každý vidí a cítí, že jest dnes situace
pro českou věc docelá jiná, než-li když byla
žádost o svolání českého sněmu sl. zemskému
výboru vrácena s vyřízením záporným.

Kdo jsme náš zemský parlament pilně a
věcně sledovali, každý jsme dnes tobo mínění,
že to leží v zájmu Českého království, aby
jednání sněmu neslo se věcným způsobem a
aby především třeba s největším sebezapřením
vyřízeny byly naléhavé zemské důležitosti, jež
již po leta na své skoncování čekají. Proto
bylo by jenom velikým politickým činemaae
malým politickým úspěchem českých poslanců,
kdyby se nedali z rovnováby klidného poli
tického počtáře vyrašiti a hlavně a vnejpřed
nější řadě naléhali o vyřízení na vyřízení če
kajících zemských potřeb, třebas byly povahy
eminentaě hospodářské. Za klidu toho, pak-li
budez české strany důsledně zachován, zajisté
še nutně vystydne a vychladne vřelá pára, již
snad někteří všeněmečtí nadšenci do českého
sněmu přinesou. Pak-li že čeští poslanci ne
chají oevěcné debaty bez odvety a povšimnutí
a budou chtíti věcně jednati jenom o zemské
potřeby, není pochyby, že se ani němečtí vo
ličov:. nedají strhnouti k souhlasu, aby schválili
svým zástupcům jalové osobní deklamace, jimiž
by bylo platné sněmovní jednání zdržováno a
mařeno.

Obrana.
Buďme oupravedlívi Lk mrtvým.

„Ratibor“ přinesl ve tenilletonu pobrobní vzpo
mínku o posluchači inženýrství J. Pavlíčkovi,
jenž nedávno zemřel ve svém rodišti u Č
Skalice souchotinami. Dávno nečetli jsme na
babřelejších frásí nad tento nekrolog. Co se
stalo? Zemřel úbytěmi životních sil mladý
muž, jenž před 7 lety a prostředním zdarem
odbyl zdejší realku a za celou tu dobu od
maturity zůstal jenom „posluchačem“ inženýr
ství. Je to zajisté všední událost, že mnoho
—=———————————""————-—-———
Žila v městě mocná kouzelnice, která uměla
čarovat a prorokovat podle nejmodernéjších
systémů. Byla hotovou doktorkou magie. Zoala
fóru spisů pojednávajících o spiritismu, hypno
tismu, 8uggesci a černé magii. Uhodla bystře,
kolik má kdo diuhů, kolik let již skládá který
stadent první státní zkoušku; poznalu hned,
má-li dívka hustý vlas a krásné zuby zadarmo
od matky přírody či za drahý peníz z něktě
rého krároua je-li její nádherný klobouk řádně
zaplacen. Na první pohled uhodla, která bohatá
panička k jara začne stonati, aby ji mužíček
ochotně poslal do lázní. O každém pánu 80 za
jištěnou existencí věděla, jaký má roční příjem
a potrpí-li si na karty a kuželky. A jiných a
jiných věcí věděla tolik, jako by byla studovala
v akademii samého největšího černokněžuíka
Fausta. Že mohla být ož hodně očená a sku
šená, to už se dalo lehce z toho souditi, že
jí bylo tolik let, jako třem starým pannám
dohromady. Ale že by obsáhia její hlava vě
domosti dvaceti čarodějnic, to věděl málo kdo.
Věděla víc než nejdokonalejší spiritistské me
dium a učenost obyčejného filo-ofa nebyla
proti jejím magickým znalostem teprv ničím.
Nejraději se zabývala lidmi zamilovanými. Do
vedla způvobiti mezi milujícími párky hrozné
roztržky, uměla však také léčiti puklá srdéčka
balsámem svého magického umění okamžitě.
Prospívala a škodila podle toho, jak se jí kdo
líbil a jak jí kdo štědře zaplatil. Tato štadý
rovaná bába totiž přes všecka svou učenost
potřebovala peněz jako každý jiný člověk. Ani
ona neuměla živobytí a šaty ei opatřiti kou
zelným spůsobem. Však jiní učenci a umělci
nečinili taky nikdy nic zadarmo. Dachy citovat
dovedla, ale hlad nějakým koozlemzačarovati —
na to byla sama příliš slabá, jako všecky jiné
čarodějnice. A tahle prorokyně odělila našemu
filosofovi jednu tak důkladnou kouzelnickou
lekci, že jí z vděčnosti dir ruku nepolíbil.

(Dokončení.)

studentů promrhává majetek svých rodičů na
vysokých školách a není to ani žádnou zvlášt.
ností, že mnozí takoví polovzdělanci uženou
si posléze nezřízeným životem smrt souchoti
vami. Je to věc sice bolestná, ale tak všední,
že nechápeme, kterak může někdo o promar
něném životě napsati tolik zbytečných slov.
Že nebožtík četl také filosofa Schopenhauera
anebo Nietzscheho, není žádnou zásluhou, ježto
oba zmínění autoři a zejména Schopenbaner
bývá vyhledáván lidmi zkrachované energie a
ubitých životních sil. Jiná je ovšem otázka,
zdali také zemřelý poslachač inženýrství filo
sofii Schopenbanerové rozuměl. Číst a rozumět
je veliký rozdíl, jak to zrovna dokazuje pisatel
pohrobní vzpomínky. Bez předběžného klasi
ckého vzdělání čtení filosofů nebývá vždy
proapěšno a bez tohoto vzdělání nebývá ani
psaní nekrologů o filosofických názorech dosti
rozamno. Hledali jsme též jinde, čím se ještě
zesnulý mimo líčenou již „činoost“ proslavil,
abychom si vysvětlili zvláštní ochotu „Ratibora“
ku pisateli posmrtné vzpomínky, ale kromě
referátu „Časn“, že zesnulý zdráhal se prý
přijati duchovní potěchu, nenašli jsme nic
zvláštního. Stadnický pan farář odepřel z církve
vystouplému čtenáři| neznabožské| filosofie
církevní pohřeb, což je přece věc zcela sro
zumitelná a snadno vysvětlitelná. „Čas“ však
správné jednání duchovního správce nazývá
„pomstou“; patrně si mvelí, že katolický du
chovní je jen k tomu dobrý, aby dělal zemře
lým neznabohům při pohřbu štafáž. A Dr.
Kratochvíl z Kostelce mohl se informovati
před svou řečí na hrobě zesnulého u svého
bratra, že církev pochovává jen své členy a
nikdy ne z církve vystouplé. Pochybajeme, že
novinářské chvály učiní ze zmařené existence
předčasně zesnulého studenta příkladný vzor
pro vrstevníky, proto by si měl „Ratibor“
reservovati své sloupce pro nekrolog člověka
skutečně vzorného a zasloužilého u veřejné
blaho. Sentirnentálnost nestní zapírati spole
čenskou morálku.

SEP- Blíží se již konec prvého půlletí a
mnozí posud i doplatky za Obnovu dluhují.
Prosíme tudiž, aby jak doplatky, tak před
platné řádně zapraveno bvlo. Kdo můžeš
zaplatiti hned, neodkládej, poněvadž lehce
zapomeneš. Pravidelným placením ušetří se
nám i pp. abonentům mnoho zbytečných
nesnází. “Wil

Politický přehled.
Tou dobou jest důležitou událostí svolání

sněmu království Českébo na den 14. června.
Proč se tak přece stalo, když sama vláda avo
lání jeho svého času odřekla, a když Němci
již napřed hlásají, že i tentokráte bude jejich
obstrakce na sněmu vládnouti, hádá se vše
lijak; vláda učiní prý ještě jeden pokus na
smíření stran. Kdyby však i nyní stal se sněm
český rejdištěm bezdůvodné a opovážlivé ob
strukce německé, pak by jeho svolání nemohlo
býti považováno za vic jiného než za demon
straci vlády proti zástapcům českéhonárodaa
proti našim požadavkům; tu ovšem mnselo by
se ministerstvo Kórbrovo před celou veřejností
zodpovídat a ospravedlnit, proč sněm český
svolávalo. Dělnost sněmu tohoto nezávisí od
chování Němců, ale od dobré vůle vlády, bez
jejíž milosti byli by Němci v Čechách u na Mo
ravě nepatrnou veličinou. Škrtoutím péra mohl
by dr. Kčrber obstrukčníky německé zkrotiti.
Již ty nářky na všech stranách, jakým zlem

jest obstrukce na říšské radě a fe zhouboyjsou následky její i v království Českém, měly
by přiměti dr. Kórbra k tomu, aby zastavil
obstrukci něm. na sněmu českém, pak sama
sebou padne i obstrukce na říšské radě. Vždyť
Mladočeši by až tak rádi obstrukci zanechali,
jen kdyby nestoudná obstrakce Němců —
kteří přece mají všeho, jsouce docela i v uží
vání práv a privilegií — ustala. Ovšem po
čkáme ještě, až spravedlnost a úplná nestran
nost zvítězí. Zasedání sněmu českého nebude
prý míti dlouhého trvání a říšská radu bude prý
rozpuštěna; nové volby a nové skupiny stran
přispějí prý pak na ozdravení neudržitelných
poměrů.

V neděli konal se ve Vídni všeněmecký
sjezd lidu, vesměs to přívrženců Wuolfových,
kdež útočeno bylo ovšem nejvíce proti Čechům.

Delegace ukončily právě své práce. Dele
gačních prací se letos neúčastnili Italové, ježto
panovník prohlásil, že italská universita žádným
způsobem nemůže býti v Tersta zřízena.

Také Maďaři a Charvaté nemohou se do
bodnouti o výši příspěvku na své záležitosti.
Maďaři by Charvatům nejraději nedali ničeho.

Mozi Ruskem a Anglií nastalo jakési
sblížení následkem dohodnutí o Tibet; Anglie
uznala takto práva Ruska v Tibetu. Rasko je

tím zbaveno starostí, že by válka s Japonskem
mohla vésti k dalším zápletkám.

Raské vojsko na dálném východě se už
přece hnalo ku předu. Generál Karopatkin
vystoupil účinněji proto, že má nyní pohotově
200,000 mužů, kterých mu třeba bylo, jak sám
svého času ohlašoval. Generál Stackelberg
táhne na jih k Port Artburu, aby zastavil po
stap Japonců na Port Arthur; už došlo také
k srážkám předních vojů. Kromě sboru Sta
ckelbergova pohybuje se na jih také sbor
kozáckého generála Miščenka. Současně na
severu Korei v zádech Japonců objevují se
sbory kozácké. — Vrchním velitelem vojska
japonského — vlastně prý místokrálem nově
obsazených zemí — jmenován maršál Jama
gata, který za války s Čínou velel první ja
ponské armádě. — Zároveň přichází nezaručená
dosud zpráva, že Japonci současně udeřili na
Port Arthur na moři i na souši. Na moři prý
spojené loďstvo ruské srazilo se mocně s Ja
ponci, jimž 4 lodi potopeny a na souši prý
úplně potřena 3. armáda japonská. — Neschod
mezi místodržitelem Alexejevem a gererálem
Kuropatkinem nestává, ty jenom nepřáteli
Raska šířeny jsou do světa.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Slezského Předměstí. Na svátek

Božího Těla 2. t. m. konána schůze, při níž přednášel
vp. J. Sahula na thema: „Pravda a pravda“. Dovodil,
že pravda Boží musí být: jediná, nemůže se měniti;
nenachází se v církvích odštěpených, ale v společnosti
založené na základě apoštolském. Pak vykonána vý
borová porada, při níž mimo jiné uúsnešeno 0 účas
tenství na jubilejní slavnosti jednoty chrudimské.

Z Hory Kutné. Kato!. jednotasv.Vojtěcha
pořádá v neděli 12. t. m. o 0 41/, h. odpol. ve epol.
místnosti členskou vchůzi, na níž bade přednášeti dp.
Jos. Mynařík z Černilova „O povinnostech katolíků
za našich dob“. Téhož dne účastní ee jednota spol
kové mše av. u sv. Jana za zemřelého člena p. A.
Johanite.

Ze Sopot. Jednota katolických jinochů a
maožů v Sopotech konati bude v neděli dne 12. t. m.
schůzi, ve které přednášeti budou 1.) p. Jindřich Zvo
lánek ze Sobinovu „o otázce sociální“ a 2 ) p. předseda
Jednoty o tom, „co zachrání český národ“. Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.

Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou:p. Jos. Zahálka, far. v Semaníně, za faráře do Karle;
p. Frant. Opřátko, kapl. v Ronově, za faráře do Mí
čova; p. Jan Sobotka, far. Vorličský na odpoč., za du
chovníbo správce v nemocnici pardubické; p. Frant.
Stejskal, kapl. v Litrbaších, za administr. do Semu
nína; p. Jos. Honek, administrator v Karle, zu kapl.
do Litrbacbů. Na odpočinek vstoopil p. Frant.
Rysner, bisk. notář, farář ve Vápné. Uprázdněná
místa: Vápno, fara, patron. hrab. Zdenka Kinského,
od 1. června; Semanín, fara, patron. kníš. Thurn
Taxise, od 1. června 1904.

Vyšší svěcení. V červencit. r. udělenobude
vyšší svěcení tedy i na kněze následujícím ctbpp. bo
hoslovrcům ze IV. roč. kněž. aemináře královéhradec
kého: Jar. Bartošovi z Bělčic u Blatné, Janu Benešovi
z Jovorniček, Bohas. Davidovi z Ronova u Čáslavě,
Frt. Francovi ze Šakvic na Mor., Frant. Hermanovi
z Kozlan na Mor., Mart. Kloudovi z Dolan u Klatov,
Lad. Kůglerovi z N. Bydžova, Voj. Láskovi z Chrčic,
Jos. Macakovi z Červeňovsi,Frt. Naxerovi z Rychnova
n. K., Janu Novákovi z Mladějovic, Jos. Pavlištovi
z Jičína, Váci. Řohákovi z Janovic, Frt. Stejskalovi
z Městské Habrové, Jos, Tažínovi z Tvarožné na
Mor., Em. Ulrichovi z Polné, Janu Vaškovi z Vel.
Opatovic, Jos. Valentovi z Lán, OD. Janu Vorlíčkovi
z řádu Praemonstrat., z Rozsochatce. — Na podjáhny
a jáhny vysvěcení budou cthpp. bohoslovci z[Il. roč.:
Ant. Aadrlický z Nov. Hradce Král., Aug. Cihlář ze
Sachdola, Alois Dolák z Kladník, Jos. Papáček z Čes.
Libbav, Lud. Tůma z Poděbrad, Rob. Vála ze Zňatek.
Svěcení na podjáhenetví udíleno bude 17., na jáhen
ství 24. a na kněžství 25. července. Svěcení tato ohlá
šena budon ve farních chrámech celé diecése o 7. ne
děli po av. Dachu, patřičná pak "pobožnost bude se
konati ve dny svěcení tam, kamž některý avěcenec
dle rodiště nebo bydlistě rodičů náleží.

Slavnost Božího Těla konalasevHradci
Král. v neděli z chrámu Panny Marie. Průvod veden
byl vedp. gener. vikářem dr. Al. Frýdkem, jejž do
provázeli členové Tovaryšstva Ježíšova vdp. A. Rejzek,
superior, dpp. A. Jemelka, J. Žák a protok. V. Bager.
V průvodu nacházela se též jednota katol. tovaryšů.
Pp. bohoslovci z kněž. semináře pro neochotu jiných
chopiti ee museli „nebes“. Účastenství nebylo valné,
ač se Velké náměstí pestřilo přehojně, Bělostní „andíl
kové“ s vyšňořenými rytíři všech dranů neměli ani Času
pokloniti ne Nejvyššímu, ač ae slavnost konala před
jejich očima. Snad si ony rozmilé dámy a mladí pá
nové osvojili úsudek různých osvětářů, že modlení
jest dobré jen pro staré baby a pro lid nišší inteli
gonce vůbec.

Veliké meštěstí | hrozí Hradci Králové.
Sdručené apolky (vlastně několik spolků ve vleku
zdejších židů, protestantů a katolických randalistů)
ka oslavě Husově nemobou nalézti slavnostního řeč
níka. Realistický mudrc Drtina je jiš zadán a pro
fessora Flejšchansa zdejší evangelíci nechtějí, neumí
prý dost rázně katolíkům nadávati. Rovněž je prý
choalostivo posvatiopět některého dvojotihodného ku
přednášce. Lonimusili protektoři slavnosti vyslech



noati mnoboo pernou pilulka o nutnosti aapoň něja
kého náboženského přesvědčení,kterou jím dvojctibodný
pán z Kolíne dělil. Divíme se, že mezi zdejšími dopi
sovateli do „Osvěty Lidu“ nenašel by ee dosti způsobilý
henobitel klerikálů, vždyt bez toho o nic jiného se
v ten den nejedná. Ostatně blavní váha Hasovy slar
nosti spočívá v pouličních demonatraciích a tak snad
i letos bez přednášky skončí se oslava mučevíka
kostnického „důstojně“. Bude-li letou p. Dr. Dardík

ucovati kliky na hejtmanství k vůli důstojnéma prů
běha slavnosti, nemůžeme ovšem předem tvrditi.

Nadějná mládež. V jedné hospůdcebra
decké bavila se minulou neděli veselá společnost
mladíků, studujících na zdejších školách. Zábava
přešla však v takovou nevátanou Dnesbednost, že
by ubozí otcové a matičky nadějných synáčků hrůzou
trnoli a nepřáli si, aby se o tom zákon dověděl.
Ztablo snad už srdce dospělejším přítomným, kteří
zábava ona podporovali placením piva nebo klidným
posloucháním? Či enad v tom se jeví pokrokovost,
že mládešnesmíbýtivpočínánísvémnijakobmezována?
A z takového durosta že nám pak vzejdou řádní ob
Čané a vychovatelé mládeže, kteří už nyní všemu se
povmívají a těžce rodiči vydělaný poslední groš hrdlem
prolévají? Teď už vi moderního studenta nelze ani
mysliti bez hospody a bez holky! Kde vina? Je už
nanejvýš potřeba, aby ustanovení dozorcové (stravo
vatelé) evédomitěji bděli nad chováním svěřených jim
studentů, na nich namnoze největší vina,

Z průmyslového musea v Hradci
Králové. Veřejnou čítárnu průmyslového musea
navštívilo během měvíce května v 9 večerech 858 osob,
které vedle voluě vyložených časopisů a přírační kni
hovny použily na 192 žádánek o 302 svazky s 9.802
jednotlivými předlohumi. Domů zapůjčeno 103 žada

telům 188 předloh neb odborných knih. Na venek do8 míst zapůjčero 73 předloh. — Za člena s roč. pří
spěvkem z K přistovpil p. Jan Frič, civ. G00motr
zde. — Různými dary do sbírek a knihovny přispěli:
SI. Aoninka Hanělová, pp. MUDr. Ot. Klampar, Jos.
Pazoarek, řed. obchod. akad. a p. V. Hašák, pekař a
majitel domu. — Jelikož přiblávilo se dosti účastníků,
uspořádán bade na podzim informační živnostensko
právní kara pro činnovníky živnostenských spole
čenatev a účetnický kura pro. trahláře. Přihlášky do
jmenovaných kureů, z nichž prvý spojen bude s 3
celodenním vyučováním, drahý s vyačoráním večerním,
přijímá řediteletví prům. musea v Hradci Králové. —
Pp. majitelé obchodů a hostinců žádají se odarování
plakátů a různých obchodních oznámení, jež uecho
vány utvořiti by mohly jednou pěknou sbírku grafic
kých prací k obohacení vzorných sbírek mueejních,

Mataritní ústmí zkonšky na zdejším
ymoasiu a na realce počnou současně dne 16. června.

Řo gymnasiu bude zkouškám předsedati zemský
inspektor Dr. Krsek. Na učitelském ústavu počnou
ústní zkoušky maturitní dne 13. června.

Vůně akátů. Málokteréměsto topí sovzá
plavě příjemné vůně akátových stromů jako město
naše. Vyjdete-li na jižní stranu města nu orličné ná
břeží, uvítá vás opojná vůně akátů poblíž jatek nasá
zených. Akáty v květu shledáme též za realkou vo
stromořadí. Skvostným přímo exemplářem nádherného
stromu jest akát v botanické zabradě realky. Snad
v celých východních Čechách nenalezne svého soka.
Spodnímu podrostu na cvičných záhonech není ovšem
královský tento strom příznivým, ale celé zahradě je
nevyrovnateluva ozdobou. V nynější rozháranosti spo
lečenského života jsou stromy ještě nejklidnějšími
obyvateli našimi. Patří tedy plné uznání správě města,
že pečujevybranýmvkusemo zachováníutaronsedlých
příslušníků městských.

Kurs pěstoumok v Hradel Králové.Jednoroční kurs pěstounek v pensionátě Školských
sester byl letos navštěvován 21 řádnými a 1 mimo
fádnou poslachačkou, které podrobily se veřejnézkoušce
před státní komissí na zdejším pedagogiu. Výsledky
zkoušky jsou velmi pochvalným úsudkom pro správu
kursu « pro frekventantky samy. Dobrá polovina
prospěla chvalitebně, ostatní dobře. Nepropadla ani

ená frekrentantka. Nový kure začne opět dne 16.

Nadace. Na paměť sšletého trvání záložny
v Hradci Králové zřízena byla r. 1888 nadace pro
nejstaršího, zchudlého a bezúhonného člena této zá
ložny jak mužského, tak i ženského pohlaví. 59/, vý
nos kapitálu K 2000"— bude udělen výborem zálošny
dne 6. července. Žádosti o tuto nadaci, opatřené ná
ležitými doklady, podány buďtež členy záložny nej
později do 30. června 1904 do 4 hod. odpoledne.

Výlet. Jednota div, ochotníků pKliepora“podnikne v neděli 1%.t. m. — jen sa příznivého počasí
— výlet do Náchoda, Bělovai a Chadoby. Odjezd v 6
hod. 73 m. ráno.

Oběť vedy. V úterý 7. t. m. vylovena byla
z řeky Orliceu voj. parku v HradciKrál. mrtvola Jana
Divokého, 63letého příslašníka obce Lukavce u Hořio.
Nešťastník měl u sebe 11 K92 h a hodinky. Skončil

li pebovraždou, nebo neopatrností padl do vody, nenísnámo.

Dobročinný komitét dam v Hradel
Králové konati bude ve středu dne 15. června t.
r. o 4. hodině odpol. valnou hromadu v místnostech
Radolfina. Na pořadu nachází se zpráva jednatelská,
pokladní, volba výboru a volné návrhy. Výbor komi
téta sve všechny přispívající členy, aby se této schůze
účastnili,

Zahradní zábava. Odborzemskéjednoty
soukromých úředníků v královstí Českém v Hradci
Král. pořádá v neděli dne 1%.t. m. velký zahradní
koncert vměstských sadech na „Střelnici“ sa účinko
vání chvalně známé kapely Sokola holického, osobním
řízením kapelníka p. Holuba. Mimo to pořádána bude
tombola, střelba do terče a hra v kašelky o skvostné
ceny. Začátek o 3.hod. odpol. a za nepříznivého počasí

K bude koncert v hotelu „Morkar"v Hradcirálové.

Podobizna poslanceHeřmana J ,
vynikajícího mladočes. předáka, který minulý týden
náhle zemřel, vystavena je ve výkladních skříních c.

k dvorního fotografap. J. F. Langhansev Hradci 'O “

Záložna v Hradci Králové. Výkazza
měsíc květen 1094. Stav vkladů počátkem měsíce K
1,527.700"72, vloeno během měsíce K 123.080-—, vy
bráno K 119.248-68 (+- 2781-87), stav koncem měsíce K
1,530.48709. Stav půjček tkem měsíce 1,025.634 K
09 b, půjčenou běhom měsíce K 72.15372, splaceno K
97.806'31(=j-4348-41),stev koncemměsíceK1,037.882'50,
Počet účtů 3420, reservní fondy K 118.839-18, závod
ní podíly K 61.789-97, pokladní obrat K 439.830-38.

Ze všeedborového sdružení křesť.
dělnietva. Schůse uššího výboru 4. června. Pod

ry nemoc. uděleny: A. Slezákové ve Lhotce 8 K,
r. Štollovi v Litomyšli 4:80 K, A. Dabové v Úpici

13 K, A. Knytlové v N. Městě 6 K, F. Ryščavému
v Kunčicích 6 K. Přijati 4 členové.

Úmrtí. Pan František Voříšek,trahlář, který
dlouhá léta byl činným v závodn p. K. V. Ska

Perského v Hradci Král., zemřel smířen s Bohem dne
6. června 1904 v 46. roce tichého a vzorného života
svého. Pohřeb kousl se dne 8. června t. r. odpol.

Nešvar. Mezi domy pí. Faltnerové a p. Skle
náře proti Grandhotelu sastrčen stojí dům p. Ježka;
ježto místo to není nijak oploceno, páše se ta večer
kolem jdoucí vi hrozná nečístote, takže se místo to
podobá veřejnému záchodku. Příslnšní orgánové snad
se postarají o odstranění tohoto nešvaru,

Z Dobřemle. Das 5. června t. r. stalo se
skutkem, načem upřímní přátelé širších vrstev lidových
po delší dobu pracovali.Spořitelní a úvěrní družetro
dle systému Řaiffoisenova pro Dobřenice a okolí
mělo téhož dne avoji ustavující schůzi a I. valnou
hromadu a co nejdříve počne svoji činnost. Dobré vůle
mezi súčastněnými členy i zvolenými údy představen
stva jest hojnost; užitečnost družstva poznajíi občané,
kteří dosnd chovají se chladně, ba již nyní by mohli
poznati, komu záložna prospěje, kdyby dobře uvažo
vali, kdo je nepřítelem tohoto zdravého podniku. —
Za etarostu zvolen obchodník a cukrář p. AloivDobia
šovský, místopředsedou rolník p. Mánek, pokladníkem
dp. farář Novák. Za členy předetavenstva pp. Frant.
Lejhanec, rolník © Prav, Čeněk Kořínek r Vosiček,
Pělpán František z Vosiček, Jou. Mládek ze Syrovátky
a ČeněkSvatoůze Syrovátky.Někteříobčanéz Malých
Vosic: pp. Půlpanové, Vach, Kořínek, Šanda velmi
ochotně ku družetvu přistoupili a těšíme se, že svými
hospodářskými zkušenostmi valně sdara podniku

prospějí Proto bez bázně v před pro avé i jinýchblaho

Dar. Farnímu chrámu Páně sv. Mikuláše bisk.
na Dobřanech věnoval vldp. Jos. Domašínský, děkan
v Dobrušce, býv. farář v Dobřanech, krásný stříbrný,
v ohni zlacený mešní kalich v ceně 209 K. — Štědrému
dárci Zaplať Pán Běh!

Ze Skutče. Dne 32., 23.a 24. květnatohoto
roka kára) vzletně a dojemně v děkanském kostele
ve Skutči vp. P. Česlav Přichystal, dominikán z Prahy.
Mimo to obětovně a vytrvale zporídal až do 10. ho
diny večarní. Komunikantů bylo v těchto dnech kolem
500. — Život náboženský byl hezky osvěžen. Katolíci
osady skatečské vzdávají díky obětovnému misionáři.

Na selskou pouť ma Svatou Horu|j
Čeští zemědělci, stojící za „Selekým Listem“, zvou
Daše zemědělce na selskou ponť na Sv. Horu. Sjesd
Začne 9. Července na večer a pokračováno v něm bude
10. dopol. Na sjezd zavítá horlivý vůdce rolnictva
moravského rolník a redaktor p. Fr. Šamalík. Upo
zorňujeme všechny přátele selského hnatí, sby se na
tento sjezd dostavili.

Z Jablonného m. Orl. (Dodatekku ná
vštěvě Jeho B. M.) V našem městě jsou dvě firmy
hotovitelů kostelních rouch, které se těší již dávné
přízni vldp. dochovenstva českého i německého ve
vlasti naší i za hranicemi. Tyto obě firmy navštívil
njdp. biskap, problédl ai zásoby a práce a vyjádřil
upřímné a zároveň i apravedlivé přání své, které též
svému vld. kléru své diecóse časem sdělí, aby totiž
se i v této důležité stránce umění církevního přihlí
želo více k domácí naší výrobě české, která se rovněž
vyrovná výrobkůmz cizinyk námobjednávanýmcenou
i jakostí. Zároveň ráčila se J. B. M. prosloviti, aby
se při rouchách církevních a vůbec při kostelních na
dobách dbalo přísně předpisů liturgických.

Závody — s trakaři. V nepatrnévesnici
Soboloskách na Čáslavská snad mají občané všeho
dost a aby se neukonaali dlouhou chvílí, vytáhli si
v neděli 29. května trakařes kůlny a hajdy na zá
vodiště s nimi, kdo dřív dojde cíle. Na všeobecnou
žádost byly závody tyto opakovány v neděli 6. června.
Důležitost jich objasněna při tom slavnostní řečí,
jednotliví pak vítězové obdaření různými cenami.

Šra Sobolušťané přetramfli zdesportu milovné Fran
couze, Angličany i Američany, jenom že tu trakaři
vyvezli jejich světoznámou, sisk nesoucí praktičnost.
Ovšem, nač se starat o důlešité a právě v uynější
vážné době tak nutné vlastenecké a národohospodář
ské úkoly! Buďme jako děti bezatarostni, šťastni —
co na tom, že pakna polí svého snažení často jen
výprask — nezdar — eklidíme. Tak asi nad trakaři
rosamovali.

Útulné zátiší. Proseč,městys,ležící v roz
tomílém koutku českomoravské vysočiny, vyniká roz
sáhlými lesy jehličnatými, velmi sdravou polohou a
bohatými krásami přírodními. Pobyt v heském mě
stysi je klidný, velice milý, ceny mírné, takže kdo
hledá letního několikatýdenního osvěžení, nejde bo

v městysi tom v Re míře. Ohledně ubytování račteš
u obrátiti na spolek okrašlovací v Proseči u Vysokéhoýte.

Z Kolína nad Labem. Stekovýmhlukem
vyrakovavší konsorcium k vydávání lidového týden
níku helveteko-realisticko-pokrokářského ohlásilo 14.
května svoje rozejití. Snad se hlavní sbubnovatel kon
sorcia dopálil, že mu tento námezdní fedrfechtýř tak
málo vydatně pomáhal. Teď se redakce dostala do
tidovské kanceláře a tak snad ještě nějaký čas dro
padajícími s bohatého stolu kancelářského bude ši
vořiti, aby komečněodebrala se tam, kam se ubírá

tatík této šurnalistiky umravňovací „Čes“. — Rosa
bonřené vlny veřejnosti začaly sd tišití, kdys vhosene
byla do obecenstva opět nová otáska se strany těch,
kterým se jedná o to, aby kolínská voda se neustála,
aby v sskalené mohlo býti snadno Joveno. Chtějí stí
sení dívěího lycea a to hned bez rozmysla, nepová
Šlce, že zřízení a udršování tohoto ústava bude státi
náklad velmi značný a že prodívčí stadium nejevílo
se mooho cbatí ani tebdy, kdyšotevřen byl mnobem

praktičtější a méně padání obchodní kurs prodívkyři zdejší obchodní škole. Že pak část občanstva žádá
dobré rozvážení této dalekosáblé otásky, boaří se opět
vášně. — Jako v občanstvu není možno vyvolati klid,
tak i v šivnostnictvu to bouří. Teď jsou na fadě

kaři,kterýmihlačnějest volánoopomocprotiinrasí
ského chleba. Tam totiž rolníci ařídili si družstevní

pekárnu a £ ní saplavají okolní města polabská
chlebem. Spor mesi družstvem Sánským a pokaři
veden jest a úřadů i na ulicí. — V posledním zase
dání městské rady konečněusneseno dofadovatise od
vlády plánů na opravu kostela, který při rozkvětu
Kolína ztetal ubohou popelkou. — S takovým rámusem
vybadovaná vosovke najsta byla nyní soukromému
podnikatelstvu na 10 roků, aby se mohly zaplatiti
dlaby. Akcionáři načekají se dle toho ne dividendu
ještě dlouho!

Z Nymburka. Dio správ do veřejnostipro
skočivších má býti počátkem školního roku příštího
sevřena německá zdejší škola, kterou udržovalo ředi
telství severozápadní dráhy, nutíc své zřízence, aby
ji přílivem českých dětí udržovali. Konečnětedy bude
skvrna, která byzdila toto české polabské město a
otravovala mladé duše dětské, jež i rodičové zcela ne
závislí obětovali ta všeněmeckému molochu. Konečně
přestane také to stěhování dětí, které časně ráno často
se stanic velmi vzdálených traneportovány byly do
Nymbarka uprostřed začoudlých vagonů ve společ

ností mnobdy velmi pestré, v kterépo ránu vedenybyly řeči mravní cit mládeže přímo ubíjející.

Z Hampolee. Jak se časy mění! Své doby
všecky radikální listy nemohly ani dosti vynachváliti
našeho poslance za V. kaorii Fil. Bečváře. Od té doby
však, co jsko taktní mož uvítal + ojdp. biskupa
Brynycha, octoul se na pranýři této žurnalistiky
skrz ne skrz jedovató. Známá vrána zanášela avá du
ševní vejce do pardubické světlárny v takovém množ
ství, že toho celá veřejnost naše měla uš dost a ráz
ným vystoupením zakřikla toho věčného rýpala, který
z nedostatku vlastního zaměstnání chápal se péra.
Doufáme, že vážný hlas mužů nejen v městěa v okolí,
ale vČechách vůbecvážnosti požívajících a solidností pro
slalých bade míti velmi dobrý účinek a že zastaví to
bohopusté řádění revolveristů, kteří zvláště Německo
Brodsko za rejdiště si vyvolili.

Z pošty.Na poštěv M.Skálen Ž.Brodujest určen
svláštní řád pro roznášení poštovních zásilek do
okolních vesnic. Poslové jsou rozpuštění a zavedena
přesná a bezpečná pošta pěší přespolní, od státu placená.
Pošta pěší pro loučecký katastr má 7 vesnic obchůzky
za 5 hodin. Ve vesnicích jsou poštovní echránky, které
se kašdého dne odpoledne mimo neděli vybírají.
Sebránky jsou dvě v Loučkách pro 80 čísel — v Bo
sedicích pro 40 čísel jedna, ale na Míchovce se Zbi
rohy pro 54 čísel ani jedné achránky! Jak k tomu
přijdeme?

Konečně ua stopě. Z obchodup.Pleštila
v Koberovech u Žel. Brodu strácelo se jiš po delší
doba různé zboží. Dáván proto větší pozor a v čas
klidu všechno ozamykáno. Posléze padlo podezření na
nájemníka Štěpána Crrčka, muže to chorobného, přes
50 let starého, který už dávno žádné zboší s krámu
neodebíral. V pondělí dne 80. května t. r. přistihly
ho, jak si za nepřítomnosti mládence vzal z krámu
čtyry balíčky kávy. V bytě jeho učiněna pak četnic
tvem prohlídka, při čemž nalezeno v posteli pod
slamníkem 89 kg cokra, 2 kg kávy a 15 balíčků
cikorie. Též v Loučkáchu Cvrčkové vykonána pro
hlídka, načež Štěp. Cvrček zaveden k obres. soudu do
Žel. Brodu na vyšetřování. Crrčsk znám jakoŠpička
z Bambálova.

Z Přibyslavska. Nový důkaz, še již evr
chovaný čas pomýšleti vážně na upravení patronát
ního práva, podalo právě nespravedlivé jednání p. t.
patronek fary ve V. Losenici. Praesentován kněz nej
mladší. Z koneistorního terna nevyvolen žádný,
ač to byli muži nejen na poli duchovní správy, nýbrž
i v oboru sociální otázky velezaslonšilí. Toto naprosto
nespravedlivé jednání kněžny Khoevenbůlierovéa hra
běnky Festetizové třeba veřejné uvésti a to tím apíše,
jelikož se samy v posledním čase, kdy nevole proti
takému jednání se vzmábá, dokonce omlouvají návrhem
nejd. konsistoře, Konečně tedy vše odnese církevní
vrchnost — jek obyčejněl — K jednání takému ovšem
téš nemálo přispěly sebrané podpisy, deputace a jiné
kroky, ješ věra ve 20. atoletí jsou více než nedů
stojny.

Odměny ma zvelebení chovu koní.
Dle ustenovení c. k. ministerstva orby odměňovány
badou v království Českém pouze klisny matky s hří
baty ssajícími uneb odstavenými, dále připuštěné 3
a 4leté klisny ráza chladnokrevného, pak klisny bří
bata. — Rozdělování odměn koná se v Jaroměři dne
26. července 1904, v Náchodě dne 38. Července, v Par
dabicích dne %9.července a v Kostelci n. Orl. dne 1.
srpna vždy o 9. hod. dopolední. K majitelům koní,
kteří se teprve po vykonaném rostřídění koní na kon
kurenční místo dostaví, nebude přihblíženo. — Na

veškerých konkorenčních místech, vyjímajíc Budějovice, HorníPlanon, Netolice, Nýrsko a Domažlice,
udíleti se budou odměny jen matkám a hříbatům
(klisnám) ušlechtilejších plemen teplokrevných, tedy
s vyloučením chladnokrevných v Budějovicích, Horní
Plané, Netolicích, Nýrska a Domašlicích, však klisny
a hřebičky rásu chladnokrevného a vylončením kří
tenců. — O odměny státní i zemské můše se uchásoti
kašdý, když jsa v této zemi usedlý, chovem so sa
bývá, ardsk toliko výhradně za kliepy (matky) v jeho
držení se aalózající v stáří počínajíc od 4 I, pak
ze 8 a úleté zdravé, dobře vyvinuté a v běžném roce

připuštěné klisny rásu příslušného hřebčince,„jematky vo stáří počínajíc od 3 let výše, pak také 2



aš šleté, dobře vyvinuté s r běšnén roce připouštěné
kobyly rásu téškého. Matky obou rásů bez obmesení
na arčité stáří. Matky musí býti sdravé, silné, v do
brém stavu, usoané jako dobré semekéklisnya musí
mítí své, v dobrém stava se nalézající asající neb
odstavená bříbata přisobé. Vedle odměnpeněšitých
udíleny budoutaké medaille a diplomy uznání. Při
vlastnostech stejných dá se přednost klisnám mladším
alepšími hříbaty a 3 a 4letým, po případě 1 a šletým
poprvé připouštěným klisnám před méně cennými.
O okresní ceny peněšité mobou jen malostatkáři pří
slašnébo okresu, a to svláště za 1, 2 a Sletá, zdravá,
počlivě vychovaná hříbata (klisny), rovněž i stejně
spůsobilé 3 a 4leté, po případě 2%a sleté připuštěné
matky, konburovati. K dosažení odměny státní a o
kresní na penězích (10korunách ve zlaté) a medaillí
v jedné z uvedených stanic odměňovacích, vyjímejíc
klisny chladnokrevného rázu v Bodějovicích, Horní
Plené, Netolicích, Nýrsku a Domažlicích předvedené,
jest mimo podmínky uvedené třeba, aby konkarojící
klisny a hříbata, rovněš i připuštěné 8 a 4leté klisny

cbázely od státního neb licentovaného hřebce sou
romého z plemene hřebčinského, coš hodnověrné pro

kázati přísluší předepsaným přípustným listem, aneb
pokud se týče vlastního hřebce dršitelova, potvrgením
obecního úřadu. Každý předvedený kůň musí býti
opatřen předepsaným pasem dobytčím. Každý pěstitel,
jenž za klisnu (matka) případně za připoštěnou klisna
obdržel atátní neb zemskou odměnu na penězích, musí
se podepsáním úpisu zavázati, že klisnu ještě rok po
rozdělení odměn podrží, aneb ji jen pěstiteli koní
v královetví Českém prodá a v tom případě o tom
©.k. hřebčímu ústavu v Praze oznámení učiní, v prv
nějším případě však klisnu v příštím roce na místo
a v dobu příslušným okresním hejtmanstvím jemu 0
známenou předvede důstojníku hřebčince a že odměnn
na penězích, kterouž byl obdržel, beze všeho odporu
vrátí, jestli že by nedodržel některou přípověď v ú=
pise učiněnou. Stala-li se klisna k plemenční ne
schopnou, může její majitel u svého příslušného hejt
manství požádati, aby mu navrácení obdržené odměny
peněžité c. k. velitelstvím státních hřebčinců va sro
zamění s radou zemědělskou pro království České
prominuto bylo. Je-li toto povinné předvedení spojeno

« obtížemi, postačí předložení vysvědčení představenstva úředně vydaného a obecní pečetí opatřeného
s udáním příčiny, proč se předvedení nestalo a že
klisna po uplynutí uvedeného roku ještě v majetku
dřívějšího vlastníka se nalézá. Toto vysvědčení budiž

sasláno c. k. velitelství státního břebčince v Praze.
Licentování soukromých hřebců nebude prováděno u
příležitosti odměňování koní, nýbrž v době pozdější,
©. k. místodržiteletvím vyhlášené.

Z Komárova u Wešle. (Pohřeb.) Dne
28. května t. r. o 10. hod. dop. konal se v Komárově
u Dašic puhřeb pí. Anny Slavíkové roz. Kaplanové,
vzorné katolické české dcery, sestry, ženy a matky.
Trpěla srdeční vadou, jíš dne 25. května o 3. bod.
odp. podlehla, zaopatřena byvši dříve sv. svátostmi.
Pro ni právem trachlí čtyři nezletilí synové, její
skoušený muž, jedna sestra s dva bratři, z nichž
mladší dp.Antonín Kaplan, farář v Medgorjsh v Ko
ratanech, za asistence tří kněží sloužil ev. Reguiem.

Na mimoř. schůzí měst. zastupiteli
stva v Hradei Králové, jež se konádne13,
června t. r. o 3. hod, odpol, v zasedací síni městského
saetupitelstva, koná se 1.) volba jednobo člena do
okresní školní rady; podá se 2.) návrh no změno
percelace bloku C.; 3.) pronajme se vybírání tržních
poplatků o trzích týdenních a výročních; 4.) dá se
vyjádření o žádosti p. Emile Vachka za udělení po
volení ku provozování výčepu vína v domě čp. 290.

Různé zprávy.
Víra a věda. Královecký filosof Emanuel

Kant říkával: Bible je přecejen nejvznešenější poklad,
bes něhožbídnýbyl by můj život.—Jakobi pravil:
Hlavou jsem sice pohanem, ale v erdci jsem křesťa
nem. — Fichte,když jednou stěžoval si jeho přítel, že
v jeho spisu něčemu nerozuměl, pravil: Čtěte evango
liam sv. Jana, tam najdete vše, co si myslím; toho
se dráte. —Filosof Hegel na smrtelné vosteli pravil:
Ježíši, vezmi moe k sobě celébo!—Radolf z Mayrů píše:
Z plného a upřímného srdce volám: pravá filosofie
není a nemůže býti ničím jiným, nežli přípravou pro
křesťanské náboženství. Přemohla tedy filosofie kře
stanství? Nikoliv! Kdo by to tvrdil, dokazuje jen,
že nezná ani toho, ani onoho a še nechce dáti svě
dectví pravdě.

Ovocenáboženských bojů ve Franell.
Zednáři a Combesem v čele mají radost, Ve francous
ském městě Toulonu v dělnickém předměstí zdráhal
se farář uděliti školním dětem, které zpívaly proti
náboženskou píseň, první av. přijímání. Na to asi
2000 lidí vniklo do kostela, kdež způsobilo pravou
spoustu: oltáře, sochy, lavice, obrazy a j. rozbity a
částečně apáleny. Nová revoluce, do níš žene ubohou
Francii min'st. předseda Combes a jeho zednářští spo
jenci, pomala se již ohlašuje.

Jan Žlška — židom. Při všestudenteké
slavnosti, kteroo předminolý týden pořádali v Praze
čeští akademikové, předveden byl také divadelaf kus

pán Hus“, v němě úlohu Jana Žižky brál šid. Tolikrdosti v pokrokovém avětě českém na válečníka Ja
naŽižku, a najednou alevnou minulost českou sastu
poje — did. Nezachvělse při tom pořadatelům slav
ností palcát hrdosti národní?

Země korumy České dle statistiky ú
střední komise ve Vídní odvedly loní na daních
560,024.366 K čili 41 procent příjmů ze všech zemí
Předlitavska, jež činí 1.726,018644 K. Z toho na

Čechy připadá 878,964.428 K, na Morava 185,674.070K, na Slezsko45,595.273 K. Potom následají Dolní,
Rakousy 20 960,772.66) K (z toho Vídeň 260,404.616
K), Halič 159,618.676, Přímoří 77,980.072, Štýrsko
56,990.809, Hor. Rakoasy 61,639.684, Tyroly 40,133.946
Solnohrady 16,304.350, Bakovina 16,192.334, Krojina
14,093.471, Korutany 13,599.091 a Dalmacie 8,047.397,

— Z toho poznati, že země koruny Ceské jsou perlou
mocnářství Rekouvko Uherského. Již z tohoto důvodu
msla by vláda mocnon rukou sábnouti na konečné
spravedlivé vyřízení otázky česko-německé a nechati
všech ohledů.

Slovenský měs vynálezcem.| Kato
lický kněs, rodem Slovák, dp. J. Murgaš ve Wilkeu
barra v Penneylvanii (Spojené Státy) obdržel z Wa
sbíngtona z patentní úřadovny patent na zoačně
sdokonalený system telegrafie bez drítu. System jeho
je pokládán za lepší a dokonalejší než Marconiův.
Na svém vynálezu pracoval dp. J. Morgsš celých 7
let zařídiv si Jaboratoř na ovéfaře. Vzudlání z oboru
fysiky a elektřiny nabyl ve Vídni.

roda píše: „Židé na Moravě nechtějí zmoudřeti. Ačkoliv
dostávají při každé příležitosti z německého tábora
potapnou výpověď, pomáhají Němcům a německým
snahám proti Čechům, kdekoliv mohou. To se dle
„Mor. Orl.“ opětně ukázalo přiobecních volbách v Bos
kovicích. V prvním sboru stálo 14 českých voličů
proti 16 voličům židovským a německým. Mělo se za
to, že židé, když přijdou ka volbě, budou voliti svorně
a českými voliči, aby tak dokázali,že přejí soběevor
ného spolužití s Českým obyvateletvam, a že přejí
českým unabám. Než německý dach, podporovaný ně
kolika agitátory místními,zvítězila židé volili zvlášť,
dle své listiny. Ú+ských voličů volilo 14, židovsko
německých 15, poněvadž pak jedna plná moc žida
voliče byla zamítnuta, volilo 14 proti 14.. Výsledek
volby byl, že židé soustředili na nebe 14 hlasů, kdežto
českých devět kandidátů obdrželo nejvíce 27 a nej
méně 15 hlasů; mezi kandidátem desátým byl tažen
los. Jednání židovských voličůapůsobilo v Boskovicích
pochopitelné rozechvéní. Kdy konečně židé na Moravě
smoudří a nebudou zbytečně dráždit obyvatelstvo,
v jehož etředu a z něhož žijí?“ [ou, těžko radit k „zmou
dření“; židé jdou vždycky k vůli vlastnímu ziska se
stranou vládnoucí.Že židovstro na Moravějest hlavní
baštou Němectva, ví každý. Také jest obecně známo,
že pražeké německé školy hostí ve evých zdech daleko
více židův, než pravých Němcův. V Praze i židé ro
zení v ryze českých krajích přihlašují se při ačítání
skoro vesměsza Němce. „Ostravan“dokázal,že v Mo
ravské Ostravě udržají vládu německého jazyka skoro
vesměs jen židé. Kdyby takhle při ečítání lidu byli
počítání židé jako zvláštní národ, to by se Němectvo
v Čechách a na Moravě scvrklo až běda! A přes to
všecko Němci dobře vystihují, že čidé drží houževnatě
s nimi hlavně pro kšeft. Proto ačkoliv židovstvo utvr
zuje posice Němectva v Čechách přímo brillantně, po
čínají se jich Němci straniti. Nad to je pronásledují
přímo nekřesťansky. Na př. „Aecher Zeitung“ radí
k boykotu židovských obchodníků na ašských trzích
a vyzývá přímo městský úřad, aby židům neprona
jímal o výročních trzích stánky. Tohle je podle našeho
názoru zcela zbytečné násilí. Nepravidelné a ne
zdravé poměry die našeho názoru líp se odstraní
uvědomováním a ponenáblým vývojem než kvapným
převratem, jímě by byl post:žen citelně | třebas
i člověk dosti nevinný. A pak si tak náhlého odbytí
židé od Němců přece jen nezasloužili. Spíš by se měli
trostati ti literární lokajové šidů z krve křesťanské,
kteří za semenec kterýkoli idovský Šmejd soustavně
zamlčovali a raději prali do vlastních krajanů pro
jejich katolickou víra. Že Němci židy vylačají z tur
néřských epolků, to už je jiná věc. Ale pro nás ty
zjevy jsou celkem dosti poučné. Židovětí kapitalisté
u nás jsou hlavní oporou Němectva a přecejen Němec
o takové „ideální“ soudrahy nestojí; našemu národ
nímu vývoji kladou židé překážky, ale vlastenecké
surnály přes to všecko raději bijí vášnivě do čes
kého katolictva, než by trochu posvítili aspoň na
nejkřiklavější příklady „vlastenecké a obětavé“ čin
nosti židovských kapitalistů. — Jak se krásně žije
v ovzduší židovského k+pitálu, jest viděti stále lépe
na Uhrách, Slovensku a Haliči, kde židovští kapita
listé vládnou dle libosti nad ožebračenými křesťany.
Vyživilo by se v těchto zemích lidí dost a dost,
ale židovi pracovati musí nazný dělník za trochu
kořalky a příliš skoupé sousto. Proto není divu, že
právě z těchto požidovětělých zemí ujíždějí proletáři
stále houfačji do Ameriky. Statistika vystěhovalců
přímo křičí po nápravě. Tak se vystěhovalo v letech
1898-9 Poláků 11.669, v letech 1902-53 již 37.499,
Slováků « letech 1898 9 opustilo domov 16.757, v ná
sledujících dvou letech 344*z; Rusínů v letech 1898-9
odešlo 1.371, v letech 1903-83celých 9819, Nad to
odchází z židovského území mnoho tisíc dělnictva ještě
do jiných zemí; a v létě na př. z Haliče a Slovácka
célé pluyy nozných dělníků tábnon do cizích zemí za
výživou, poněvadě i v létě bývá pro ně krošno. Jestli
že se na Slovácku chopí národohospodátské práce ně
který kněz a snaží se vyprostiti zbědovaný národ
z hospodářského jařma židovského, apustí ieraelité
rámas, běhají od úřadu k úřadu a magnáti ochotně
stihají rebelanty, kteří nechtějí rozmnožovati kořaleční
kapitalismue. Nejnověji svoji horlivost těžce odnesl
kaplan Eduard Šandorfi. — Však za tu ochrana jsou
židé v koraně Ubereké nejborlivějšími podporovateli
národa vládnoucího — jeko všude jinde. Chraň nás
Pán Bůh před nadvládou humanisma a kultary
didovské!

Odstraňování smetí jest nejenv obrodu
velkých měst nýbrž i pro vlobecné zdravotnictví, dů
ležitou věcí. V Anglii se přesvědčili, že epalování
smetí jest jsk pro zdravotnictví, tak i pro hospo
dářetví velmi výbodno a proto je na více místech jiš
savedli. V Hambarku zřídili dle anglického vzora r.
1896 topírna ka spalování emetí. fa předčí všecky
podobné ústavy jsk velikostí, tak i vhodným zařízením.
Byla postavena nákladem 480.000 marků. Přivážení
paliva jest jen výminečné 4 apotřeba jeho nepatrná.
Technická zařízení jsou výtečná a umožňují úplně
spálení vyvinujících se plynů Po 1*/, hodině jest vše
v sklovitý škvár proměněno.Škváry se pak připravují
k rozličným účelům. Zvláště jich lze dobře užití
k úpravě chodníků (stezek) a jako betonu Kde
si v domácnosti ovykli emetený prach po pokojích a
chodbách uvrhovati do ohně, přispívají zajisté k za
mesení enobých chorob aničí také některé zárodky
obtížného hmyzu. Doporučujeme všude.

Z právní praxe. BousedA postavil si na
svém posemku při branicích souseda B včelník. Včely
zvláště v parnu letním obtěžují lid, dobytek a j.
u sousedaB pracnjící.Jest povinensousedBtotrpěti?
Masí to trpěti, ponávadš včelníkje postaven v zabradě,
tudíš na majetku vlastníka a ta není vlastník po
zemku, jenž ho v mezích práva evého ušívá, nikomu
za škoda z toho užívání povstalou zodpověden. (Do
kladem toho ustanovení je $ 1305 věeob. zák.) Za po
píchání včelami není vlastník zodpověden, ježto popí
chání to dlnžno pokládati zs pouhou náhodu, která
se osobě popíchaného stala. (Dokladem toho usta
novení $$ 1204, 1304 a 1311 všeob. obč, zák.) Jest
pak věcí souseda B, aby vi na svém pozemku učinil

opatření, která by ho a všechny pracající před bodánímchránila. — Může soused chycený cizírojs: podržeti?
Dle $ 384. o. z. 0. nelze rojů včel domácích samocbtě
chytati, naopak, vlastník má právo i na cizím po
zemku je stíhati, avšak má nabraditi škodu držiteli
pozemku, učiní-li jakou (na př. pošlapáním trávy, ře
záním větví a p.). Kdyby však vlastník matečného úlu
běhemdvou dnů roje nestíhal, může si jej, usedl-lina
pozemku obecním, vzíti ten, kdo jej najde; me sou
kromém pozemku usedlý roj může podržeti majitel
pozemku.

Na ochranu mravně mábošenské
výchovy. Některé spolky učitelské a organisace
vybízely zástupce učitelstva v okr. školních radách,
aby vymohli v okres. šk. radách zákaz, by učitelé,
kteří dosud zastávují místa řiditelů kůru, byli nuceu:
úřadu toho se vzdáti. Tuto novou agitaci mladších
učitelů zmařila zemská školní rada výnosem „O pé
stování církevního zpěvu“ dne 20. dubna 1904 vyda
ným, který zní: Nařízením ministerstva záležitostí da
chovních a vyučování ze dne 8. června 1883, čís.
10.618, čl. I., 6. (Věstník vl. r. 1884, atr. 124), usta
noveno jest, aby při vyučování zpěva na národních
školách vedle zpěvu vlasteneckého a národního pěsto
ván byl také zpěv církevní. O důležitosti zpěvu cír
kevního pro výchovu mládeže a lidu nemůže býti po
chybnost:, jakož také samozřejmo jest, že nejlepších
výsledků ve zpěvu církevním bude dosaženo v těch
případech, kde nacvičení písní ve škole a přednes jich
v kostele řízen jest týmiž osobami. Nelze tadíž achva
lovati pokusy některých učitelských časopisů, přiměti
učitelstvo k tomu, aby 8e vzdalo řízení kůrů a
vůbec účinkování při hudbě chrámové. | Rovněž
nelze soublasiti s počínáním některých okresních
školních rad, jež vydaly eprárám škol u věci té oběž
níky, které mohou způsobiti, že mnozí učitelé vzdají
se řízení kůru, jež dosud beze škody pro škola za
stávali, což by v menších obcích, kde není možno
astanoviti zvláštního ředitele kůru, mělo za následek
úplný úpadek zpěvu chrámového, jímž právě naše
vlast povždy slynula. Počínání toto příčí se právé
vynesení zemské školní rady ze dne 24. dubna 1871,
č. 2650 (Věstník vl. 1871, str. 42), jehož okres. škol.
rady, jichž se týče, při tom se dovolávají, poněvadž
výnos tento okresním školním radám ukládá, aby za
kročovaly jen jednotlivě a vždy jen v takových pří
padech, je-li zjištěno, že vykonáváním slažby kůrové
vyučování skutečně se ruší. Dotčené výnosy okres.
školních rad mohou však vedle úpadku zpěva chrá
mového přivoditi také ještě jinou škodu: jsou totiž
e to, aby porušily dosavadní dobrou shodu mezi u
čiteli duchovními a světskými, kteří společně mají
pečovati o výchovu mravně-náboženskou a kteří to
muto úkola, stanovenému národní škole říšským zá
konem školním, s úplným zdarem vyhověti mohou
jen tenkrát, když působí v dobré shodě a svornosti.
Vzhledem k tomu očekává se, že pan předseda, zvláště
pak okresní Akolní inspektor, vhodně čeliti budou
enabám shora naznačeným, zvláště kdyby v okresní
školní radě učiněn byl pokue, přivésti je k platnosti.
Nelze při této příležitosti opominonuti a nedotknouti
se také toho, že některé listy učitelské ve snaze způ
sobiti rozlaku mezi duchovenstvem a učitelstvem, u
veřejňají články, jimiž náboženské přesvědčení učitel
tva otřeseno býti má, Jest úkolem všech, jimž správa
ško! jest avěřena,zejména pak úkolem okresních školních
inepektorů, aby vhodnými prostředky proti oněm
snabám pracovali a ze všech sil se přičiňovali za
brániti, by učitelstvo v poctivé snaze o mravně-nábo
ženskou výchova mládeže působením dotčených časo
pisů zvikláno nebylo.

Výdaje japonské rodimy. Japoncimají
malé potřeby. Rodina o dvou dětech platí činže mě=
síčně 192 halířů a 36 halířů domovní daně, osvětlení
a topení stojí ročně 180 halířů, za používání matrací
a rohožek, které k domu náležejí, musí nájemník za
platiti 360 halířů. Rýže spotřebuje se měsíčně 54 litrů,
ryby a zelenina Činí měsíční výdaj 150 halířů, za
omáčku „soy“, které se měsíčně 6 litrů spotřebuje,
jest v rozpočta 100 hal., vydání za čaj činí 76 halířů.
Za každodenní teplé lázně platí Japonec 48 halířů,
příspěvek školní a za obuv činí měsíčně 36 hal., za
oblok 3 kornoy, za různá vydání 189 halířů, takže
celé rodinné vydání měsíčně činí asi 30 korun.
V tomto roce se životní potřeby v Japonsku zdražily
a různé daně a dobrovolné válečné příspěvky zvýšily
měsíční výdaj asi na 40 korun, Rozumí wesamo sebou,
že rolník a dělník žijí ještě laciněji a také jednodu
šeji. Japonci mají za to, že rýše a ryby vydatněji je
živí, než-li Evropany mouka, brambory a maso
hovězího dobytka.

O divadelním škandálu, kterýprovedli
socislní demokraté v Praze při představení vídeňakého
„Pokroku“, napsala „Českoslovanská Stráž“ několik
peprných poznámek, proti nimž těžko dovedou sociali
stičtí vůdcové co věcnéhonamítnouti. Uvádíme některé:
„Už delší dobu se psalo o tom, že vídeňský „Pokrok“
bude v Prazo bráti „Návrat“ a tudíž mohli, ba měli
vůdcové této zvláštní českoslovanské strany opozorniti
buď ochotnický spolek „Pokrok“ nebo pořadatele
v Praze, že tento kus budou muset demonstrací rašiti
a žádat:, aby seovybral jiný děj. Tomuto přání by
byl jistě vyhověl „Pokrok“ i pořadatelé, ježto oběma
běželo o prospěch dobré věcí, a ne o provokační projev
proti některé straně, proti některé osobě. A měli to
tím více žádati, ješto vůdcové této strany věděli, že
„Pokrok“ ve Vídni samé „Návrat“ hrál dvakráte s vý



tečným úspěchem a strana socislně demokratická byla
tomato představení přítomna s přece nedemonstrovala
takovým nesmyslným způsobem. Pražské socialní de
mokracie měla tak žádati, ježto jako nám, tak i jí je
snámo, če v Dolních Rakoasích jsou to mnozí socialní
demokraté, kteří houževnatě na tom trvají, aby jejich
dětí se 1ohly vychovávati mateřským jazykem českým
s že tedy prospěch „Polroku“ v Praze se kryje s přá
ním sociálních demokratů v Dolních Rakousích. Tobo
všeho pražští vůdcové nedbali a prostě demonstrací
pustou znemožnilidobrát celý děj.. .... Každýděj
divadelní musí o něčem jednati, všude musí se různé
vady a poklesky ať osob, ať celých strap nebo epo
lečností stavěti na prauýt veřejnosti za tím účelem,
aby se společnost lidská vychovávala. Teď ai před
stavme, že by vždy určitý kroužek lidí nebo strana
si dovolily demonstrovati proti tendenci toho neb
onoho kusu, ježto prý to směřuje proti nim. To by
vypadalo pěkně v lideké společnosti. Tím by byla
snemožněna veškerá kritika různých zlých vlastností
a nectností veřejnou produkcí, čili bylo by divadlo
úplně pohřbeno. Každý přítel divadla vůbec masí
uznávati v první řadě výchovnou stránku společnosti
a z této stránky má každý děj chápati. Nápadným
je, že po večerní demonstraci hned následojícího rána
ve všech vídeňských listech se nalézaly obsáhlé články
škodolibé proti vídeňskému „Pokroku“. Dělá to na
nás dojem, že celá demonstrace byla aranžována ve
Vídni a ka provedení byli zmocnění redaktoři „Práva
lida“. Divná strana, jíž není nic evato; ani ten jediný
nejdražší majetek, který člověk má a nejvíc si bo váží
— mateřský jazyk. A ve prospěch tohoto majetku
člověku nejdražšího pořádal „Pokrok“ svá 3 předsta
vení v Praze. skoslovanská socialní demokracie
pražská podala tak otevřeně své smýšlení a nepokrytě
dokázala, že je borším naším nepřítelem než veškeré
ty spousty německýchkřikloanů; neboťo těchtovíme,
co jsou a co od nich můžema očekávat a proto také
víme, jak se oproti nim máme chovati. Ale o této
straně, která se dává nazývati českoslovanskon, dnes
musíme míti přesvědčení, že nemá citu pro českou
věc, že stojí v řadách našich úhlavních nepřátel, že
národ český musí s touto stranou jako nepřátelskou
najisto počítati“

Asyl pro dospělé dívky slepé. Osad
dospělých dívek slepých bývá žalostný. I když pobyly
v ústavě pro dítky nevidomé a naučily se různým
pracím, vyjdouce z ústavu bývají často považovány
za břemeno své rodiny. Tím hůře s těmi, které ani
rodiny nemají, kam by se uchýlily. Býti slepým a
k tomu ještě opuštěným —jakéto neštěstí! „Jabilejní
Ženský asyl cís. a král. Alžběty v Praze“ (na Kampě)
chce ujímati we takových dívek, pokud jsou práce
schopny, a zříditi pro ně útulný domov. Ježto však
jeho místnosti nestačí, hodlá zříditi pro ně filialku.
Z té příčiny vznáší prosbu k dobrým duším, aby
z útrpnosti k ubobým poskytly pomoc k uskutečnění
samaritanského toho díla. Dárky peněžité i jiné, nebo
dotazy buďtež adresovány správě „Jubilejního žena
kého asylu cís. a král. Alžběty v Praze (na Kampě)“,
nebo paní H. Lamblové, choti c. k. dvorního rady
v Praze (Františkovo nábřeží 4).

Notářské osvědčení. Na žádost předsta
venetva „Zemské jednoty soukromých úřadníků v král.
Českém“ zjistil p. Dr. Adolf Zahradník, c. k. notář
vPraze- II., 61., že jmění jednoty jest v úplném po
řádku a že nijak není ohroženo insolvencí Záložny
soukromých úřadníků v Praze, ježto není e ní v žádném
spojení.

Bazalka zahradmí je netoliko pěknou
ozdobou příjemně vonící, ale též cenným léčivem.
Užívá se jí k přípravě voňavky. za koření do polévky,
omáčky, k rybám, zvěřině a k masu, tak jako přidá
váme jiných kořenin. Odvar z lupenů je kloktadlem
při kašli, zánětu mandlí a dásní, nebo když páchne
z úst. Odvara semene užívá vo za chladivý nápoj při
horečce. Šťáva z čerstvé rostliny působí hojivě při
zánětu ucha, do něbož se nakape. Močíme-li přes Doc
bazalku ve víně, máme lék proti závrati. Do kytice
dána, naplní pokoj příjemnou vůní. Bazalka roste
v dobře vyhnojené kypré půdě na výsluní. Seje se
v května do pařeniště nebo do truhlíku. Když mají
rostlinky 3—4 lupeny, přesazují ae do zabrady oa
15 cm vzdálenosti. Když odkvete, trey vytáhneme,
usušíme ve stínu a k další potřebě v euchu uložím».

Masť na kaří oka. Oloupanýčesnek se
utře na jemnou kašičku, natře na hadřici plátěnou a
přiloží na koří oko večer před apaním. Opakuje-li se
náplast uěkolikráte, kuří oko se vyloupne.

„Čas“ — antisemitou. Co ae to jen děje
tak najednou? Snad některý rabín sám přeborlivéma

asu“ pošeptal, že hnusné plazení se před židy a
Řorlivé zakrývání všech chybných kroků židovatva
spíš před čevkon společností Israeli uškodí než pro
spěje. Vždyť se přece aspoň trochu musí zdát, že jest
„Čas“nestranný, aby každý zrovna z krochty neviděl,
komu výbradně slončí. Tedy v pondělníčku najednou
utrousil několik vět proti židům Slovenským. Teď 8.
t. m. napsal, jak poutnice Čenstochovské koapily si
na místě pouti po obraze Panny Marie. Celník však
jim prozradil při problídce, že tyto obrazy pocházejí
z Moravské Ostravy, půl hodiny od jejích domova.
A tak musily poutnice platit zbytečně dvakrát clo.
K tomu „Čen“ dodává: „Škoda, že není také razítko
firem na předmětech, které kupují zbožné dašičky nu
svaté Hoře a jinde, jako na růžencích, škapulířích
std.! Takový vlastenecko křesťanský poutník by dělal
nějaké grimaesy, kdyby našel tam razítko firmy Sa
muel Jeiteles, Budapest, Igaaz Kohn, Wien, Isidor
Mandelblůb, Iglau atd. atd.“ —Děkujemetedy „Časn“
že uznává, jakých poredených švindlů se židé dopouštějí.
K vůli kšefto se dovedou spřáteliti i utím, co talmud
rozbodně zamítá. K tomu přidáváme tolik: ož se bu
dou prodávati antisemitské odznaky, obdržíme je u
žida nejdřív; kšeft je kěsft. Žid ví, že nejvýnosnějším
přesvědčením jest — přesvědčení žádné. Sám jeden
žid v „Osvětě lida“ nedávno nešikovně poukázal, že
šid zapálí nejdřív svíčku k oalavě sv. Jana Nep.a
zbytek svíčky zase v předvečer oslavy Husovy. — Ovšem
še můří nobu k traneparentu z opatrnosti nepřimaluje.
— Ale to uš je konečně tentokrát vedlejší. Hlavní

věc je tahle, še se „Čas“ vyšklibuje, dá-li se některý
poutník napájiti sboším některého dide. Jsou věsk,
milý „Vane“, na světě lidé ještě hloupější; ty jsi na
př. „štemplován“ židovskými firmami každý den zvláště
v Části insortní tak zřetelně, a přece i někteří akade
mičtí pánové věří, že nejsi listem židovským, ale roz
hodně vlasteneckým.

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 4. června 1904. 1hl

pšenice K 19-80—1350, šita K 940—970, ječme
ne K 9*60—10'00, ovsa K 6.00—640, prosa K 000
—00"00, vikve K 9-20—12:00, brachu K 20*00—26'00,
čočky K 2400—2800, jabel K 18.60—2000, kruj
K 2000—2660, bramborů K 2-40--280, jetelového
semene červ. K 00:00—00 00, jetelového semene bí
lého K 00*00—00:00, jetelového semene švéd. 00:00
—0000, jetelového semene ras. 00:00—00:00, máku
K 28:00—352-50, Iněného semene K 1950 —200,
100 kg. žitných otrub K 12:00—0000, pšenió. otrab
K 11'80—00'00,1 kg. másla K 2'08—220, : kg. sádla
vepřového K 1'860—0'00, 1 kg. tvarobu K 028—0382,
1 vejce K 0:05—p0'00, 1 kopa okurek K 00:00—
0000, 1 kopa kapusty K 0'00—0'00, 1 hl cibule K 12:00
—1400, 1 kopa drob. zeleniny K 0:60—120, 1 pytel
mrkve K 0:00—0'00, 1 kopa saláta 1-20—1:40, 1 hl
hrušek K 0v-00—,. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 4. června 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 844, žita 491, ječmene 19, ovsa
197, prosa 9, vikve 1, hracho 0, jabel 20, krop 10,
jetel. semene U, lněného 4, máku 0. %) Zeleniny:
okurek 00 kopy, kapusty 00 kop, cibule 32 hl, drob.
zeleniny 68 kop, mrkve 00 pytlů, brambor 185 hl,
salátu 480 kop. 3) Ovoce: jablek 0 hl., hrašek 0 hl,
4) Drobaého dobytka: vepřů 18 knsů, podavinčat 856
kusů, kůzlat O kusů.

(Zasláno.)

Pan JAN STANĚK,
pasíř a ciseleur

Dfina kostelních nádob a umělých prací z kovu.

Velectěný Panel

Nejardečnější dík za 1 nový alpakový kropáč a 1
pouiklovaný, které jste mi darmo k novému sttíbrnému
v ohni zlacenému kalichu přiložil. Bůh žehnati bude Va
šemu ctěnému závodu; já svým spolubratrům Vás vědy
doporučím jako firmu solidní, vlusteneckou a zůstanu
Vaším ctitelam.

Augustin Franěk, farář.
Ve Starčí, 12. února 1904,

Kazdá rodina

mělabyvevlastnímzájmujen

Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy
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jakožto příměsi k dennímu

kávovéma nápoji používati,
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudiy, faráře vo Yýprachticich)

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

výrobní závod

vše: kostelních paramentů, '
praporů a kovového náčiní.

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

MAANTTIINNENENKNNNI

PARHANY67
dobře osvědčené,

soustavy kuželové i pneumatické,
doporučuje v levných cenách

Bedřich Čapek,
varhanář v Poličce.

lo0 pravy 8e přijímají. |
HR

dárek k sv.
biřmování

jest

nová nádherně vypravená
modlitební kniha

Úkšohasrdee
Dostati lze

v cenách od 10 K výře

v prvním královéhradeckém
knihkopoetví a antikvarlátě

Bohdana
Melichara
w Hradci Králové.

(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808)

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 u stříbrné akvosty, jako:

fetizky, prsteny, náramky, jehly
8 j. V uejmoderačjším provedení

„8 úplnou sárukou/
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným eúsilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1848
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nejnovějších vsorů
do chrámů, vil aKoberce:

SÁCÍOMY trotové0 něm;

PŘÍROÝOY ted imotroni

veškerýnábytek
vkusného provedení a

dětské vošíky m

ADOLF NOVOTNÝ,
továrna na nábytek a koberce

o Týništi nad Orl.
Bohatě sásobený sklad jest každému k volnému

nahlédnutí.

Cenníky, vsory a rospočty sašlu ma požádání.



SŽ v pastikámhň4h

světoznámé jakosti.
Odporučuje

První českáake. spol.na orient cu
krovinky a čokoládu dříve(A.Maršner),

Král. Vinohrady.

v balíčkách

A 20h

Rozšiřujte

„Časové

Úvahy“!

dan Kryspin,
(J. Sylvaterův synovec, náoů

p

rá D3 stupce)
JEJ || odborný uměleckýzárod

s pro
>< | -malbu oken kostelních
É NTMi PRAHA- I,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís.:9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
sice i se čelesnýms rámy, sí

těmi vsazením.

:

=

átite./AUNE

W Veškeré rozpočty, skizsy i odborná

p- , rada bezplatně, bezevši závaznosti: ku definitivní objeduávce.

Oj“ Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."ij
Založeno roku 1836.

Mýdlo s jelenein

5M l
A ři DV T č G6

jest nepadělané, výtečné jakosti a velmi vydatné,

Pozor na ochr. známku „jelen ve skoku“

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšení cen na každouoi dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuhorský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkmar“čís. 808.

v Čáslaví

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v.Praze atd., odporučuje-se
k vyhotovení všeho druhu véžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

náboženské, nové, krásné a
vesměs levné druhy s tertyčes
kými i německými, hodící se k májovým pobož
nostem, jakož i v opomínku na av. biřmování,

ve velkém výběru nabízí

KARELŠIMEK,24relig. obrázků

v Č. Budějovicích, Rudolfova ul. 42—1.
Vzorky za K 2-20, event. na ukázku, jsou vždy

k disposici,

Přednosti Saratice
před jinými

pročisťujícími prostředky

1. aschovánímse nekazí,
2. nedá žádné přípravy,

3. chutná příjemněji, než vše
liké oleje a odvary,

| 4. působí bez bolesti, bez na
dýmání.nh

KEPXPXPXHX PXE XPKRÉX
Nejdůstojněší bisk. konaistoří doporučený

M umělecký závod

x Jos. AWieslica
o Hradci Králové

k 9 provádí veškeré práce v obora stavby a ob

ž oltářů,
x wp-kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch std u od
JK bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť

trvanlivé zlacení n polychromování, vše solidně

X a levně při výhodných platebních podmínkách,

je Přečetná pochvalná usnání po ruce. Roz

vy počty, cesty atd. ochotně u bezplatně,

MPX

+x

Výroba rámců všech moderních vsorů.

KPXPXAXHXX

Bursa práce v Aradei Králové,

Práci obdrží dělník kartáčnický v Jilemnici,
truhlář ve Vlkově, dra natěrači v Úpici a v Ronově.
Přijme se mladší a hodný kočí k jednomu koni a
k lehčím pojíždkám. Přijme se ihned silný. as
28letý muž k nemocnému do Lomnice n. P. Celé
zaopatření a plat dle ujednání. Přijato bude ně
kolik učhů na různá řemesla. Práci hledá zručný
trublář, který ne vyzná v obaluhování parního
stroje a jest způsobilý aložiti zkoušku topičskou.
Nastoupiti lze hned. — Přihlášky přijímá „Vše
odborové sdružení křesťam. dělnictva“
v Hradci Králové.
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Malínský křen
poštou franko na dobírku po celý rok zasílá

sám majitel

Frant. Jelínek v Malíně,
pošta Sedlec u Hory Kutné.

Cenník se na požádání zašle.

a“ "|
Založeno 1853.

Ó Provedeno přes 500 oltářů a Božích Ghrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz

fo počty zdarma. 6
Obnovování oltářů, soch, obrazůa j.9 e

Veledůstojnému

duchovensívu!

dan Sfaněk
Konviktské ul.,
cielné na kostel

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

čís. 19 n., roh
paslř spe

náčiní, dovoluje
si doporučiti avůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborie,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohni slatá a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacená ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 2d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robby bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

čaité VELICHOVKY
'/, hod. jízdy od nádražní stanice Josefov Jaroměř.

B vil se 120 pokoji — Vzorně zařízené.
Výtečně působící, želez. vodou připravov. slatinné
lázně, dále lázně elektr. Zkomor., jodevé,
Jehličnaté a lázněpřírodní, volné.Léčenípitnou
vodou.Vodoléčba a elektroléčba. Osvědčené

prot rheumatiemu, dně, lechlas, chudorevnosti, nemocem nervovým, žensk.

atd. překvapující výsledky. Gymnastickáléčba vad chůze a chorob mišních (Tabes)
dle H. S. Frenkela. — Zkuš. lázeňský lékař Dr. W.
Smutný « P,aby. Půvabná suchá poloha u samých
rozsáhlých lesů. Výtečná restaurace ve vlast. správě,

při mírných cenách. — Vojenské koncerty.
ORP“ Poštovní i telegrafní stanice v lázních.<
Obšírné prospekty zašle zdarma Správa lázní.

—
Jan Horák,

soukeník v Rychnově n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní vyroby

pro jarníaletní dobu
OMP* Též velejemné <“

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanskéh» závodu.
Učiňte, prosím, malou objednavku na

zkoušku.

Př hromajJném objednání vetší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!
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každém sloh dení , A

EK BP ár Dvořáňek,sklad nábytkunejlevněji nabízí <a v HradciKrál. u novéhoBorromaea.

Velectěnému ———ó
duchovenstvu Konkurs.

doporučuje Při městské obci v Hradci Králové obsadí

nejlevněji

a nejlepší

(USTRY|
každého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradci Král.,

č. 280. -ly gap“ č. 280.
proti hotelu »Merkur«.

se dle usnesení měst. zastopitelstva ze dne 18,
května t. r. č. prot. 4043:

1.Místo zvěrolékaře se základním služným
K 2000 —třemi 10%/,kvinkvonálkami, oatnrál.
bytem o třech pokojích a kuchyni v admini
strační budově jateční a palivem provisorněna rok.

2. Místo městskéhopolicejního komisaře
se základním služným K 1400 s 20%, příby
tečným (po uplynutí provisoria) a třemi 10%
kvinkvenálkami rovněž na rok provisorně.

Ostatní práva a povinnosti jak městského
| | zvěrolékaře,tak i policejního komisaře,jakoži

| kvalifikační podmínky stanoveny jsou organi=
sačním statatem. platným pro úředníky města
Hradce Králové. Mimo to městský zvěrolékař
podrobiti se musí instrakcím, jež pro něj budcu
vydány.

Žádosti opatřené doklady o způsobilosti,
zachovalosti, o stáří, jež nesmí přesahovati 36
let a o dosavadním zaměstnání podány buďtež
u podepsaného úřadu do 8. července t. r.

Purkmistrovský úřad v Hradel Králové,
dna 18. května 1904.

Starosta :
Dr. Ulrioh.

slohem kostelů
souhlasné

v reliefu řeza
Božíhroby*

KTÍŽOVÉGBSTY;2é,nobtt
šení“, suchy, oltáře A veškerá ko
stelní zařízení doporučuje uctivě
umělecký závod sochařský a fez

bářský

— [lustrované cenníky, nákresy a rozpočty
(©e5" Výhodné platební podmínky. "Ng

Vyrábí jen v dokonalé jakosti

© v » o
B, věšové hodiny

k) pro kostely, školy,
j radnice, zámky a továrny

* sa mírné ceny 8 dlouholetou zárukou.

Hradec Králové. Prvý závod na českém severovýchodě.

Telefon č. (7. X Pošt spořit. č. 802.161.i Založeno roku (863. JÉ Pemcl stroj.
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Za Františkem Sušilem.
Právě dnem 14. června aplynulo století,

kdy narodil se v Novém Rousinově na Moravě
mož vlob obrovských, píle neúmorné, vlaste
nec a katolík nejupřímnější a uejobětavější.
Msgre Vl. Šťastný, žák Sušilův, napsal pravdivě:
„Jest obyčejem označovati rok a den narození
v životopisech bvězdičkoa a datum úmrtí
křížkem. Když u jména Sušilova rok 1804
ozdoben jest hvězdou, sloší značku tu bráti
v plném a to nejkrásnějším významu jejím.
Áno, dne 14. června 1804 vzešla nad Moravoa
hvězda, jež rostla a stoupala výš a výše, jež
nezapadla jako nějaký meteor, nýbrž evítí jako
stálice prvního řádu podnes, byť už dávno ke
jménu Sušilova byl přistoupil křížek dne úmr
tního a byť i dávno tělesná schránka velikého
ducha spočívala pod pomníkem, jejž mu vděč
nost naší vlasti zbudovala.“

Suši) byl slavným národopiscem, proslul
jako učený spisovatel boboslovecký a hlavně
jako nejpovolanější paedagog v úřadě profes
sora bohosloví v Brně,

Studoval u piaristů v Kroměříži, pak
v Brně, kdež jeho vlastenečtí učitelé nadchli
srdce jeho vroucí láskou k vlasti. V době
svých stadií filosofických naučil se tento ne
úmorně pilný duch všem slovanským jazykům,
frančině, italštině, němčině i angličině. Pak
vstovpil do semináře brněnského, kdež horlivě
na sebevzdělávání pokračoval. Po vysvěcení
kaplanoval v Olbramovicích a Komárně; pak
povolán do Brna za profeasora exegese Nového
Zákona. Po obvyklé zkoušce působil jako pro
feasor v Brně 31 let.

Nyní rozvinul přímooslňojící činnost jak
náboženskou, tak vlasteneckou. Přiblásil se
hned e počátku ke hloučku osvícených kněží
českých, kteří, jsouce seskupení kolem „Časo
pisa katol. duchovenstva“, pracovali o prohlou
bení vzdělanosti náboženské. Zvláště horlivou
péči vynakládal, aby poklady v Písma svatém
ukryté co nejvíce v jeho národě zdomácněly.
Na základě nejsvědomitějších studií pořídil

nový překlad Nového zákona do jazyka českého,přidal k němu ještě epocbální čtyřdílný výklad,
překládal spisy sv. Otců, hymny církevní. Jeho
překlad a výklad Písma dosud není ničím u
nás překonán. Dbal přísně na to, aby se boho
slovci učili Novému zákonu po kopitolách na
paměť. A jaký ohromný vliv měl Sušii na ví
tězný postup myšlenky národní! V době nej
krošnější byl duší vlasteneckých snah na Mo

ravě. Za svóho půscbení v semináři vychovalz žáků svých celýzástup nejhorlivějších kněží
vlastenců. S přáteli hr. Sylvou, Tarukou a
Kuldou vymohl, že česká řeč zaznívala v chrá
mech. Zakládal s nimi pokračovací spolky pro
dělníky, tovaryše, zakládal čítáraoy, hovorny,
pořádal sjezdy, používal zkrátka všech pro
středků vhodných k probouzení ducha národ
ního. Jeho činnost vlasteneckou a církevní
těžko rozlišovati; všude vystupoval jako hor
livý kněz a vlastenec zároveň. Jeho častou
otázkou bývalo: „Čtete-li v bibli, wáte-li
slovník Jangmannův? Raději o jedeu kabát
méně, než bez slovníku Jongmannova.“ Věděl,
že jen na základě náboženském krásný květ
vlastenectví dokonale vzroste a potrvá: napsalt
sám o sobě: „Mé vlastenectví zakládá se ve
víře, má oporu vnebi a déle potrvá“. Kdykoli
založena škola, tázal se, jaká jest to; než
školu odnárodňovací, raději žádnou.

Veliké jméno zjednaly Sušilovi jeho
sbírky národních zpěvů moravských. Po třicet
let vždy o prázdninách, kdy jiní odpočívuli,

(putoval i do nejzapadlejších vesniček morav
ských, aby zachytil na papír zpěvy svého lidu.
Bylo mu snášeti při tom přemnoho nesnází,
musil přinášeti jako skrovně placený professor
i veliké oběti hmotné, ale nic nedovedlo pod
lomiti jeho energii. A tak obrovské sbírky
zpěvů národních vyšly r. 1836, 1860 a v nej
větším vydání roku 1869, rok po jeho úmrtí.
Písně. Sušilem pilně sebrané vzbudily velikou
pozornost nejen u nás, ale i v daleké cizině.

I

I

VA
dmserty se počítají levně.

Obnovavychází v pátek v poledme. Ročník X.

Sošil uchránil před zapomenntím na 2000 pís
ní; to byla ovšem sbírka největší na ten čas
v Evropě. Pavel Křížkovský, Bedřich Smetana
a jiní hudební skladatelé činili tyto písně pod
kladem národní hudby umělé.

Sušil skládal též básně vynikající půvab
nou prostotou, ryzím jazykem a vlasteneckým
nadšením. První sbírka jeho básní nese prostý
název „Básně“, drabá „Růže a trní“, třetí —
po smrti jeho teprv vytištěná — „Nové básně“.
Svá náhledy o theorii českého verše uložil ve
spisku: „Krátká prosodie česká“; přeložil a
vydal též sbírku básní z různých klassických
autorů latinských. Založil též výborně působící
„Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“.

Sušil zemřel 31. května 1868 v Bystřici
pod Hostýnem. Zesnulý velikán vtiskl téměř
všemu náboženskému a vlasteneckému snažení

který sorganisoval nadšené čety vlasten. kněží
k plodné práci národní právě v té době, kdy
mimo kněžstvo málo kdo pochopoval snahy
Jauvgmannovy, Kollárovy, Šafaříkovy a Palac
kého. Z obrovského fondu Sušilem nastřáda
ného posud národ čerpá novou a novou posilu.
Sušil vyvíjel činnost tolik obsáhlou, tak vše
strannou, jaká možna jen u předních geniů
lidské společnosti. Práce jeho nebyla hlačná,
nebyla frázovitá, za to však tím svědomitější
a účinnější. A při tom všem jeho veliká skrom
nost mohla sloužiti za vzor všem současníkům.
Proudy neznabožské a indiferentní, které tehdy
bujeti začaly, byly Sušilovi zároveň nevlaste
neckými, škodlivými vnitřníma prospěchu na
šeho národa. Každý šlechetný vlastenec mosí
žehnati památce velikého kněze-buditele. Jděme
všichni ve stopách tohoto ctihodného harco
vníka a oslavme památku jeho skutky soahlas
nými se skutky jeho!

Ve znamení obstrukce.
(14) Hrozba německá splněna: obstrukce

německá zavládla hned v prvý den zase
dání sněmu království Českého dne 14. t. m.
Obstrakce za | obstrakci, ale jaký mezi
oběma rozdíl! Tam obstraají zástupci národa,
jenž ve svém zoufalství, nemoha si jinak po
moci, utíká se k jedinému prostředku, jejž mu
konstitační zřízení poskytuje, národ, který za
to, že platí až do úmoru, nechce nic jiného,
než stejná práva, který chce, aby zásada o
rovnosti národů, vytčená v základních člán
cích ústavy této říše, nebyla pouze na papíře.
ale aby přišla i k platnosti v životě národů;
ta pak obstruují lidé, kteří od jakživa v této
říši byli býčkáni, kteří vyrostli v domnění, že

slahují proto zvláštních výsad a ohledů, lidé,
kteří fakticky w rakou drží nejen všecka prá
va z ústavy vyplývající, ale drží mnohem více
— 1 proti právu. A ti lidé za to, že se odva
žuje někdo se jim rovnati, tedy z pouhéura
žené ješitnosti a z vrozené kmenové zpupnosti
obstruují potřeby země, na nichž mají tentýž,
ne-ji historický, aspoň hospodářský a finanční
zájem jako my. V tom spočívá rozdíl mezi ob
strukcí českou a německou; prvníje oprávně
ná, nutností podmíněná, druhá všsk naprosto
nepodstatná, v jisté míře inecitelná a bez
ohledná, ana odnímá živelní pohromou stiže
nému českému rolnictvau podporu země a státu,
na niž má ono jako poplatník plné právo.

, Na to vše neohlížejí se však Němci, oni
mají jen jeden cíl před očima — panovati a
když to nejde konstitučně, musí to jíti abso
lutisticky, ne-li parlamentárně, tedy pomocí
$ 14. Parlament, který se kloní svou přiroze
nou většinou k národům slovanským, je jim
hekubou (popelkou), toho oni potřebovati ne
mohou a proto vynalezli obstrukcí a když téže
zbraně použili po nich i jiní, nutí vládu, aby
obstrukce nedbala a užila výminečného opa
tření rakooské ústavy ve všech případech,
v nichž parlament rozhoduje, čili aby vládla
protiústavně, Když již přišli representativní
ústavou, již si ostatně sami utvořili, do ne

příjemného postavení, že většinu parlamentární
utvořiti s to nejsou, nepřipustí k veslu žádnou
jinou většinu, neboť nedovedou poslouchati
tam, kde tak dlouho poroučeli.

Proto pryč s ústavou, pryč s vyrovnáním,
pryč s delegacemi ! — Oni potřebují personální
unii s Uhry, aby, až Cislajtanii seslabí, mohli
navrhnouti nejen celní, ale i politické přim
knutí se k říši německé a tak svůj sen k vy
plnění přivodili. To vše se bez obalu více než
zřetelně v německo-nationálních listech vyslo
voje, celý svět tomu rozumí, jen ve Vídni
tomu rozuměti nechtějí, ač se o jejich kůží
v první řadě jedná.

Kdyby rozhodojící kruhy byly řekly roku
1897 k německému požadavku za odstranění
nařízení jazykových rozhodné: „ne“, dnes by
věci hůře jistě nestály; naopak Němci byli by
zmoudřeli jako vždy, kdykoli se přesvědčí, že
„nevybrají, jako zmoudřeli po rámose v příčině
národních ústupečků ministra vojenství a kdy
by i to se nestalo, v nejhorším případě byla
by tu obstrakce jen jedna, totiž německá,
kdežto dnes má co dělati vláda s obstrukcí
dvojnásobnou, u S 14., jímž si z nouze pomáhá
dnes, byl by jí zůstal i tenkrát.

Apropos8 14.! Kdo by si byl pomyslil
v prosinci 1867, jakou bude hráti úlohu v celé
ústavě! Původně mělo to býti opatření z nou
ze, jítaž měla míti vláda volné race k akci
náblé, když by nebylo času k svolání zástupců
lidu, ale nikomu ani z daleka nenapadlo, že
se jím bude povolovati rozpočet, aneb že Se
jim provedou věci takové důležitosti, jako
jsou obchodní smlouvy, nebo dokonce vyrov
nání rakousko-uherské, že se jím povolovati
budou nové náklady vojenské atd. Ono by
ovšem nikdy k toma nedošlo, kdyby Maďaři
jednali poctivěji a dbali ústavy říše i jejího
konstitučního zřízení. Jak mohou však hájiti
ústavu jinde ti, kteří ji doma sami šlapou no
hama?! Že mají úmluva se státem konstituč
ním, jež přirozeně přestává, jakmile se v státě
tom konstitačně nevládne, to vědí Maďaři, až
když toho sami potřebují; s Vídni bojají, jen
když jim se šlápne na kuří oko, jinak však
vídeňský centralimas proti ostatním národům
podporují, jest-li navzájem mohou Se nadíti
podpory k utažení centralisman svého. Nepřá.,
telé přirození spojují se nepřirozeně po způ
sobu židovském ihned, kdykoli se jedná o ná
rody jiné, zvlášť slovanské.

Dnes, kdy proti vyrovnání pomocí $ 14.
v Pešti ničeho nenamít:jí, je ovšem obstrukce
vlastně bezpředmětnou, nemajíc význama ani
na straně české, ani na německé, ježto vláda
má svůj 8 14. a pomocí toho dělá si, co chce,
rošíc sama ústavu, třeba jen, jak ona tvrdí,
ua tak dlouho, dokud v parlamentě nenastanou
poměry spořádané a ty nastanou, až Češi
zastrčí urážku z r. 1897 do kapsy a 0 uic se
hlásiti nebadou, čili jak lid říká, až budou
platit a mlčet, To ale oni neudělají a udělati ne
mohou a proto si ani od sněmu českého, ani
vídeňského na ten čas ničeho neslibujeme.
V Čechách půjde to pomocí císařského naří
zení po ujetých kolejích dále, zemi se nepolehčí,
dokud jí vláda sama nedá, co jí patří, ve Vídní
pak mají $ 14. a více nepotřebojí. On znamená
sice absolatismas, ale Němcům se v absolatis
mu vždy nejlépe dařilo a to je prozatím to
hlavní. Ty milliony, jež delegace povolila, po
ukáže i říšská rada, hlavně až 8e doví, že p.
ministr vojenství a p. admirál polovici již
vlastně vydal a že účty musí býti saldováuy.

Proč náčelník vlády však sněm český
svolal, když to tak zřetelně po německu z úst
německých slyšel, to věra nevíme; snad chtěl
českéma národa ukázati, že umělv února pravdu
a že se nemýlil, když sněm český k vůli hro
zící obstrukci německé nesvolal. Ovšem má
svůj $ 14. a s tím mohl českému rolnictvu i
beze sněma pomoci, ale ten má jen na kanony.

Že se obstrakcí pražskou vídeňské po
měry nezlepší, je jisté ; co dělali Češi z ná
rodní nutaoseti, to budou na podzim dělati ze
vzdoru, čili jak se říká, na oplátku. A ováží-li
ge, že obstrukci vláda vlastně sama chcea ji



ruje, pak jeme to v Rskouska přivedli
fak. daleko, že to již dále nejde...

Je to smutné, ale je to pravda.

Dopis zPrahy.
W Prase, dna 16. června.

( ZE Alato deskámveřejnémHioolž

Na co zde stále upozorňujeme a čemu
upozorňovaní pořád rozuměti nechtějí, opětně
se u nás opakovalo. Jeme tobo nejen mínění,
ale pevného přesvědčení, že v naší společnosti
vládne příliš mnoho falešných názorů, jejichž
černé stíny celý náš veřejný život matou. Ze
jmena nepokládáme ani za dostatečně odůvod
něné stanovisko, že prý většina české spo
lečnosti jest protikatolická. To jsou náhledy
jenom několika jednotlivců, za něž se stavěti
bylo by cbybou proto, poněvadž následkem
toho uznávalo by se něco, co vlastně neexistuje.
Proto stále nabádáme, aby katolicky smýšlející
neopomíjeli co nejpilněji veřejného ruchu se
účastniti a aby se ho nevzdalovali, Toho není
zapotřebí « to jest veliká chyba.

Jak naše společnost není protikatolickon,
právě prokázala same při příležitosti stých
narozenin Františka Sušila. Máme za to, že
pražské tak zvané „nekatolické kruhy“ vlastně
oficielní a samozvaně patentovaný katolicismus
ve vzpomínce na zásluhy a práce jednoho
z nejpřednějšíchčeských katolíků devatenáctého
století vysoko překonaly.

Belletristické časopisy -„Máj“ a „Zvon“
věnovaly vzpomínkám na význam ŠSašilův po
měrně daleko více místa, než jim bylo věno
váno tiskem, který tím byl povinen sám sobě
i straně, již zastupovati chce. A „Moravsko
Slezská Beseda v Praze“ uspořádala v sobotu
dne 11.červnapamětnívečerk uctěnípamátky
Frant. Sašila, Na večeru tom o Sušilovi a jeho
výzoamu promluvil řiditel žižkovské realky a
člen zemské školní rady království Českého p.
František Bílý, kroužek Pražského „Hlabola“
přednesl přiměřené sbory, al. L. Bílá recitovala
ze Sušilovy sbírky, celá řada osobností večera
toho se účastnila, jenom za oficielní se prohla
šující katolické kruhy stkvěly se pří něm svou
obyčejnou nepřítomností, již representují všude,
kde nemají scházeti a kde by byly vítány.

Proti těmto činitelům jest potom boj velice
snadným proto, poněvadž jich ze společenského
ruchu již ani vytlačovati netřeba, jelikož se
mu na všech stranách semi úzkostlivě vyhý
bají a ponechávají všade pole živlům, které
by svou existenci ani neokázaly, kdyby proti
sobě nulezly státi vážného činitele osobně.
Máme toho zkušenost, že poubá přítomnost
jednotlivce, který přišel pouze poslouchat,
mnohdy celý ráz jednání, o něž šlo, obrátila
tila a venkoncem změnila — —

Proto nemůžemese nikterak nadchnouti pro
stanovisko, že někdo může býti pokládán se
svými principy za předního činitele veřejného
života, když se z důvodů jakýchkolivěk, ale

„ v každém případě mylných, sám koncentroje
do zadu a když nemáa nejeví ani tolik zájmo,

FEUILLETON. ©
; Wrálovéhradecké vzpomínky.

7 Píše Dr. Vácslav Řezníček.
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Rád uznávaje laskavou a vzornou pečlivost,
kterou mne můj stravovatel pan Fr. Tichý se
svou chotí stále zahrnovali i cené si milé přátel=
ství svých spolubydlicích kundidátů učitelství,
předce jako tercián shledával jsem pro sebe za
výhodnější, abych si vyhledal jiný byt. Jsa u Ti
chých samotný gymnasista, který byl bez domá.
cího učitele, octl jsem se často při učení v roz
pacích, z nichž by mne spolubydlící latinář jedin
kým pokynem nebo kratičkou radou ihned vysvo
bodil, Proto pokládal jsem za potřebné bydliti
s gymnasisty a z té příčiny odstěhoval jsem se
v lednu 1876 z domu Skálova do domu Kčhle
rova na byt ku krejčímu panu Václavu Finkovi,
u něhož tehdy zůstávali můj spolužák Jindřich
Chmelíček a tehdy kvintán Jan Volánek, nyní
farař v Běstvině, Přítel Volánek, rodák jsroměř
ský, byl skoro můj krajan a svou vlídností s
přátelskou ochotou úplně vyhovoval tomu, čeho
jsem ve předešlém bytě někdy postrádal, Vždycky
mne pletně na požáaání poradil, když jsem něja
kého vysvětlení potřeboval,

Zde mám příležitost opětně promluviti o
kusu starého Hradce. Dům, do něhož jsem se
přistěhoval, náležel obchodníku se střížným zbo
žím p. Jindřichu Kohlerovi, který míval svůj ve
ský krám na podsíni na Velkém náměstí. Dům
ten pak sáhal z Velkého náměstí do tehdy snad
bezejmenné ulice a zadní jeho část stála proti
postinci »u Becků« Čili jak se za tebdejší doby
říkslo + nosu«, kamž svým časem vlídného čte

aby taktné obsadil místa a epolečenské
stavení, jež se mu nabísí, e sa to, že

atolická společnost v Praze sama přináležející
jí zde posice dobrovolně opouští a potomzase
něčeho dobrovolně opuštěného docela sbytečně
dobývá, poněvadž jí toho ve skutečnosti
nikdo nebral a nevzal. Pravíme pouze, že se
pro takovouto na jedné straně abstinenci a pa
sivnoat a na druhé na důsledky jejich vedené
nářky nemůžeme nikterak nadchnonti.

Neúčastenství ofiojelníchkatolických krabů
v Praze při pamětním večeru na počest práce
a významu Sušilova, jehož barva byla předce
nepocbybně vyslovena, sáhlo na nás rukou
přímo leaovou — — *

Ať ei 8e pro to kdo hněvá nebo nohněvá,
masí se to
frakce stlakou nějakou vhrdlolživou plácanici
o některém svém malicherném stoupenci, který
se vlastně a cílem svého života minul, že se
všemi prostředky starají, aby celá veřejnost o
pochybeném působení toho pána zvěděla, že se
na spis o něm na všech stranách upozorňuje
a že se zásady v něm obsažené, třebas že to
často byly hotové roury, všemožně propagají.

A dnes jsme naproti tomu svědky zjevu,
jejž mlčením pominonti nemůžeme. Již celý
měsíc nachází se na knižním trhu znamenitá
životopisná monografie „František Sušil“ z péra
rajhradského benediktina Dr. Pavla Vychodila.
Ve vzácné knize té vypsány jsou do nejmen
ších podrobností nejenom život a působení
Sušilovy, ale spis ten jest také znamenitým
kusěm historie českého národního probuzení
a katolického ruchu na Moravě. Přečtením
spisu toho získá každý a nabude vzácného
poučení. A zatím na místě, aby povaze knihy
té blízký tisk neunavné a stále již celý měsíc
o jejím obsahu a důležitosti mlavil, aby se
při příležitosti stých narozenin Sušilových o
rozebrání její staral, aby ji každému českému
inteligentu jako vzácného přítele odporačoval,
mlčí se o spisu tom, jak by neexistoval.

V takovéto taktice neshledáváme docela
šádné správnosti. Ano spíše ji zamítáme. Uml
čovati výborné, dokonalé, věcné a poučné kniby
máme za stejnou chybu, jako máme za chybu
Široce a dlouze a na všech strauách polemiso
vati proti škvárům, které pvlemisováním tím
stávají se populárními.

Když se za onoho času vyskytne tak zna
menitý spis, jako jest páně Vychodilův nástin
životopisu Sušilova, z něhož tento nejpřednější
Moravan a vzácný „kněz modernista“ devate
náctého věku vystupuje ke čtenáři jako osoba
živoucí a celé své okolí a současnost svou
mu 8 sebvu přináší k seznání, má se takové
muto dílu věnovati zasloužená a příslušná po
zornost. Zde musí ustoupiti, a to hodně do
pozadí, všechny konkarenční malichernosti i
osobní pletky a do popředímusí vystoupiti
věc a zájem celku.
že se z nevědomosti nebo dokonce z hloupé
nevšímavosti o knize o Sušilovi nemlčelo — —

Zkrátka rozhled po tom, co se při příle
žitosti stých narozenin Sušilových u nás stalo
i nestalo, svědčí, jak zejmena v Praze jest da
leko do pochopení poměrů a do správného
jejich vedení, aby si každý vagabond nemohl
a nesměl tropiti smích a dělati Šašky ze zásad
a institucí, které by celou společnost naši měly———————————->
náře zavésti neopomenu. Zadní část toboto páně
Koóslerova domu byla pozůstatkem dávného způ
zobu domovního zařízení královéhradeckého. První
a drubé patro jeho sestávalo a snad ještě sestává
z rozsáhlého obytného pokoje a ze stejně velikého
»mazhauzu«, na němž jsme se od jara až do
podzimku zdržovali a kde míval v zimě p. Fink
veliký a zajímavý Betlem, postavený na zvláštním
lešení.

Tento dům i p. Fink byli skutečným kusem
starého Hradce. Dům byl hotový stařeček, maje
stropy dřevěné a schody, jaké se již sto let ne
staví. Ale pohodlný byl, maje ještě v každém patře
pod komínem místo, kde se mohlo vařiti na tří
nožce. 4Mázbauz«vydláždén byl cihlami. A pan
Václav Fink, povolání svého mužský krejčí, byl
pozůstatkem dávných dob svým jednáním i svými
choutkami,

Jsa rodilý Hradečan pocházel z rodiny, o
níž i Švenda ve svém Obraze Hradce nad Labem
mluví, a ačkoliv žil koncem století devatenáctého,
vedi si jako by by) živ ve století osmnáctém. Byl
naskrze konservativní, dobrý, laskavý člověk, ho
řící pro — divadlo.

Pan Fink sám do šatstva ani nepíchl, Dílo
mu přinešené odnášeli si od ného z okolních ves
nic docházející pro ně krejčí a on je jenom zá
kazníkům odváděl. Hlavním předmětem jeho živ
nosti bylo vlastně obstarávání šstů z otce na
synka a pak vyřizování správek, s nimiž se k ně
mu s důvérou obracely nejpřednější bradecké
domy. Zle se mu při tom nevedlo, ale musil míti
obrovskou trpělivost, aby klidně vyslechl), když
na něm zákazníci chtěli, aby za pakatel vykouzlil
ze starého nové a když jim potom vysvětloval,
že to nešlo, ale že se stalo, co se udělati dalo.

Sám všek přes tu chvíli utíkal paní Finkové
do-garderoby hradeckého ochotnického divadla,

pojiti v moonos jednota, protiníšby se nikdo

Poa pinů ny momF polemiky a ní
světa a na. nepřátelské amýšlení mísí sůstati

pozhými jalovými deklacemi potud, dokudobrovolné bede opomíjeno proti možnosti
příčin jejich včeměa prací vystapovati. Prin
cipils obeta, medieina sero parator.

Vzpomíaka stých narozenin Sošilových a
věcné vytknatí při tom oněch zásluh, jež Mo
ravu počeštily, měly býti politickým progra
mem letošního roku všech mužů do vůle,
kteří touží, abysev našich poměrech vyjasnilo.

hd
»

Jak se u nás vystřízlivění z blouznivého
horlení, které neváhalo z porážek české věci
dělati slavnostní vzpomínky, začíná šířiti, za
Jistě že kašdý pozoruje. Rádi vítězení zdravého
rozumu a začátek uprávného fungování smyslů
v naší veřejnosti zaznamenáváme. Po leta zde
zápasíme © sevšeobeonění stanoviska, že sláva
národa nevpočivá v jeho minulosti, ale že leží
v jeho badonenosti. Ztracení vynikajícího po
stavení, promarněné výhody, rozhejření a pro
lenošení jmění přičítají se jednotlivci za pří
banu a proto obdobné národ mosí ve případu
takovém pronikati usilovná snaha jakýmkoliv
způsobem ztracené své lepší poměry novým
životem reaktivovati. K tomu klíčem jest pře
devším ovšem poznání a uznání pravého a
skutečného stavu věcí, které by nabádalo k na
pravení stávajících chyb. A takovéto střízlivé,
jasné hlasy začínají se u nás nyní zhusta ozý
vati. Třebas že nejsou dosud všeobecnými,
sluší si jich vážiti a jest politickou úlohou,

šich o jejich rozšíření a nejširší uznání.ejich správnosti. Proto pokládáme-za akt ne
jenom politiky, ale také za důležitou pražskou
novinku, když zde otiskojeme hlas pražského
časopisu „Českoslovanské Stráže“, která na
stávající české veřejné poměry pohlíží tímto.
způsobem:

„Jsme slavným, přeslavným národem. Může
kdo o tom pochybovat? Máme nejskvělejší
minulost, lidstvu dali jsme největší muže, naše
vlast jest nejkrásnější zemí, česká žena je nej
lepší bospodyní, slovem jsme nejvzdělanojšími,
nejpokročilejšími. To hrozné nej, nej ozývá 8e
u nás vždy a všude. V tisku, v řečech slav
nostních a příležitostných.

Chlubnost, touha po okázalostech a se
vnějším lesko, to jest onen hnusný rys české
povaby, ne hrdost národní, ule pýcha, pýcha
žebrácká, jakou ráda odívá se před světem
skvělá bída, jest oním nejmarkantnějším rysem
české povahy.

Čtyřicet let vtloukal tisk systematicky
českému lidu ty nejfalešnější pojmy do bluvy,
čtyřicet let honil národ na průvody a slav
nosti, čtyřicet let hlásal „přední vlasteneckou
povinnost“ účastným býti hned té, hned oné
vlastenecké maškarády. Dnes chytají se roz
umnější konečně sa hlavu a počínají se ptáti
— (o pro Boha stále slavíme? (Mor. Orlice.)
„Sláva“ utala se národní potřebou, stala se
modou, stala se národní povinností. Zvláště
v Praze. Ač stále vede se nářek, že jest zle,
ač kde kdo naříká do hospodářské tísně, jedna
N„sláva“stihá drahou.——————
v níž byl příslušnému členu výboru technickým
adjunktem. To bylo jeho radostí a potěšením,
V ohledu tom by) dbalý a pilný jako mraveneček,
Když se jednalo o divadlo, tu šil různé kroje
s nadšením a pílí, jež byly úžasnými a jeho ru
kou prošla snad celá mužská výprava v kusu

jiny Hru VondryXXVI«, jenž byl za onobo
v Hradci stkvéle proveden. Pan Fink i »otrá

ené jitrnice« sám pilinami nabíjel a špejlil. Di
vadelní hradecké garderobě věnoval se celý a
bylo marnosti, když se o něco pro ni jednalo,
chtíti na něm, aby někomu obstaral vysazení kal
hot nebo přešití kabátu. To musilo počkati, až
vyřídil záležitost skvadroby«, tak že se snad ne
mýlím, když mám za to, že tehdy velice čilé
jednotě divadelních ochotníků královéhradeckých
platně a upřímně sloužil.

Měl vkus, porozumění a smysl zejmena pro
bistorické kroje a s panem domácím Kčhlerem
býval jedna ruka. Zejmena když se jednalo o
maškarní bály, byl stále volán k němu do krámu
na radu, komu by jaký kroj spásl«, V masopustní
době pak šil také různé o»maškary« a to jsme se
nikdo nedověděl, co je pro koho. V ohledu tom
byl mičelivý jako hluchonémý. Kdo měl od něho
ušitou nebo upravenou masku, mohl se spolé
hati, že ho nijak neprozradí.

Ale při vzorné této mlčelivosti bezděčně
v masopusté r. 1870, prozradil zrovna nejmilejšího
svého pana domácího Kčhlera. Ušil mu jakéhosi

záležet, co nejvíce dovedl. Poněvadž se však žádný
maškarní bál v Hradci neskončil, aby pan Fink
při ném v garderobě při úpravě mask dobrovolné
ze zvláštní ocboty nefungoval, byl také na onom
bále, do něhož se pen Kdhler, jsa jist, že bo
žádný nepozná, jako švarný rytíř ze XVÍ. století
vypravil.



Jate-li osoboa ve veřejném životě trochu
známou, jest každý týden vaší vlasteneckou

povinností jíti na ačjakou slavnost. Jste-litomu obchodníkem, mohl byste polovici
svých zásob rozdati de různých bofetů s ba
zarů. Ožebračujte se! Jest to vaší vlasteneckou
povioností!! Zudarmo reflektují aranžéři růz
ných těch slavností na vaše sboší — až budou
míti peníze, půjdou,rozamí se naproti vám, do
krámu německéfirmy, ta má zboží lepší...
Slavnost stihá slavnost. Nemine neděle, aby
Praha něco neslavila. Tisíce národního majetku
se rozplýtvají, vyhází okny na nlici. Z velké
části pak naše vlastenecké obecenstvo zanese
je národním protivníkům.

Toma se říká chytrost pětrosí.
Nedivme se. Půl století zpívá se v Čechách

národní bymna — zemský ráj to .na pohled,
ozývá se v ní.

Jak ten ráj vypadá, o tom může vás po
očiti výlet do některé */„ hodiny od Pruhy
vzdálené obce, třeba do Chuchle nebo du Zá
běhlic. Otřískaná stavení, v „ulicích“ potůčky
vonné špíny, dvory rosbázenou alamou pokryté,
venku v špíně batolí se drobné děti, jichž otec
snad, je-li právě neděle, je také někde v Praze
na nějaké „slávě“.

Ubohý, nešťastný národe, vý slávou,
nevychovanýpro povinnosti! Máš nejslavnější mi
nulost, největší počet spasitelů a kritiků s pro
rocké, nic nedělající intelligence, nikdo však

. nevede tě k sebepoznání, nikdo nevede tě
„k práci.

Cetkami, pozlátkem, strakatými kroji snaží
-88 jedni maskovati tvoji bída, a druzí? „Jsou
„jako schudlý šlechtic. Pracovati neumí. žebrati
se stydí. Ba již se nestydí ani. A přece „sklání“
se své nadlidské výše k tobě abohému, snaží
-se „duševně povznésti té k sobě“. Ubosí!

A tak v té tvé velké bídě v útěchu cti
jenom jedno zbývá. Tvoje sláva! V té je:tvoje
velikost. Umíš aranžovati průvody a alavnosti
jako snad žádný druhý národ ověta.“

Nepotřebujeme zde ani pozuamenávati, že
to všechno jsme již také na těchto místech
pověděli, jak se naši čtenáři zajisté pamatují
a proto pouze uvádíme, že zásady naše, jež
jsme zde po leta hájili, nejsou více stanoviskem
pouze „Obnovy“, ale že začínají nejenom naši
společnost pronikati, nýbrž ony se již okázale
blásí na veřejnost jako určité mínění, jež dou
fáme, že bude nepochybně brzy působiti k roz
vrstvení politické plevy od skutečného zraa
moudrých zásad. A v tom vpočívá veliký a

„Obnova“ svým důsledným postupem a mou
drou taktikou nemálo přispěla a svým věcným

a objektivním sledem veřejných záležitostí a
„ndálostí získala si váhy adůvěry jazo list ve
„pravdě i věci skutečně pokrokový.

Obrana.
(©)Biskůp Brynych ©papežském

státě. V „Bílém Prapora“ č. 23. sděluje p.
katecheta Dioahý-Pokorný výrok, jejž prý ze
unalý p. biskap Brynych učinil v r 19000
papežském státě o přítomnosti bývalého svého

Když se s panem Finkem v garderobě sešci,
tu tento, zpozorovav na něm jakousi chybičku
v ústrojí, se zapomněl a hledě ji opraviti, dle
svého zvyku oslovil nyní neznámého rytíře: »Ra
čej, pane domácí, dovolte — —

Maskovaní i nemaskovaní kolem na pepoz
oání počitajícího pena Kčhlera vypukli při tom
v bouřlivý smích a pan KObler, vida se prozra
zeným dříve, než-li vůbec do sálu ma ples vešel,
spustil na pana Finka bromobití, před nímž se

devátou vrátil se domů celý nešťastný a ubohý.
Napotom se pan Fink panu Kčhlerovi a pan
Kóhler panu Finkovi dlouho vyhýbali.

Pan Fink, malý, slabý mužík, za svých mla
dých Jet pracoval jako krejčovský dělník v Praze
a strojil se jednou za rok, a sice na svůj svátek,
do kroje, jaký za oněch časů panoval a jejž si
ještě jako více než-li šedesátiletý stařeček pečlivé
choval. Chodé jindy zarostlý šedivým plnovousem
dal se oholit, na hlavu nasadil si starožitný cy
lindr, natáhl frak, květovanou vestu a bělavé pan
talony, do ruky vzal španělku s bílým koštěným
držadlem a vyšel si na sv. Václava po městě na
procbázku jako zkázka z dávno zašlé doby ové
mladosti.

O Hradci uměl vyprávět celé kroniky, kde
koho znal, ale živlem jeho bylo blavné divadlo
a jeho krojová výprava, pro níž měl správný hi
storický i umělecký smysl a zvláštní radostí bylo
mu stavění velikého Betléma, na který se půl
Hradce chodilo dívati.

Syn jeho Alois, hodný a dobrý tehdy hoch,
žije v Hradci doposud, jsa zaměstnán při poště.
Bylo by škoda, na starého pana Finka zde ne
vzpomenouti, neboť zajisté že při své dobrácké a
vlídné povaze aochotě byl svému okolí vždycky
platoým a svým jednáním a vystupováním repre

eeremonáře p.lára. Novotaého. Zvěčnělý ho
dagstář prý řekl as tato slova: „Já jsem proti

každému státuppožekémm oka papežský bylcirkvivětšinou balastema příležitostímoohých
rotivenství.“ Za vedený sde výrok ovšem

ngtno zodpovědnost ponechatl pouze a výhradně
p. katechotovi Dlouhéma, jenž ze Shodinové

rezmluvy 8 odp. biskupem Brynychom smyslslov si pamatoval. Sami nemůžeme výrok
tento ani popírati ani potvrzovati. Pozname
náváme jenom následující. Ani v jediném svém
úvodníku neučinil zvěčnělý katolický předák

projev o papežském státě ve smyslu V „Bíl.
hovora neslyšeli lidé, zesnulému biskapovi
blízcí, názor o škodlivosti papežského státu.
Máme však po race officielní projev ndp. bi
skupa Brynycha o papežském státě ve znění
zoela opačném. Prvý hradecký sjezd českých

katolíků r. 1897 přináší resoluci o papežatví
následujícího znění: „Ctíme a milujeme vidi
telnou hlavu sv. církve, slavně panujícího pa
peže Lva XIII. s chceme u věcech víry a
twravů zachovavati se k němu jako poslušnía
věrní synové. Chovajíce obavu, Že by možné
komplikace (poměry) nastaly, kterými by sv.
Otec u vládě sv. církve ve avé volnosti a 8vo
bodě ještě více obmezován býti mobl, pře
jeme si vroucně, aby dědictví av.
Petra opět papeži navráceno bylo“
(Viz Zprávu ajezdovou str. 58) Všecko před
běžné jednání ejezdové dálo 8e ve srozumění
s ndp. biskupem Brynychem, všecky koncepty
resoluc byly mu předloženy ku schválení a
svrchu uvedená resoluce o vrácení papežského
státu hlavě církve byla za přítomnosti p. bi
skopa Brynycha v prvé slavnostní schůzi při
jata a v úřední zprávě doslovně uveřejněna.

Z tohoto úředvího projevu, jenž je ovšem
v naprostém odporu s uvedeným citátem dp.
Dlouhého, nutno uzavírati, že pohlížel zvěčnělý
biskup na papežský stát ve smyslu v katolických
kruzích obvyklém. Drahý hradecký sjezd, jenž
se konal již po rozmlavě s dp. Dlouhým, neu
činil ovšem žádné resoluce o vrácení papež.
státu, avšak nestalo se tak proto, ježto vůbec
nebyly resoluce navrženy a přijímány. Do
rozboru vnitřního obsahu citáta p. Dlouhého
se nepouštíme, ježto nátn běželo v přední řadě
© posudek formalní jeho stránky. Dle evřchu
avedené resoluce lze těžko věřiti, že by p.
biskup byl užil výroku sobě přičítaného.

Prohloubení historie © Husovi.
$tále se říkává, že realisty umele vyvolané
oslavy Hasovy přispívají ko prohloubení vě
domostí dějepisných. Pořádají se přednášky u
Hasovi a vykládají se za dějinnou pravda vý
mysly a domněnky různých ctitelů Husových.
dak se historická postava Husova zabarvoje
dle politického přesvědčenířečníků a nynějších
„badatelů“, vykládá universitní professor Pekař
v historickém časopise v kritice o Masarykově
Hasovi. Professor Pekař ptše (Č. Č. H. IX. 354):
POstatek i ve své nepoduřené obraně prozru
zuje prof. Masaryk, že české reformaci nedobře
rozami — praví totiž, že v obeslání koncilu
(Basilejského) vidí opaštění reformního stano
viska, slabost a počátek konce. Ale Čechové
nechtěli se odloučiti od církve, jednání 8 kon
cilem Basilejským je přirozeným důsledkema————————"———-—-o
sentoval kus ducha zašlého starého Hradce a jeho
lidových tradic.

V tehdejší době kmitávala se Hradcem také
obzvláštní typická postava. Lajtnent Richter. Byl
něco přes padesáte let starý pán nízké, ramenaté
postavy, s malinkým knírkem pod nosem, obut
do vysokých bot a v nápadný myslivecký kroj.
Chodival obyčejné se silným skolkem v ruce ve
průvodu jako teje velikého bernardinského psa.
Bydlil někde ve Střeběi nebo na Zámečku.

yprávělo se o ném, že studoval v Praze na te
chnice a že se tam roku 1848 účastnil boje na ba
rikádách, Slyšel jsem o něm dokonce i tvrditi, že on
to byl, kdo číhaje o svatodušní pondělí v hótelu
»u zlatého anděla« na knížete Windischgrátze,
oknem omylem zastřelil v jenerálním velitelství
jeho paní.) To však není nijak prokázáno a proto
to pokládám za hradeckou domněnku. Po pražské
svatodušní bouři dal se prý Richtr odvésti na
vojnu ke hradeckému regimentu pěchoty, v němž
dlouho v řadách mužstva sloužil, až po roce 1866
pro svou vynikající statečnost ve válce byl pový
šen na důstojníka a jako tekový odešel na odpo
činek.

Mnoho-li je na tom všem do slova pravdy,
nevím, ale co o Richtrovi kolovalo, to zazname
návám, aeboť byl osobností skutečně zajímavou a
typem v Hradci nápadným. A zaznamenávám to
konečně proto, že skon jeho byl velice tajemným.
V Hradci způsobil nemalou sensaci.

Bylo to v letech sedmdesátých jednou v zimě,
za tuhých mrazů, když na ledě na Labi pod dů
stojnickým parkem nalezen byl ráno jeho veliký
pes, an tam sedí a žalostně vyje. Led byl místy
od vodních proudů zděravělý. Původně nevěno
vána tomu žádná zvláštní pozornost, až když se
Richter domů nevracel, pátráno po ném a tu vy
tažen byl v oněch místech z Labe utopený. Pří

og stanoviska. Tu jsme u výtky, kteroasem prof. Masarykovi učinil, že užívá Hosa
na protestantsko. Vidíme (a mohli bychom
z výkladů Masarykových o Husovi vůbec to
doložiti ještě dokonaleji), že jedna z příčin
toho tkví v Masarykově nedokonalé znalosti
Husa » českého stanoviska vůbec. V Hasovi
je, pravda, hodně protestantského, ale ještě
víc středověko-katolického; historik musí dbáti
obvu stránek — jen stranník může si voliti
jedinon.“

Když si dovoluje generál realistů falšovati
historii a připravoje Husa na protestantsko,
lze si domysliti, co si pak dovolují kmáni
této strany při svých výletech v parnech čer
vencových. Pak se nelze diviti, že s takovým
balamacením lida souhlasiti nemůžemea hansí
rování s husitským zbožím maříme politickým
výdělkářům.

(8) Odůvodněte své bozbošectví vě
decky| Část učitelstva našeho uznala natným,
aby projevila své náboženské přesvědčení. Bylo
by osudným klamem domnívati se, že jest to
jen část nepatrná. „Český Učitel“, „Školský
Obzor“, „Posel z Budče“ a „Učitelské Noviny“
jsou čteny od učitelstva davové a přičiňují se
o to, aby o protináboženském a protikatolickém
smýšlení jejich v naší veřejnosti nikdo nezů
stal na pochybách. „Porazili jsme v sobě Boha,
jsme atheisté;“ toto vyznání bylo hlučně a
okázale projeveno.

Badiž! Nechf si již pánové své svědomí
a přesvědčení sestrojnjí podle své vůle. Tolik
však nutno slušně jim připomenouti, že sub
jektivné přesvědčení ještě nikterak jich neo
pravňoje, útočiti proti náboženství katolickému,
jež vyznává veliká většina dítek, výoce jejich
svěřených, a to ve Škole, kterou si platí ka
toličtí rodičové. A přece pánové ti tak často
hovoří a píší o svobodě svědomí. Patrno tedy,
že zásadu o Ssvobodomyslnosti ještě úplně
mravně nezažili a že ze souhrou svých zásad
činem nedovedou projeviti ani tu, o které
mlaví nejčastěji. Avšak útoky protináboženské
jsou též hříchem proti vzdělanosti, která dle
pravého cbsahu svéhodává jednotlivci tolik jem
nocitu, aby netapil náboženství svého bližního.
Téžko zejména jest karakterisovati, jak mluví
o náboženství katolickém „Školský Obzor.“
Úkazy, jež lze v tomto časopisu pozorovati,
nejsou a nemohou býti známkou vzdělanosti,
nýbrž svědčí o mravním a rozumovém se
sarovění, projevy ty nejsou příznaky osvětya
vědy, nýbrž nízké sprostoty.

A jest věru podivuhodno, že útočníci
proti náboženství katolickému ze řad učitelstva
své jednání odůvodňují osvětoau a požadavky
vědy, jakoby nejsoucnost náboženství byla cílem
vzdělanosti a každého vědeckého snažení. Co
do kultneního významu církev katolická nemá
potřebí obhájců, neboť dostačí tady uestranně
psáti její minulé dějiny. Byť tu a tam jedno
tlivci v církvi svého úřadu nebo náboženství
byli zneužili, přece nemění to nic na pravdě,
že působením církve katolické štěpeno bylo
v životě národů to, co nazýváme dnes velikým,
vznešeným a ušlechtilým, co jmenujeme osvě
tovým a vzdělanostním stavem lidstva. Každé
další důkazné slovo bylo by zbytečným. Kdo
má dobrou vůli, může sám se poučiti, a ne
————————————————————-—>—————————————————

čina způsobu jeho smrti zůstala záhadou.
Mluvilo se o ní mnoho, ale nejpravděpo

dobnější jest, že Richter byl někde na Kuklenách
nebo na Pražském Předměstí a chtěje si domů
na Zámeček nadejíti, vyhnul se Hradci a pustil se
V noci přes zamrzlé Labe. Snad přes né před tím
ve dne dobře přešel, ale po tmě si nejspíše zmýlil
místo přechodu a zabloudil na slabý nebo děravý
led, jímž se do hlubiny zpropadl.

Poněvadž nebyl obrán, nikomu nepřekážel a
ani nějaké známky omrzelosti života neprokázal,
nedají se příčiny jeho smrti jinak vykládati, než-li
že se utopil následkem zbloudění na ledě, na němž
jej potom věrný jeho druh žalostným vytím 0
plakával. Richter byl typ jako z nejnapínavějšího
románu vystřižený. Tajemný, nepřístupný a při
tom nápadný.

Jako abiturienti královéhradeckého gymnasia
rozběhli se z Hradce r. 1876 do světa tito jeho
žáci: Leopold Batěk, MUDr. a lékař v Hradci
Králové; Jan Brich; Jindřich Bůrgel; Antonín
Čapek, MUDr.a lékař v Úpici; Jan Fabian, zemřel
r. 1881; Alois Foret; Jan Gótschner, zemřel jako
kněz; Vácslav Honsnejman; Vácslav Hrdlička;
BedřichJedlička, JUDr.a advokátv Praze; Bedřich
Kleinwáchter, zemřel jako kněz; Frant. Kracík,
zemřel v Hradci v semináři; Antonín Linhart,
JUDr. a advokát v Pelbřimově; August Patzák,
okresní soudce; Josef Postler, JUDr. a advokát
v Jaroměři; Jan Pumr; Jan Reisinger; Jan Schmidt;
Emil Soukal; Václav Šolta; Václav Šrůta, MUDr.
a lékař; Jan Šulc; Frant. Tocháček; Frant. Ulrich,
JUDr., zemský poslanec, starosta města a advokát
v Hradci Králové; Leop. Vaněk; Frant. Vintera,
farář v Žiželicích a Fr. Voříšek, farář v Sezemicích.8 B



možno přesvědčiti toho, kdo nechává zn sebe
mysliti jiné a kdo tane v předsudcích, oči a
něí zavírá před jasným poznáním.

Neméně jest též podivahodno. že herostratové protináboženští ze řad učitelstva zá
sada svoji o ničení katolictví z příčin koltar
ních tak pramizerně praktikují sami na sobě.
Dnes jsme ještě tak zpozdilí, že při novém
životním učení nespokojujeme 8e pouze jen
slovem, ale chceme také příklad. Ano, příklad
jest nutný a reformátorů, zejménu když jsou
životním povoláním pedagogy ve školách. „Vy
jste živým vzorem“ praví Lamesmais k uči
telům, „dle něhož se vytvoří poddajná přiro
zenost dětí a dospělých.“ Nuže, jak osvědčili
bezbožeckou mravnost reformátoři oni právě
v době, kdy nejprudčeji potírali mravnost ná
boženskou? A tu máme kulturní čin, pozoru
hodný příklad, jejž, na podkladě okolností,
v nichž se zrodil a podle všech pravidel lo
gických, bez rozpaků můžeme považovati za
typický doklad oné mravouky bezbožecké.

Orgán pokrokových učitelů proslavil se
pověstným oním výrokem, že Drozdi prý jsou
na každé faře. Nevíme, kdo byl tehdy reda
ktorem „Českého Učitele“, zda Rašín anebo
Černý. Konečně na tom asi nesejde, neboťono
úžasné nařknatí bylo schváleno všemi organi
sovanými, protože ani jediný z nich proti ha
nebnosti té neprotestoval.

V naší otrlé době surová ona pomluva
sice veřejnost nepobouřila, ale kněžstvo musí
si ji zapamatovati a při každé vhodné příle
žitosti jí vzpomenouti, aby patrno bylo, kterak
za stoupající kultury rozamu a vědy nejpřiro
zenější požadavky lidské citovosti, slušnosti a
dobrého mravu byly poplivány od těch, kteří
mají za cíl životní, útlé mysli dětské pro vše
dobré ja mravné zaněcovati. Takové široké
svědomí míti tedy dovoluje inravnost bez Boha,
jež uvedenou ukázkou doložena jsouc, odhaluje
zároveňzáludnosta nepravdumínění,ževzájmu
vzdělanosti jest, odstraňovati náboženství jako
překážku osvětového pokroku. Zapomínají také
reformátoři, zavrhujíce vše náboženské a du
ševní, že předkové naši, kdykoli přiváděli vlast
k rozkvětu a vylonávali díla památná, vždy
kladli větší důraz na docha, nežli na hmotu.
Vždyťdoba přítomná skytá poučení obdobného.
Co den množí se ve veřejnosti nářky, že mravně
klesáme. Upřímué vlastence děsí úpadek ob

vosti a nadšení. Voláme po mužích silné a
odhbodlané povahy, provádějících houževnatě
zásadná svá přesvědčení. Hovoří se učeně a
neučeně o obrození českého života, a zmatek
dovršoje se tím, že mnozí nabízející se lékaři
nemoci dodávají ještě nové potravy. Nelze
přece upříti, že zápor všeho náboženského a
šíření filosofického i vědeckého materialismu
nemohou nic jiného ploditi, leč požitkářské
rozkošnictví a výlučnou sobeckost.

Pokrokoví učitelé ve svých časopisech
vedle stránky kulturní potírají náboženství i
s hlediska vědy. Se slovem „věda“ pozorujenie
v časopisech těch přímo hýření a přepych;
věda jest jim klíčem, jímž luští nejzávažnější
otázky, jest jim modlou, jíž nekriticky se kla
nějí. Tím však není řečeno, že bychom nevě
novali velikou vážnost vědě pravé, k zajiště
ným jejím poznatkům. My jen tvrdíme, že
vyznání: „my jsme Boha v sobě porazili, my
jeme atheisté“ plyne z nadužívání vědy a od
dané víry v každou osobní neprokázanou do
mněnku, jež čím smělejší jest, tím ochotněji
jest přijímána. Berthelot nazval takovou vědu
dobrodružnou. Jako jinde, tak i naši zachváceni
jsou vědami přírodními a věří se Straussem,
že vědy přírodní vyženou všechno nadpřirozené.
Jako jinde, tak i pokrokoví naši učitelé opo
jení jsou evolutionismem, positivismem a ma
terialismem. Knihy v tomto duchu sepsané
čtou, studují a zavázali se jim poslušností.
Jenom na podkladě té vědy dobrodružné mohli
dospěti k svému atheistickému vyznání. Do
brodružuý materialism v nich zavrhuje všechno
nehmotné, on skokem dospívá k nejvýstřed
nějším výsledkům, zbavuje se starosti o zji
štění svých výroků, buduje bez ustání nové
fantastické soustavy a předstírá, že vniká v pod
statu, v prvé příčiny, ve vznik a cíl všech věcí.
Dobrodružný tento materialism vše to činí
8 onou nadutostí a předstíranou jistotou, které
tak snadno imponují nezkušencům, 8 připomíná

poetavu ze hry divadelní, jež pyšně o sobělásá: „Jsem pan Orakl; kdykoli já ústa o
tevra, není dovoleno psu štěkati.“

My však tohoto p. Orakla se nelekáme.
A když p. Orakl v učitelských časopisech po
razil prý Boha vědecky, vstupujeme také na
půda vědy a žádáme slušně, ale zároveň dů
razně,aby námbyly dány vědecké důkazy
vyznání: „my jsme Boha v sobě pora
zili, jsme atheisté!l“ Abybylovyloučeno
všeliké nedorozumění, podotýkáme, že výzvu
tuto posíláme zejména „Českému Učiteli,“ jenž
všeobecně považován jest za duševního vůdce
našeho učitelstva.

OBP“Blíží se již komec prvého půlleti a
mnozí posud i doplatky za Obnovu dluhují.
Prosíme tudiž, aby jak doplatky, tak před
platné řádně zapraveno bylo. Kdo můžeš
zaplatiti hned, neodkládej, poněvadž lehce
zapomeneš. Pravidelným placením ušetří se
nám i pp. abonentům mnoho zbytečných
nesnází“i

Politický přehled.
Sněm království Českého zahájen dne

14. t. m., ovšem jak se dalo očekávati, ve
znamení obstrukce. Na návrh něm. poslance
dr. Malého o žádostech poslanců za dovolenou
blasováno dle jmen 8 obvyklými 10minutový
mi přestávkami. Tím obstrukce něm. zavládla.
Poslanec mladoč. dr. Herold při té přílešitosti
vytkl rozdíl mezi obstrukcí českou a němec
kou a doložil, še ani Čechům na tomto, na
základě nespravedlivých Schmerliogových řádů
složeném sněmu nezáleží, ale český sněm jako
zastupitelstvo národa že obstrukce německá
nezničí, ježto oa tomto sněmu závisí existence
dynastie Habsburské. V témže smysla promlu
vil agrár. poslanec Kabr. Když pak ukončeno
druhé hlasování dle jmen, prohláil nejvyšší
zemský maršálek, že je schůze skončena a
příští schůze že bude poslancům oznámena pí
semně; dle toho sněm již více svolán nebude
až v září s ostatními sněmy. Problášením mar
šálkovým zmařena škodolibá radost dr. Kórbra
nad obstrokcí německon na čes. sněmu. Co
jiného se snémem, na nějž poplatníci masí
denně klopiti 4.000 K' Dle zemského rozpočtu
na rok 1904 činí úbrnná spotřeba 69,318.269 K,
vlastní úhrada 21,698.384K,schodek 47,619.885 K,
jenž se zmenší první vplátkou ua upravení
řek v obnosu 1,320.000 K; dosavadní přiráž
ka zemská 56,ní k přímým daním vynese
37,397.961 K, zbývá tedy neubražený schodek
8,901.924 K. — Na krajském sjezdu mladočes
kých důvěrníků v Mladé Boleslavi minulou
neděli, kde se shromáždilo několik set účast
níků, předseda výkon. výboru mladoč. strany
dr. J. Škarda, obhajoval stranu mladočeskou,
že nemá potřebí (?l) rovise politic. programu
a kladl důraz na volební reformu na sněmech.
Na změnu ústavy že nestačí počet českých po
slanců, nutno vyhledávati spojence. Posl. dr.
Kramář, jenž se svého času stavěl proti ob
strukci, nyní ji odporučoval vřele jako jediný
prostředek, kterým vláda a Němci konečně
budou poraženi.

Rakouská kvotová deputace ve schůzi dna
10. t. m. přistonpila na usnešení uherské kvo
tové deputace, dle něhož až do konce r. 1909
budou platiti Uhry na společná státní vydání
3449, my pak 6b.69,. Usnešeníto jest ovšem
rozhodným úspěchem nynější vlády, ale dalším
těžkým břemenem rakouským poplatníkům.

Mezi Uhry a-Charvaty nastalo konečně
dohodnatí v ohledu finančním. Maďaři po
stoupí Charvatům větší procento čistých daní
a svolí, aby Charvaté s výnosem svých daní
směli svobodněji nakládati. Dříve si [Maďaři
z čistého výnosu charvat. daní nechávali 569%,
44"/, vraceli Charvatům, ač i z toho si mnohé
procento nechávali.

Na dálném východě točí se vše kolem

Port Arthnru. Zprávy z bojiště zvlášť v posledním čase jsou velmi mlhavé, nespolehlivé.
Jisto ovšem, že v obvodu Port Arthuru zuří
boj a že proti armádě Kurokiho stojí armáda
Kuropatkina, kteřížto oba rozpakují se však
vésti hlavní boj. 0o nevidét nastane v Mand
žursku deštivé počasí, kdy není možno žád
ného činu se odvážiti. Kuropatkin v té době
pak počítá na další rozmnožení vojska, potra
vin a střeliva. — Po dvakráte již podařilo se
ruským důstojníkům dostati se z obleženého Port
Artburu 8 důležitými depešemi do hlavního
stanu generála Kuropatkina. A vrchní vůdce
loďstva admirál Skrydlov dostal prý se zase
do Port Arthuru. — V Rusku nařízena mobi
lisace prvního armádního sboru, na to v Ja
ponsku odpověděli mobilisací dalších 3 divisí,
jichž má býti použito proti Vladivostoku.

Z činnosti katol. spolků.
Sjezd katol. jednot dlocése králové

hradecké u příležitosti40letého trvání Jednoty
katol. tovaryšů v Chradimi koná se v Chrudimi
v tomto pořádku: V sobotu, dne 18. června t. r. ©
8. hodině večer „Přátelský večer“ v místnostech spol
kových. Dp. předseda Fr. Horák uvítá dostavivší se
hosty s vylíčí činnost spolku za dobu čtyřiceti let,
načež následovati bude volná zábava, v níž střídati
se bude hudba a přiměřenými výstupy. V neděli, dne
19. června: Ráno uvítání a nvádění spolků a depu
tací do místností spolkové naproti klášteru. O 10,
hodině průvod všech spolků s prapory a hudbou
« městského parku na náměstí k soše, kdež bude ká

sání a sloužena mše oratá, O 12. hod.ppoleča obědv místnosti spolkové a ve vykásaných hostincích. ©
1. hod. odpol. konati se bude valná schůze discéeního
ústředního svazu katolických jednot v průmysl. mu
seu dle zvlášť stanoveného programu. Dr. redaktor
J. Sabula přednášeti bude: „O českém náboženství“.

Ve 3 nod. seřadí se epolkypřed místností spolkovou,
načež odebéře se P vod městského parku předrestauraci „Na sklepích“. O půl 4, hod. uspořádán
bude tamtéž velký koncert úplné kapely c. k. pěšího
pluku číslo 36. s Josefova. Vetupné du koncertu za
osobu 40 h., za rodina 1 K. Pro členy spolků v prů
vodu za každou osobu 20 hb.

Vzdělávací a podpůr. opolek křesť.
s0e. šem a dívek v Hradel Král. pořádalns
Boží Tělo schůzi, při níž přednesl vp. Jiří Sahula o
našem stanovisku k Husově činnosti. Pádnými pří
klady vysvětlil, že dobré stránky učení Hasora stejně
jeou v katolictvu váženy a v praxi uváděny; avšak
většinu zásad těch, kterými se Hus lišil od církve,
ani nynější liberálové by šířiti nechtěli. Přednáška
přijata vděčně a a porozuměním.

Z Červ. Peček. Křesťansko-katolickývadě
lévací podporující spolek „Svornost“ se sídlem v Č.
Pečkách konati bude dne 19. června t. r. o 4. hod.
odpol. měsíční spolkovou schůzi ve spolkových míst
nostech pana Jos. Kuchaře. Program: Čteníprotokolu
minulé schůze. 2. Sdělení apolkových správ. 8. Před
náška dp. Jana Záruby, faráře v Grantě: „9r. Prokop.
Sázava.“ 4. Placení měsíčních příspěvků a přiblašo
vání se nových členů. 5. Volné návrhy. I nečlenům
vstup volný.

Odbočka Všeodborového sdražení
v Kumělcích konala v neděli dne 12. t. m. dvě
veřejné spolkové schůze se stkvělým výsledkem. Účns
tenetví jak na schůzi ve Verměřovicích, tak i v Kun
čicích bylo veliké a účinek řečnických výkonů pana
Václava Myslivce, redaktora Meče, jevil se v nadšení
posluchačů. Ve Verměřovicích mluvil pan řečník o
klerikalismu; vysvětlil a dokázal z nepřátelských ča
sopisů, že boj proti klerikalisemu jest bojproti nábo
ženetví a za souhlasu všech přítomných končil, že
chceme býti takovými klerikály, jakými byli naši
předkové v dobách Karlových. — Na schůsi v Kun
čicích pojednával p. Myslivec o tom, co chtějí křest.
sociálové. Naznačiv, že křesťanství osvobodilo lidstva
velkou část z otroctví, zjednalo práci její čest a dalo
jí cenu, dovodil, co musíme žádat my: Vrátiti křes
fanství jeho čest, pečovati, aby zase křesťanské zá
kony nabyly platnosti, neboť jen tím apůsobem lze
nabýti rovnováhy v lidské společnosti. Scbůzí se sú
častnili též členové katolických jednot z Čermné a
z Dobrouče a jednotlivci až 4 hodiny cesty. Srdečný
dík panu řečníkovi, odbočce vřelé: Ždař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Kněžské jubilemma slaviti budouletos:

G0leté vedp. megr. Jan Klein, aroikněz a děkan v Či
něvsí; 5Oleté vdpp. Ant. Kozák, děkan v Holohlav ech;
K. Nickel, děkan na odp. v Harrachově; Vinc. No
votný, kanovník a děkan v Dol. Krupé;Frt. Sedláček,
farář na odpoč. v Litomyšli; Frt, mied, kanovník
a děkan v Merkelsdorfa; Jos. Vejcl, kněz n a odpoč
v Pardnbicích.

DiecésníJednotaCyriliská vHradel
Králové odbývati bude svou valnou hromadn ve
čtvrtek dne 23. Června t.r. o 6. hod. večerní v míst
nosti apolka katolických tovaryšů v Adalbertinu. O
hojnou účast se žádá.

Baflet pří stadentském koncertu
ve středu dne 23. června „Na střelnici“ pořádají
dámy v „Obecné kochyni“ súčastněné, Čistý výnos
věnován bade spolku pro podporu chudých studují
cích. Dámy pořadatelky obracejí se kp. t. příznivcům
studentstva se snažnou prosbou o jakókoliv dárky pro
baffet, jež přijímány budou v den koncertu do 11.
hod. dopol. „Na střeinici“.

Obecná kuchymě v Hradci Král. odbývati
bude valnou hromadu v úterý 28. t. m. o 5. hodině
odpol. ve spolzových místnostech (v bývalém klášteře).

tlční slavmost uspořádají místní od
bory Ustřední Matice školské v Hradci Králové dne
3. července t. r. v sadech „Na fitřelnici“ s obvyklým,
pestrým programem.

Z místního odberu Národní Jed
noty Severočeské pro HradecKrálovéa okolí.
Ve schůzi dne 9. t. m. usnesl se výbor svěřiti úpravu
psnoramatu firmě Goldwein v Praze. Panorama bude
úplně přestavěno a nová saisona počne dne 165.září
t. r. Lze očekávati, že obecenstvo naše osvědčí důle
žitému tomuto podniku opět svou plnou přízeň. —
Knihy darovali: pan MUDr. O. Klampar (cennou kol
lekci), p. knihkupec J. Tolman a p. Zd. Ježek. Těmito
dary, za něž výbor vzdává pp. dárcům díky nejvřelejší,
nová knihovna byla doplněna a bude v nejbližší době
vypravena do jednoho důležitého místa v území ohro
deném. — S upřímnou radostí přijal výbor zprávu
výboru Besedy, který se nvolil pečovati o jednu školu
v území smíšeném, pokud se týče školních potřeb a
vánoční nadílky. Záslažný tento čin snad protrhne
mlhu lhostejnosti na úkor našich menšin se šífící a
vzbudí vědomí povinnosti podporovati je co nejhorli
věji v přetěškém jich zápasu proti mocným protivní
kům. Výbor prosí o další darování přečtěných knih.
Kdo by knihydarovati chtěl, nechť to u jednatele J.
E. Durchánka ohlásí a týž pro knihy pošle.

V mimořádné schůzi měst. zastu
pitelstva v Iúradci Král. dne 13. červnat.
r. usneseno následující: Do c. k. okres. školní rady
svolen p.dr. Ulrich. — Schválena změna parcelace
bloku C.. — Vybírání tršních poplatkůo trzích tý
denních s výročních zadáno p. Bukoviza K 2800 (loni
3066 K). —O žádosti p. Em. Vachkaza udělení povo
lení ku provozování výčepu vína v domě č. p. 280
dá ae c. k. okres. hejtmanství vyřízení, že mís tnost
ku provozování způsobilé nejsou, policejní dohled
však že Ise snadno konati.



Sucho 6 moříširý kraj hradech Jet, -Ji suc

n Pbechao bude sprišeno. v týdnu: sice am
oprohne, ale to působí jenom jako rusa. Ve středu
okasoval teploměr 30* R.

Koneert. Celoroční zkouška pokročilejších
žáků budebního ústavu M. Nepeřeného odbývá se
v úterý dne 21. června ve dvoraně „Adalbertina“
v Hradci Králové. Program bohatý.

Spelek ku potírání tnberkulosy.
Popuden'městské rady konala se veřejnáschůze děs
12. Června v zasedací síní měst. zastupitelstva za pří
činou založení místního odboru pomocného pro taber
kulosní nemocné v Čechách. Schůze byla dosti četně
navštívena delegaty, kteří zastupovali celé korporace
úřední i sociální. Zastoupeny byly spolky všech pos
litickýchbarev,protožena charitetivníma humanním
poli je součinnost všem politickým stranám možná.
Zájem o pomocnou akci projevili svou přítomností
zejména pp.: starostové Srdínko a dr. Ulrich, dr.
Batěk, Collino, místodrž. rada Steinfeld, dr. Urban,
stát. návl. Matouš, živnost. insp. Trapp, prof. Mil
bauer, dr. Reyl, řiditelé Pazoureka Šeda, dr. Tvreský,
dr. Hála, dr. Zippe, předseda gremia Richter a j. v.
Shromáždění uvítal p. starosta dr. Ulrich, jeng zvolen
byl též za předseduschůze. Na to ajal se slova re
ferent p. MUDr. Batěk, jenš v pečlivé sestavené řeči
předvedli obraz noustavného boje proti nejhoršímu
škůdci lidetva. Ze zajímavé a zvletné řeči uvádíme
jea několik dat. V Rakousku umírá souchotinami
ročně 140.000 lidí, v Čechách 322.700, takže žádná
válka tolik lidí nerničí jako souchotiny. Nemocných
je ovšem ještě daleko více. Politický okres králové
radecký vykazuje zejména velikou úmrtnost tnber=

kulosou. Z 1000 nemocných umírá 56-169,soachotinami
u nás, kdešto v celých Čechách pouze 3%,. Po Prase
je bradecký okres hnedle na čtvrtém místé úmrtnosti.
Proti sboubnému oepříteli lidstva nečinilo se však
zhola nic v Rakousku, kdežto v jiných státech již
kolik let se úspěšně čelí zákeřné chorobě. V Německa
ztídili sanatoria (léčebny) již od r. 1890 pro nema
jetné souchotináře. Činnoat tato počaly nejprv spolky
a pak uje) se jí též stát. Dnes mohou sanatoria tato
přijati 30.000 nemocných. Léčení potkává se s dobrým
výsledkem. Ze 100 nemocných pouze 11, podlehlo
chorobě, ostatní se buď úplně aneb částečné pozdra
vili. Ve Francii zejména učitelstvo pro sebe zřisuje
veliké sanatorinm. V Čechách k návrhu poslance dra.
Dvořáka r. 1900 pomýšleno na zřízení léčeben. VRa
kousku máme pouze jediný ústav u Vídně. (Pro ne
mocné kněze zřídil před 20 lety podpůrný apolek a
založil 3 sanatoria v Gorici, v Ice a v Meranu ze
snulý prelát megr. Filip, bývalý řiditel královéhra
deckého Borromea. Pozn. red.) Vedle léčeben jeou ještě
jiné prostředky k potírání tuberkulosy. Zdravotní ko
lonie v lesním zátiší, kde nemocní po celý den se
klidně zdršují a za levný peníz potraviny získají.
Pracovní kolonie, kde se zotaveným vykazuje přimě
řené zaměstnání na svěžím vzduchu. Střídmost a zdr
želivost opojných nápojů. Stavba zdravých bytů, ne
boť „hlavním agentem krčmy je špatný byta hlavním
agentem taberkulosy je krčma a Jíhoviny“. I domácí
léšení může se prováděti sborem k tomu vycvičených
ošetřovatelů, kteří naučí nemocného opatrnosti a či
stotě, aby nenakazil drubých. Opatření lehčí práce

ro vyléčené nemocné. Poučování tiskem, slovem a
dobrým příkladem. Práce nesmí se ponechati jenom
lékařům a zdravotním úřadům. Práce tato musí býti
prováděna celov společností a každým člověkem dobré
vůle. V Čechách ustavil se epolek loni pod protekto
rátem místodržitele br. Coudenhova ku potírání tu
berkulosy a v Hradci má se zříditi místní odbor jeho

ro celý politický okres královéhradecký. Řeč p. Dra.
fka učinila na shromáždění veliký dojem, takže

jednomyslně bylo přijato pobočkututo zříditi. V zahá
jené debatě byly sice vysloveny názory, že by se měl
odbor tento zříditi pouse pro soud. okr. k vůli hybnější
činnosti odborové, ale posléze přijato, aby se zřídil
jeden spolek pro celý politický okres. Přítomný pan
okresní starosta Srdínko prohlásil, že okresní zastu

pitelstvo přístapaje příspěvkem200 K za zakládajícíhočlena spolku a téměř všichni přítomní hlásí ee za činné
členy. Posléze zvoleno bylo přípravné komité ku uve
dení odbočky v život. Do komitétu toho byli zvoleni
pp.: stsrostové Srdínko a Ulrich, dr. Batěk, Collino,
místodrš. rada Steinfeld, MUDr. Urban, prof. Mil
baner, dr. Reyl, Huňáček, Richter, Herynk, Hampl;
ga okres nechanický starostové Vančura, Bednář adr.
Planičke. Bylo by žádoneno, aby pomocný tento spo
lek shromáždil při své působnosti nejširší kraby o
becenatva, neboť jenom spojeným úsilím bude lze ú
spěšně čeliti hroznému nepříteli. Podotýkáme ještě
k vůli informaci obecenstva, že pobočný odbor náš
bude úplně od své pražské centraly finančněnezávislý,
takže zdejšími příspěvky bude opět místní potřeba
kryta. Pražská centrala bude poskytovati pouze di
rektiva v postapu pomocných prostředků.

Z Čáslavě. Dne 6. t. m. pořádala zdejšíjed
nota na oslavu svého jubilea velice zdařilý večírek.
Sešlo ae členův a uvedených hostí na tři sta. Vp.
J. Sahula z Hradce Králové přednášel zde na thema:
„Náboženství základem rozvoje národního“. Slova řeč
níkova vyslechnuta a nadšeným zájmem. Pak prove
dena na jevišti svišná jednoaktovka „Klepny“. Hu
dební odbor jednoty pobavilshromážděné ratinovanou
hrou. Po ukončení jednoaktovky bavili se přítomní při
hudbě ještě delší čas. Zdař Bůh dalšíma rozvoji!

Lež má krátké mehy. Některémute
plému“ bratru s husitským přibarvením se věruoká=
salé, velmi slavné ovítání Jeho B. M. v Ústín. 0,
nelíbilo, a proto ai vylil zlost svou nad tím v „Práva
lidu“. Je to sice jen několik nechutných lží, které
vlastně za odpověď nestojí, ale že o tom přece se
smiňujeme, tu děje se tak proto,aby „Právo lidu“
na své „kráse“ neutrpělo. Pisálek hrozně se durdí
nad- tím, že všecky honorace způsobem důstojným
pootu vzdaly J. B. M. Ptáme se, je to snad čest, plí
vatí po všem katolickém, jako se to děje v Právu
lidu? Pisálek snašil se snížiti průvod lidu a lampi
onový průvod spolků, poněvadě ho do duše pálí, še
tak velké účastenatví pří tom bylo. Nestydí ae lháti

přerošeno nebylo, a nikdo se k placení daní v tenden nehlásil. Nakonec troufale hrozí malomocným
vztekem při Husové oslavě. No, no, toho se tady
nikdo nelekne, leda leckterý slaboch, podobný tomu,
který se za Právo lidu skrývati musí, aby si dodal
více kuráše.

Z Ústí m. Orl ž. dobrý dach katolického
lidu se nezapře, to se ukásalo přivisitační cestě J.
B. M. milovaného pastýře Josefa i u nás. Zavítal
k nám doe 6. června a sotva že vatoupil na hranice
farnosti naší, již vítala jej obec Černovírsvými zá
stupci a četným davem lidu, při čemž to svláště
vzbudilo posornost, že dítky při odjezdu povozu bis
kapského, pěknépomněnkové kytice do něho metaly.
Ne méně důstojné bylo také vítání J. Milosti u mostu
přes řeku, kde krásná slavobrána přičiněním knížecího
lesního byla postavena, a kde zase zástopcové obce
Dreihófa, mládež školní a zbožný lid všecky pocty
J. M. prokázal. Tak vítaly německé obce svého pa
stýře, a ukázaly své dobré katolické smýšlení. Blízko
u samé brány uvíta! pak starosta okresní s deputo
vanými ostatními členy okres. zastupitelstva a celá
městská rada se svým purkmistrem v čele J. B. Mil.,
kteříž všickni vyjeli v povozech vznešenému hosti
vetříc. Hlahol zvonů a střelba z bmoždířů ohlašovaly,
že průvod již blíží ae k městn.—Tu u sochy av.Jana
Nepom., nad kterouš k tomu účelu zbudována byla
kaple ozdobená chvojím a květinami, shromážděno
stálo jiš duchovenstvo, veškeré místní úřednictvo,
spolky a mládeš školní a veliké davy lidu. Po uvítací
řeči místního děkana pronesl případný pozdrav mě
šťanosta MUDr. Fr. Vicena, jenž v ném kladl důraz
na to, sby visitační cesta J B. Mil. přinesla pokoj
a požehnání diecési celé. — Za shromážděné c. k ú
řady vítal pan c. k. rada zemského soudu J. B. M.,
načež po předetavení jednotlivých osobností ubíral se

růvod kolem špalíra epolků a mládeže do badovy
arní. Se všech domů téměř a to nejen na náměstí,

ale také i v ulicích vlály prapory v národních barvách.
Cestou uvítaly dražičky a podaly krásnou kytici J.
B. M.— Náš kostel, ač jest velmi prostranný, v krátké
chvíli do posledního místa zbožným lidem byl napl
něn. Večer o 9. hod. uspořádaly zdejší spolky, vedeny
zdejším pěvecko-hudebním spolkem 'sv. Cecilie přes
100 let jiš trvajícím, krásné pěvecko-hudební dosta
veníčko, kteréž dirigoval zdejší rodák sám mistr Jar.
Kocian a kantata přednenena byla též od zdejšího ro
dáka Hniličky. Byla to krásná podívaná, když spolky
s četnými lampiony, vedeny hudbou, do nádvoří dě
kanské budovy vcházely, a když pan měšťanosta J.
B. M. slávu provolal, zaburácelo to v lidu jako bouře
ozvěnou. — Oba starší spolku sv. Cecilie p. Jaroslav
Kocian a p. J. Mazánek vyšli na galerii budovy, kde
přednesl p. J. Kocian přání J. B. M., aby život jeho
plynul v sousvuku blaha, štěstí a Bošího požehnání.
Druhého pak na to dne a ve středu bylo av. biřmo
vání a zkouška žáků jak českých, tak i německých.—
Krásnou děkovací řeč měl žák něm. školy v Hylvátech
v kostele, a velmi důstojnou zas řečí uvítal ve škole
J. B. M. řiditel školy zdejší. J. B. Mil. svým milým
zjevem těšil ae obzvláštní pozornosti všech, a získal
si srdce farníků docela. To se také ukázalo jak při
slavnostním zdařilém představení „sv. Julie“, které
sv. Josefská jednota ve čtvrtek ku poctě jeho pořá
dala, tak i v pátek na to večer v chrámu Páně alav
nostně i světlem elektrickým ozářeném a přeplněném
dobrým věřícím lidem. Nejdůstojnější visitator měl
litanii k Božskému Srdci Páně, a pěvecký sbor ceci
lianský přednesl velmi krásně precieně nacvičené
skladby: „Miserere“ od Caacioliniho, „Pange lingua“
od zdejšího řiditele kůru a rodáka Petra Kociana, a celé
„Stabat Mater“ od Witta. Jeho Mil. byl pobytem v Ústí
po více dní, odkadě visitoval sousední farnosti, kdež
všude okázale byl vítán a přijat. Po vykonaných ná
větěvách před svým odjezdem navštívil místní školu
mateřskou, kdež shromážděným dámským výborem i
proslovem maličké dívenky dojemně byl uvítán. Odtud
odebral se do odborné c. k. školy tkalcovské, kde
celé kuratorinm s p. měšťanostou v čele jej již uče
kávalo. Nejdůst. visitator vše bedlivě ai prohlížel a

naslouchal výkladům p. řiditele ústava, jenš v ústrolymu byl vyšel a složení strojů, jakoži práci jejic
mu vykládal. — Shromážděnéma žákovstvu důtklivě
klad! ndp. visitator na srdce, aby pamětlivi byli slov:
„Ura st abora* a vyspěli tak ve zdatné průmyslníky.
Dojemný byl odchod 3. M. Se slzami v očích loučili
se s ním farníci, a vinuli se k němu jako děti k do
brému otci. — A jako na počátku osady německé J.
M. přívětivě uvítaly, tak i vyznamenalo se německé
obyvatelstvo Hylváteké, stojíc seřaděno u ozdobené
kaple av. Anny, kdež všecky pocty důstojně mu pro
kázalo. — Odešel sice náš milý pastýř, ale pozůsta
vil nám tu trvalou památku své otcovské lásky. Kéž
nám jej Pán Bůh zachová na dlouhý věk. Kdoplnění
správy budiž podotčeno, že bylo biřmovanců 1586,

Šlechetmost. Pan Herma Polák, majitel
přádelny a tkalcovny v Parníku u Čes.Třebové, jenž
nedávno byl povýšen do stavu rytířského, jest sice
národnosti židovské, ale co vykonal ve prospěch svého
dělnictva, zasluhuje zmínky na příklad jiným. Řádný
dělník v jeho továrně je poměrné lépe placen než
v továrnách okolních. Založil a rozmnožuje fond pro
vydržování sestárlých a ku práci neschopnýchdal
níků. — Pro vzdálenější dělníky zřídil noclehárny a
veliký sál, který ae pilně větrá a v zimě vytápí, aby
zde mohli dělníci pohodlně obědvati. Zrašil pokutování
dělníků pozdě do práce přišlých. Brána zůstává i přes
určený čas otevřena. — Pro kojence továrních dělnic
zřídil jesličky, kamě mohou matky každé 2 hodiny
docházeti. — Pro dítky do 6 let zřídil opatrovnu a
pro školní dítky, jejichž rodiče pracují v továrně a
jsou tedy v době mimoškolní bezevěcho dobledu jen
samy na sebe poukázány a snadno mohly by na
mravech vzíti zkáza, zřídil útulnau, kdeš dostanou
stravu a přiblíší se hlavně na jejich zdraví. V létě
pod dozorem učitelky konají děti vycházky do příredy,
v zimě bruslí, jezdí na sáňkách a p. — Pro dělníky
a vůbec dospělý lid pořádá a financuje universitní

přednášky, jichž bylo v r. 1903 osm. Přednášky proeesorů z české university a techniky „O lásce k bliž
níma“, „O alkoholismu“, „O výchově dítek“ a p. jistě

dítek, jakoši universitní přednášky jsou české. 
[ českou filharmonii pan Polák pozval do prostranného
továrního sála, aby sdejší lid mob! poznati umění
nejdokonalejší české hudby. Sám pak s Vídně přijel,
aby osobně sesnal výkony českých umělců. Národní
neenášolivosti ve svých závodech nestrpí. Do nové
obecné a měšťanské školy v České Třebové daroval
celé vnitřní seřízení v ceně 10.000 K. — Všechna čest
takovému rytíři!

A ještě z Přibyslavska, Po uveřejnění
lokálky o obsazení fary Losenické adělojí se nám
najednou se tří stran některé opravné zprávy, jichž
pominouti nesmíme. Nový důstojný pan farář kapla
noval zde na venkovské, nábožensky smíšené faře 16
let. Ony sebrané podpisy doavědčojí jadrně, že pan
farář těší ae lásce osadníkův a to právem. Nejen na
poli ofrkovním, ale i jako předseda zdejšího hospo
dářskéko spolku působil nejvýše horlivě a záslužně.
Natuo se tndíš ohraditi proti výtkám nespravedlivé
resentace. V tom není jistě křivda, jestliže se dlou
oletý kaplan stal zde farářem, jestliže jiní, třebas

starší kompetenti již fary mají.či mají páni kaplani
do smrti zůstati bez fary? — To jest jádro tří nás
došlých zpráv. Uveřejňujeme rádi, nechtějíce nikomu
ublišovati. Předešlou zpráva jeme vytiskli, jsouce
toho přesvědčení, že jest úplně nestranná a že chce

pokárati spíš poměry než osoby. Pisatel její stál mimoompetenci, psal jako divák a nikoliv účastník. Těší
nás, žo ze samých kruhů laických nám přišly do ru
kou projevy oddané lásky k dp. faráři, a přejeme ma
v novém úřadě hojnost Bošího požehnání. Tím sloupce
Obnovy této otázce zavíráme.

Různé zprávy.
J. H. ndp. kníše-arcibiskup dr. Fr.

Baner vydal zvláštní pastýřský list na rozloučení
se svou dosavadní diecésí. Tuto eobotu bude ještě
v Brně elonžiti na rozloučenou slavnou mši svatou,
v neděli na to bude pak slavnostně uveden na arci
biskupský etolec v Olomouci.

700letá památka svatořečení sv
opata Prokopa, patrona českého,oslavenabude
v arcidiecési pražské třídenní pobožností. Dne 30.
června přeneseny budou v Praze ostatky sv. Prokopa
ode Všech Svatých k av. Víta, po tři následující dny
budou v celé arcidiecéni pobožnosti, 4. července budou
všude slavné služby Boží a odpoledne téhož dne
v Praze badou ostatky sv. Prokopa opět uloženy u
Všech Svatých. J. E. ndp. kardinál Leo bar. Skrben
ský vydá k této slavnosti zvláštní pastýřský list. Sv.

Prokop prohlášen byl za svatého 4. července 1204 odpapeže Innocence IIÍ. .
Kanovníkem vyšehradským zvolen

vdp. magr. dr. Frant. Zapletal, vicerektor české ko
leje v Římě, rodem Moravan. Nový kanovník označo
ván byl svého času vážným kandidátem biskupství
královéhradeckého.

Karel Šimamovský, vynikajícíherecče
ský, zemřel v Praze dne 14. t. m. ve stáří 79 let.

„Svůj k svému“ u Maďarů. Slováciu
herští při keupi svých potřeb obracejí se často na
Moravu a do Čech. Ta však Holíčský obecní notář na
uherském Slovácku vyhlásil, aby se žádný rolník ne
opovážil kupovati stroje na Moravě, nebo takovým
strojem pracovati; přestoupení tohoto zákazu trestáno
bude pokutou. Tak pracojí Maďaři na hmotném po
vsnesení své vlasti: Ani grošedo ciziny! Ale u nás
jakoby se nechumelilo. V Uhrách odmítají naše vý
robky, my však ochotně cizí zboží přijímáme, povr
hujíce vlastním: mouka uherská u nás dosud na
prvním místě. Karabáč na takové naše vlastenectví!

Náboženské stanovisko Mladočechů.
Jednání sněmu království Českého započalo v úterý
slavnostními službami Božími ve chrámu Svatomiku
lášském v Praze, jež sloužil ndp. světící biskup Frt.
Krásl. Z poslanců českých četně účastnili se boho
služeb agrárníci, z Mladočechů však neukázal se ani
jediný. Tak se mezi českými poslanci jeví vážnost

náboženetví jimi zastoupeného lidu českého!
Židé se stěhují. Poslední dobou odjíždí

2 Ruska směrem přes Lvov mnoho mladých židů, kteří
se kvapně stěhují do Ameriky, aby enad nebyli po
voláni do zbraně proti Japoncům. Pak že jsou ruští
čidé dobrými vlastenci|l

Tabák. Za r. 1902 odvedli kuřáci finančnímu
ministrovi 219 milionů koran, z čehož měl stát či
stého užitku 135 milionů korun. Spotřeby tabákové
každým rokem přibývá (za cigarety vydal jednotlivec
r. 1872 0'06 korun, roku 1902 2:12 korunl). Za po
sledních let silně vzrostl prodej laciných doutníků;.
racující třída lidu, jež laciné doutníky koupila, vy
ouřila jich za rok 1902 sa 22,500.000 korun. Marno

tratnost naše stoupá. A pak že jsou špatné časy.
Studentský Almanach 1904. Pp.stu

dující ae žádají o udání adres, na které si přejí, aby
zaslán byl Almanach. Kdyby jen 1000 studujících 0
devzdalo po5 adresách, byl by celý náklad Alma
nacha ve dvoudnech vypraven na velký prospěch vý
těžku Všestudentské slavnosti. Spolu prosíme velect.
dámy „Dámského odboru“, a to nejen ony, jež svého
času přihlásily se k udání adress, ale i všechny jiné,
jež mají mnoho známých v Praro i na venkově, by
si neobtěžovaly adressy tyto do Svépomoci Praha II
Lazarská ul. č. 1. dodati.

(Zasláno)
Katolickému lidu v Čechách!

Radostná chvíle, kdy celý katolický svět má
oslaviti padesátileté jubileum prohlášení dogmatu o
Neposkvrněném Početí Nejblahoslavenější Rodičky Boší
Panny Marie, rychle se blíží. Celý katolický svět při
pravuje se k důstojné oslavě významného jubilea ke



cti Neposkvrněné Matky Páně a Pomocnice křesťan
stva. R oslavám těm přidraží se v metropoli křestan
stva Římě ještě mezinárodní výstava Marianská, která
v době slavností jabilejních (od 1. sáří 1904 do veli
konoc 1905) uspořádána bude ve starobylém paláci
Lateránském. Výstava ta bude míti tři hlavní oddělení.

Výstava tato má poskytnonti příležitost všem
národům a všem věřícím, aby nejen we spojily hlasy
v nedšeném bymnu víry kpoctě NeposkvrněnéMatky
Boží a poskytly jí vroucí důkary synovské lásky, ale
aby ukázali, co duch lidský, duch křesťanský během
století nakupil pokladů vědeckých i uměleckých k pootě
té, jiš ev. OtcovéNejkrásnější všeho stvoření nasý
vají, aby představili podivuhodné plody umění Mari
anekého v souborném celku, jenž by nadšené slova,
která se k poctě Marie Panay osývati budou po ce
lém světě katolickém, velikolepým způsobem korunoval.

Že naše vlasť, v níž žili vroucí ctitelé Panny
Marie, kteří ku poctě Rodičky Boží vystavěli nádherné
svatyně, vytvořili podivuhodná díla umělecká, jejiché
historie a úctou Marianskou úzce jest spjata, zaslu
buje význačného zastoupení na této mesinárodní vý
stavě Marianské, jest na bíle dni.

Proto obracl se podepsaný komitét ke všem ka
tolíkům v království českém se žádostí, aby k dů
stojnému zastoupení na této výstavě přispěli a sasí
lali vhodné předměty buď origály nebo zdařilé re
produkce.

Zásilky přijímá ředitelství kníš. arcib. semináře
v Praze (190-[) a to aš do konce července. V prvých
dnech měsíce srpna pak bude hotová kolekce v Praze
vystavena a potom do Říma saslána. Písemné dotasy
zodpoví jednatel komitétu profesor Václav Můller,
Smíchov, Král. třída č. 1050.

V Praze, v červnu 1904.

Za komitét pro nepořádání českého oddělení na mezi
národní Marianskévýstavě v Římě:

Dr.Ant. Podlaha, Václav Manlik,
metrop. kanovní metrop. kanovník

předsedové.

(Zasláno.)

Provolání.

Váženým P. T. členům

„Politického klubu křesťansko-social
niho“ pro politické okresy: Jičínský,

Jilemnický a Semilský.

Věsm P. T. členům je asi dobře známo, že zří
zením nového c. k. okresního hejtmanství v Nové Pace
ztratil „Politický klub“ velikou část svého působiště,
ježto nově zřízený politický okres ve svých stanovách
zahrnatý nemá. Aby opět „Polit. klab“ mohl bývalého
rozsahu nabýti (Novopacko) a ještě rozšířiti (na Ho
řicko), svolává předsednictvo téhož za tím účelem
mimořádnou valnou hromadu do Libštátu na den 26.
června t. r. ke čtvrté hodině odpolední do místnosti
Katolické Jednoty tamější, při níž o věci té jednati
a hlasovati se ide, t.j. o směně článku prvého
stanov spolkových. .

Očekává ae, že každý milerád při tak důležité
věci svoji členskou povinnost vyplní a do valné hro
mady se dostaví, neboť bez dvoutřetinové většiny
veškerého P. T. členstva kýšené změny stanov bychom
nikdy nedocílili.

Účast P. T. členů se musí prokásati presenční
listinou. .

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a uvítání P. T. členů a hostí.
2. O příčinách avolání mimořádné valné hro

medy jakož i blasorání o rtoěně ofánov.
3. Přednáška: dp. Jiří Sabula promlaví o úkolu

katolíků.
4. Dotazy a volné návrhy.
5. Vyřizování spolkových záležitostí.

Z

„Politický klub křesť-soe. pro pol. okresy:
Jičínský, Jilemnický a Semilský:“

Jěset John, Václav Člstocký,
jednatel, předseda.

"UVržnízprávy.
V Hradci Králové, dne 11. června Ivo4 1 hb

pšenice K 11'80—1300, dita K 910—900, ječmo
ne K 750—900, ovsa K 6.30—700, prosa K 000
—00"00, vikve K 9:00—0:00. hrachu K 20-00—25 00,
čočky K 2400—28'00, jahel K 18.00—20:00, krup
K 20:00—30 00, at. bremboů K 3-00—000, jetalového
semene Červ. K 00-00—00 00, jetelového semene bí
lého K 00-08—00:00, jetelového semene švěd. 00-00
—0000, jetelového semene ras. 00*00—00:00, máku
K 2600—30'00, lněného semene K 19-00—20-00,
100 kg. titoých otrub K 12-00—00:00, pšenič. otrub
K 11:80—00'00,| kg. mésla K 2:00—200, 1 kg. sádla
vepřového K 1-68—0:00, 1 kg. tvarohu K 0-34—000,
1 vejce K 0'04—000, 1 kopa okarek K 00-00—
00-00, 1 kopa kapusty K 0'00—0:00, 1 hl cibule K 1200
—00'00, 1 kopa drob. zeleniny K 1-00—0'00, 1 pytel
mrkve K 0-00--000, 1 kopa aalátn 0*80—0'00, 1 hl
brušek K 00:00—. — Na Týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne tt. června 1904odbývaný přiveseno bylo:
1) obilí: pšenice hl 427, žita 853, ječmene 7, ovsa
237, glosa ©, vikvo 4, bracha ©, jakej 20, Zrep 0,
jetel. semene U, Inčnébo 0, máku 0, *) Zeleniny:
okurek 00 kopy, kapusty 00 kop, cibule 28 hl, drob.
zeleniny 166 kop, mrkve 00 pytlů, brambor 173 bl,
salátu 235 kop. 3) Ovoce:jablek 0 hl, brečsko hi,
4) Drobného dobytka: vapřů 11 kask, podavinčat 641
kusů. :

Listárna rodakoe.
A. W. v Z. „Obnova“ předplacens do

81. března 1904.

F
—“

Žádejte

ve vlastnímzájmuvědy

pravou Kathreinerovu
sladovou kávu Kneippovu

jen v balíčkách s ochrannou známkou

farář Kneipp a jménem Kathreiner

a dbejte pečlivě, abyste nepřijímali
všelikých méně cenných padělků.

M C
A.ILe

JAN KALIS,
hodinářa zlatník v Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kaperní hodinky všech
druhů a soustav. Poxdloré, hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny,náramky, jehly
a j. V nejmoderoějším provedení

s úplnou sárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným wásilky na výběr téš i masplátky
bes svýšení cen. — Zalošemo r. 1843

SPIRACŮ )
katolický lidový katechismus.

Dle 5. vydání originalu přeložil Fr. Kalvoda.
: G“ 8v. I. a II. (III. v tisko).=
Cena KK5-— v předplacení (do konce června) po

vyjití díla (ev. I.- III) K 6-—.
Posudky duchovenstva:

Neznám racování křesťanské nauky tak
praktické, tak"čátové a tak jasného slohu, jak tato
(Elsasko). Zřídka kdy přívítána byla kniha s tako
vým šením, jak tento lidový katechismus. (Lu
cenburk). Tuto krásnou knihu doporučím všude, an
obsah bohatý, krásně sestavený a řízný duchovenstvn

poskytuje ohromné výhody pro praktickou potřebu(Porýnsko). Váš katechismus nemohu více postrádati.
Nahražuje mi veškeré ostatní prostředky. Jest to
pravé Opus aareum (Solnohrady) Během 30leté

praze neshledal jsem žádný katechismus, jenž byyl tak dokonalý, praktický, obsáhlý a pro mládež
tak úspěšný jako tento (Hor. Rakousy). Toto dílo
vynahradí srou bohatostí celé uvazky děl kaza
telských (Berlín). Kniha mé pro mne největší cenn.
Mém práce ohromně mnoho a jsem nyní během
6 minut lépe připraven, jak dříve během hodiny
(rektor s Indie). Jsem velmi potěšen krásným Vaším
dílem a přeji, by se dostalo do rukou všech kněží
(Virtembersko).

V r. 1894 vyšlo první vydání, r. 1903 již páté
vydání v 30.000výt. v Americe; Benzingera Brothera
v Nor. Yorku vydali již deráté anglické vydání;
francouzské u Le Rouxe G Co. a Lethielleux, ma
ďarské u Adjutus Secundus v Szatmára, holandské
u Albertsa v Kerkrade, slovácké v Trnavě.

Vydáníčeské obsahuje nové časové statě,
na př.: O náboženské anášelivosti, alkoholismu,
upůsobné chování, ženskou otázku, národnostní za
chováníatd.

Bačtež laskavě dílo toto též věřícím
vřele a stále doporučovati a objednávati.

rákačnol R, PROMBERGER,tito
v Olomouci.

ES303
KNIHY

sepsané od Dra. Vácslava Řesmíčka:
Krvi m železem. Kladaké povídky. Cena 60 h.
Jaroslav Zásmucký. Román.Dvadíly.Cena1 K 60h.

František Cokorný divadelní řiditel. Vzpojmí aupomínky.Cena 1K. “ poníky
Rok mezi Přeleučí a Prahou. Obrazz naší doby.Cena 80 h.

Selské zrcadlo, představující života působení
Frant Vaváka. Cena80 h.

Národní zlatodol. Obraz z naší doby. Cena 60 h.
V Chytrákově. Obraz z naší doby. Cena 60 h.
Karel! Havlíček. Životopis. Cena 1 K 60 h.
Na stará kolena Idylaz učitelskéhoživota.Cena60h.
Mladí starci. Obraz s naší doby. Cena 80 h.
Starší historie Povídky. Cena 1 K 60 h.
Přemyslovci. České dějiny do r. 1306.
Praha. Román. Cena 1 K.
Fr. L. Čelakovský. Životopis.Cena 1 K.

matolán. Obraz x naší doby. Cena 80 h.
dé v zemích českých. Cena 1 K 60 h.
eský duch v XIX. století. Cena 1 K %0h.

Novými směry. Obraz z naší doby. Cena 80 h.

|- A Objednatilze ve všechknibkupectvícha u spisovatelo Dr. V. Řezníčka, Kr. Vinohrady,č. 347.© DOLJD

Prodej domu.
V Hradci Králové prodá se dům
dvoupatrový, v živé ulici, velmi
důkladné stavěný, ve kterém dala
by se zříditi kavárna neb bostinec

se zahradou.
Cena 100.000 korun.

Velice výhodné platební podmíukyl — K doptání
u p. Frant. Černého, mistra zednického

v Hradci Králové.

Právě vyšlo!

Jana Leop. Haye,
biskopa královéhradeckého,

WE“Zpráva "p
o vwisitacifar 3— kraje—
Chrudimského,

již jako královský komisař
roku 1782 k rozkazu císaře Josefa II.

vykonal.

Podává Dr. Vácslav Řezníček.

Stran92, cena80 h
O důležitosti této publikace netřeba

se mnoho šířiti. Kdo již si opatřil správu
biskupa Haye o visitací kraje Čáslavského,
nechť si objedná i spis přítomný; nalezne
v něm údaje ješté zajímavější a cennější.

Pozornost čtenářů upoutají zvláště poanámky o náboženském stavu obcí nábo
žensky smíšených, a názor biskupa Jose
finisty na vzájemný poměr kátolíkův a
evangelíkův.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
v Hradce!Králové.

K letošnímu jubileu marianskému
vydala

malou ale velmí příhodnou knížečku:

NeposkorněnáPanna a Matka
JO Z BTOVYBoší Maria. zýímema děteadd

0 Početí Panny Marie, příhodná rozj
mání, pobošností a modlitby. — Napsal a sestavil

Alfona Pr kv v Horní Hynčiné. Stran 83. —Vdle né černévasběpo 40hal.
Doporučujeme

W“ vlastní výrobu parementů 98
1 z nejbohatších látek. — Zvláštní píle věnuje se hoto

vení kostelníbo prádla dle církevních předpisů.

Velký sklad obrazů, soch a všech devo
tionalii a kostelních předmětů.



— mbísí —

k liv borovičk Fabi
Fomnya punše,iié „s udi ovocné
víno, bíléi červené,vino borůvkové(medici
nalní),vína sladká s víno Šumivé (iampaňské). |
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové

osti velmi levny ko a
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891na jub. výstavěMino „přříbrnou modnistátmá a diplomem slaté medatlle, a mnohými
nými diplomys právemrajení slaté medodl.

Vzerky zdarma a franko.

nejnovějších

Kočáry vzorů"8
odporučuje známá, osvědčená firma

ČEVNÉK 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 8 právem ražení zlaté meduniles korunou.

Praha, Vodičkova ulice 37.

pB- V řadě proních "W
sdoodů eoropských.

První český katolický zárod ve Vídni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Videň,

Easte čís. 85.

Naukáskusasálá
se vše framco.

me- POZOR! -m

Malinský křen
poštou franko na dobírku po celý rok zasílá

sám majitel

Frant. Jelínek v Malíně,
pošta Sedlec u Hory Kutné.

Cenník se na požádání zašle.

a g
Založeno 1853,

© Provedeno přes 500 oltářů a
hrobů.

Božích |

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

uměleo. závod sochařský a
bářaký prostelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
2 počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazůa j.E L
Veledůstojnému

, duchovensóvu!

Praha-l,ul.
dan Staněk, „srs
K J k paniř" rohonviktské ul. spe
cielné na kostelní náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboris,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky a t. d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem © ohní slatá a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškerévýrobky aslacemí ručím. Největší výroba a

sklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

Slatinné
lázně-- VELIUHUVKY
'/„ bod. jízdy od nádražní stanice Josefov Jaroměř.

B vil se 120 pokoji. — Vzorně zařízené.
Výtečně působící, želez. vodou připravov. slatinné
lázně, dále lázně elektr. Zkomor., jodové,
Jehličnaté a lázněpřírodní, volné.Léčenípitnou
vodou.Vodoléčba a elektroléčba. Osvědčené
proti rheumatismu, dně, lechlas, chudo
krevnosti, nemocem nervovým, žensk.

atd. Překvapující výsledky. Gymnastická
léčba vad chůze a chorob mišních (Tabes)

dle H. 9. Frenkela — Zkuš. lázeňský lékař Dr. V.Smutný = Praby. Půvabná suchá poloha u samých
rozsáhlých lesů. Výtečná restaurace ve vlast. správě,

při mírných cenách. — Vojenské koncerty.
SRB“ Poštovní i telegrafní stanice v lázních.=
Obšírné prospekty zašle zdarma Správa lázní.

Jan Horák,
senkoníkv Rychnověn.K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek *

vlastní výroby

přojarníaletní dobu
SMP* Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svěděf o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu,
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Př. hromadném objednání větší výhody.Téžnasplátkybezzvýšenícen!
== |

PIAV
PIANINA

aAKON

téžmaoplátkya'výměnunabýzítovárna
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad Eliščino nábřeží proti lab

ji skémumostu $Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny

—

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Yšestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

BR AK

Kanonické tabulky
pro oltáře, v provedení velice
vkusném, dvoubarevném, sob
rubou dvoubarevnou, nabízí

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Tóžlze
obdržetipartie zboží 30mt.,obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna. oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodné upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20— výšo.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

EDO JSI přítelemdělného křesťanskéholidu,
KDO CHCEŠ « poučiti o všeodborovém

sdružení,
KDO HLEDÁ děnika,
KDO CHCE níti přehledo dělnickémhnatí,

nechť se předplatí na časopispoleDvd,
Jejš vydává „Všeudborové sdražení křesťan. děl

mictva“ v Hradci Králové.

Předplatné jest tak malé, že každému d
možno jest se předplatiti. Na rok 2 K, 6 'ísel

za 8 K apřes 10 čísel peuze -po I K.
se čítají weliceleuné. Pal
dělníkaneb prácejen po 1K.



úolav Dvořáček, skhd nábytku
v Hradci Král. u nového Borromaea.

NÁBYTEKsms

VŘooteená úvěrní banka
vwHradci Králové

me-vklady na 4% -un
ení Daň důchodkovouplatí ústav ze svého,

wŠÍ hábas

<

©

SVA ve S
M COACOGAY,

Předplatné na

letní
čtvrtletí

veškerých

modnich
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BHa POV poetrí a antikvariát 1

© Bohdan—— F
r Sepšíjestnepřítelemdobrého. JŘ Melichar v

dan Kryšpín pen ZOaž AMOSRO | jj VHradciKrálové.| MŠ
j mýdlo,soda,prášekatd. jestnově vynalazený ES (Pyv. závod Pospižiláv, založ r. 1808.) m

(J. Sylvaterův synovec, ná- praci extrakt dá Upozorňujina novýmodníčasopis (ŘS
stupce) známka ia — „Dětský modní svět“. — P3

odbornýuměleckýzávod i . k A ČtvrtletněK 1:50. 0. hválahospodyňkyč n ěě
a SLOTOAOmalbuokenkostelních VARAPARÁNAÁRAÁAPANÁN| EAV ASN S

PRAHA-I, knamáčeníprádla.
ě. 145 st., Malá Karlova ul. čís. nejnovějších vsorů

novéblížeMaléhonáměstí,děívo Přednosti: Koberce dochrámá,vila
přes 69 roků na Malém náměstí vánánk bytů;

pod loubím) doporačuje se A Zmenivje Pracovní dobu, Již jest k prani prádla Fala, me , ;

B "Z očání okem:chrámových |%imomom nd zh TYpuaštm sácdd OH irojkové a oněné;
nejjednoduššího až k boha- B jest prádiua rukámzcelaneškodným,začskytánojest plnézáruby,

“ Hguralnímu provedení a ©. vzhledemk své vy 1 příjde hem levněji, než všechny

tém . „5 ostatní í prostředky, 7 “ . .
sice120„clemýmirámy,st- Jedinýjenpokusučiníjejprokažďouhospodyňkunezbytným.př L oh anelové1 prošívané;

' veškerýnábytek
Paramenta. i vkusnéhoprovedenía

IgnáceV. Noškudasm | Jěřské vošíky nobis== n (protokolovanáArma) i
Boží hroby“ "*zn.te*e | v Jablonnémnad Orlicí (v Čecháchf

K O0DĚKyjžovýpastyZTE | má EZ mln dor ADOLF KOVOTNY
velikonoč šení“, svchy,oltáře a veškerá ko-| | svůj osvědčený 8 častovyznamenaný ?

Veškeré rozpočty, skizzy | odborná |,
M" rada be: latně, vší závasnosti

== ku definitivníohjednávce.

PR“ Nesčetná veřejná i písemnápochvalná uznání.=
Založeno roku 1836.

uměleckýsárož ehaký 4tee | všech ně péro 1! ovárnana nádnicka koberce» oC 0S 6 n C paramen , e 2. ty.
PiJJ osefa Krejčíka 0 4 pasé.o ý praporůa kovovéhomáčlní. | o T mišh nad Orl.

nycenníky Sákros o Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku Ej| Bohaté sásobený sklad jest kašdémau k volnému
s S- Výnodnéplatební data Te CJ se na požádánífrankozašlou. : nahlédnuží.

Cenníky, vsory a rospočty sašlu ma požádání.

Koncem tohoto měsíce vyjdou v nakladatelství relig. obrázků

Karla Šimka v Č. Budějovicích, Rudolfova ul. 42.1.
uma obrázky mam

Neposkvrněného Početí Panny Mane
KARLAADAMCE,© mmm a obrázky sv. Prokopa, um

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicícha četnýchjinýchvěžovýchhodin,na (O)| ve formátu modlitebních knih, v ceně K 320 100 kusů, s českým, německým, la
městskéjatky v Praze atd., odporučujese tinským textem, jakož i bez textu.
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin A :
sezárukou,Pro nemajetnéobcenasplátky; Originály k oběma obrázkům pracoval Viktor Foester, umělec obzvláštěv církevní

cena levná, jakost výborná, malbě vynikajici. M .

we- Záznamy se stále přijímají.a

B.E,TOLAD,"kap"
Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č.17. i Pošt. spořit. č. 802101. Založeno roku 1803. X Peací stroj.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové, — Vydavatel a zodpovědný redaktor Amtoním Pochmem. — Tiskem bisk. knihtiskárny v HradciKrál:



Příloha
Ruští kozáci.

Nynější kosáci nejsou již těmi polodivo
kými dobrodruhy vojenskomi, kteří v šílené
odvážlivosti vrhali se na kolikeronásobnoo
přesilu nepřítele, ničíce vše před sebou; oyní
jsou kozáci organisováni po většině jako lehká
jízda, které ovšem dosud není na světě rovno.

Když se stali kozáci příslušníky říše
ruské, ponecháno jim jejich staré zřízení i
mnohé svobody samosprávy. Podrželi území
jimi zaujaté jako svobodný majetek, zavázáni
však na místě jakékoliv jiné dávky k válečné
elužbě ruské říši, při čemž jako zvláštnost za
chovalo ee, že každý jeduotlivec povinen jest
opatřiti si při uastoopení voj. služby koně i
veškerou výzbroj sám. Toliko pušku dostává
kozák od státu.

V době vzniku kozáctva bývali kozáci
neženatí. Přivedení ženštiny do jejich sídla
trestáno bylo i smrtí. Nyní ovšem kozáci se
žeuí.

Obývají své vlastní země kozácké, jež
mají zvláštní zřízení, lišící se valně od jiných
ruských gubernií. Kozáckých krajů jest v ev
ropském i asijském Rusku celkem 11 se 4%,
mil. obyvatel obojího pohlaví. Na vlastní ko
záky připadá jen asi 2,7000.000 duší a z těch
vojenskou službou povinných celkem 386.388
mužů. Ruská vláda přiblíží tu ke starým zakoře
něným zvykům mezi kozáky. U urálských kozáků
začíná povinnost vojenská 17. rokem » končí 51.,
u ostatních trvá jen 20 let, totiž od r. 18. do 38.
Z těch stráví maž 3 roky v oddíla příprav
ném, 12 v oddílu činném a 5 v záložním. Od
díl činný dělí se na tři výzvy čtyřleté, z nichž
první výzva koná služba vojenskov, druhé pak
dvě jsou na dovolené a bývají, jako u nás zá
ložníci, volány ke cvičení. Vlastní slažba trvá
tedy 7 let, ale po všechen ostatní čas jest ko
zák povinen míti pohotově celou svou výzbroj,
aby kdykoliv jest volán, mohl se dostaviti
k svému pluku. Osvobození bývají synové ro
dičů příliš chudých nebo požárem stižených,
živitelé své rodiny a pod.

Co se týče národnosti, jsou kozáci velkou
většinou Velkurusové a jen ve vojště kobán
ském převládají Malorasové. Mimo to jest
mezi nimi něco Kalmyků a Tatarů, pak i mon
golských Tooguzů a Burjatů, také kavkazských
horalů a Kirgizů.

Dle náboženství jsou kozáci ohromnou
většinou (97%) pravoslavní; jen něco málo
etarověrců a jiných rozkolníků, kteří z Ruska
byli buď vypuzení nebo utekli a ke kozákům
se uchýlili, zachovali svou víra. Jsout kozáci,
ač velice zbožní, ve věcech víry enášeliví a
strpí meziseboui pohany,mohamedányažidy,
kterýchžto ovšem jest mezi nimi pranepatrný
počet.

Způsob života kozáků jest ovšem dle
různých zemí různý. Území jejich prostírají
se namnoze v rovinách kol velikých řek a
jezer. Rozsáhlé stepi poskytují podmínky
zdárnéma chovu dobytka hovězího a koní (všach
koní kozáckých jest přes 1'/, miliono, k vo
jenské slažbě hodících se '/, mil.), v některých
zemích dobrá orná půda podporoje rozkvět ze
měděletví. Řeky a jozera živí četné rybolovce
a jako obchodní dráhy podporají obchod. Do
lování na drahé kovy za náhradu kozákům vy
plácenou provozuje vláda. Tovární průmysl
v zemích kozáckých pěstají skoro veskrze ne
kozáci.

Půda v zemích kozáckých dělí se na ú
zemí vojskové, staniční, soukromé a státní.
Vojskové propůjčuje se z části vojenským či
novníkům nebo pronajímá se k racionelnímu
pěstění koní a p. Pozemků staničních užívá
celá obec s čítá se na kozáka asi 30 desjatio,
ale ne méně než 20 desj. Toto území jest ma
jetkem celé obce a do majetku soukrorého
přecházeti nesmí. Každý kozák dosáhnavší věku
17 let má právo žádati za svůj podíl, jenž se
mu propůjčoje na obdělávání. Soukromé po
zemky jsou v dědičném užívání rodin, leč není
jich mnoho. Státními pozemky jsou ložiska
uhlí a kovů.

Zřízení toto se osvěděnje; jeť v zemích
kozáckých dosti slušný blahobyt. Školství jest
však dosud celkem na nízkém stupni. Nejlépe
jest ješté postaráno o školy odchovávající ko
zácké důstojníky, ač i prostý mož postapem
času může se etáti důstojníkem, vyznamená-li
se a složí-li zkoušku,

Nejvyšší správa kozáckých území jest při
ministerstvě války, vrchním velitelem či ata
manem všech kozáků jest car sám. Místní
správu řídí vojskový atamau (jenerální guber
nátor), jenž je zároveň správcem oblasti i ve
litelem vojska. Každá stanice má svého vole
ného atamana a staniční sbor, jenž pečuje o
vojenské záležitosti, soudy atd.

Vojska kozácká vedle jezdců mují i své
pěší kozáky i své polní dělostřelectvo. Jízda
Jest ovšem v ohromné převaze, čítajíc 144 je
zdeckých, 3 samostatné divise a 47 samostatných
setnin, jimž ve drobné válce bývají přiděleny
zvláště důležité úkoly. Pěších praporů z Ku
banska, Zabajkalska u Ammurska jest 20', a
jsou tyto v ruské armádě asi tím, čím u nás
jsou myslivci; polních baterií jest: 30 se 238
děly. V době války čítá veškeré vojsko ko
zácké 890 jízdních setnin, 109 pěších a40 ba
terií se 4267 důstojník? a 170.100 mažů se
170.000 koní; v době míru činí stav presenční
asi třetinu. V příčině výcviku vydán pro ko
záky zvláštní reglement, v kterémž přihlíženo
k tomu, aby přirozené jezdecké vlohy jejich
nebyly šablonou zničeny.

Svou statečností a odhodlaností, vytrva
Jostí svou i svého koňstva, železnou kázní a
zároveň schopností k samostatnémo jednání
jest kozák zejména pro drobnou válka, vy
zvídání a znepokojování nepřítele, pro píco
vání a j. služby jako stvořen. Při tom jest o
tužilý až k neuvěření, snáší statečnězímu i
horko, dovede spáti v sedle i na kameni, ne
bojí se hladu a žízně. S celou duší lpí na svém
praporu, jejž nezradí a neopustí za nic na
světě. Nepřítele dovede překvapiti jako vlk,
ule sám, mající některé společné vlastnosti
s radochy, nedá se překvapiti nikdy. — „Dle
čas. Válka rusko japonská slovem i obrazem.)

Zbrojení na moři.
Válka rosko-japonská vyvolala novou ne

bezpečnou nemoc; jest to zbrojení válečného
loďstva, které se nyní chce zaváděti ve všech
státech, jichž území stýká se s mořem. Jsou to
tytéž velmoci, které zápolí o světovládu a sice
Anglie, Německo, Francie, Sev. Amerika a
Rusko, ku kterýmž se přidalo nyní Japonsko.

Válka rusko japonská má svoje těžiště
na moři.

Tajnosti ruské úplatnosti ve východní Asii
nejsou známy, jsou ale známy její následky.
Rusko mělo míti ve vodách východní Asiedle
povolených výdajů celou pěknou armádu vá
lečných lodí, lodic a torpedových člunů, ale
počet loďstva toho byl mnohem menší a k tomu
byl roztržen na malé oddíly, které bezstarostně
kotvily v přístavech v době, kdy nepřítel byl
úplně vyzbrojen a zbrojil plných deset let.
Rasové toto zbrojení viděli a přece ničeho
nečinili, nyní klidí následky vlastní své ne
dbalosti.

Kdyby komandující generálové námořního
válečného loďstva raského ve východní Asii
byli konali své povinnosti, nebylo by dnes
Rusko tam, kde jest, Port Arthur nebyl by
obklíčen, nepopěrně veliké nehody na mořiby
nebyly se staly možnými a armády Japonců
by nemohly býti přepraveny do Koreje a
Mandžurie. Válka rasko japonská jest vpodstatě
válkou námořní, jako před 100 lety Napoleon
proti Anglii. Poněvadž Nupoleon neměl váleč
ného loďstva, musel podlehnouti, Anglie zůstala
vítězem. Jestli Rusko napraví chyby, když
vyšle v srpnu své válačnéloďstvoz Baltického
moře do východní Asie, to jest otázka velice
těžká, nikdo neví, jaké toho budou konce pro
obrovské vzdálenosti. Napoleon tvrdil, že vý
sledek války závisí od morálních činitelů a
tvrzení to jest také správné. Nehody Roska
na moři vyvolaly veliké zděšaní u všech vel
mocí, které mají“zájmy na moři a nyní se hledí
všudy pro budoucnost zabezpečiti.

Největší agitace pro tuto vše panuje v Ně
mecku. Námořní krahy Německapoukazajína
to, že Německo má nyní ročuě zahraniční ob
chod za S miliard marek. Tento obchod musí
býti dostatečně chráněn ozbrojenou námořní
mocí. Německo má na moři nyní 80 stálých
dopravních linií, v nichž jest investováno mnoho
miliard národního jmění a majetek ten nesmí
zůstati bez ochrany. Anglie vydržaje mimodo
mácích přístavů na ochranu svého obchodního
loďstva a svých osad ve vodéch mimoevrop
ských 20 válečných lodí, 17 křižáků I. třídy
a 62 křižáků II. třídy.

Francie výdržaje v zámořských osadách
1 válečný koráb, 6 křižáků I. a 7 křižáků II.
třídy. Severní Amerika má v cizích vodách
3 veliké řadové lodě, 5 velikých, 7 menších
křižníků. Německo má v cizích vodách 3 řa
dové válečné lodě a 10 křižníků. Anglie chce
do r. 1914 míti na obranu a případný výboj
vyzbrojená tři válečná loďstva. Aby je mohla
umístiti, staví nyní ve Škotsku třetí válečný
přístav nákladem mooba milionů.

Francie staví válečné přístavy v Toulonu
a Bizertě a hodlá do konce r. 1907 postaviti
do vody tři veliká válečná loďstva. Rusko si

nedá na dlouho líbiti uzavření Dardanelami a
přikročí, jakmile bude ve východní Asii volné,
k laštění otázky Dardanel; zdá se, že dojde
pak k vypořádání účtů Ruska s Anglií.

Aoglie nyní, aby Japonsko ve válce ne

terialem. Japonsko jest pouhým vykonavate
lem Anglie, která za každou cenu chce Rusko
zničiti.

Severní státy americké budou míti do
konce r. 1914 válečné loďstvo a sice 48 veli
kých válečných řadových lodí, 24 křižníků a
veliký počet torpédových lodic.

Francie vydává dnes na válečné loďstvo
ročně 300 milionů koruo našich peněz.

Japonci mají dnes více válečných lodí,
než má Německo.

Ruské velitelstvo nemělo o počtu váleč
ných lodí japonských ani potachy. Většina
těchto válečných lodí byla během posledních
let vystavěna v Anglii a potajmu také zukou
pena od různých republik Jižní Ameriky. Vý
daje na válečné loďstvo v Auglii jsou na jed
noho obyvatele ročně 20 korun naší měny, ve
Francii 8 K a v Německu 5 K. Zbrojení na
moři bude ode dneška pokračovati. Požadavek
našeho námořního loďstva válečného jest známý,
žádá se na výzbroj 80 milionů koran. Co po
tom ještě přijde, nevíme. Výdaje na válečné
loďstvo jsou velmi vysoké. Jedna válečná řa
dová loď přijde až na 30 milionů korun naší
měny. Z toho si můžame učiniti úsudek, co
stojí jedno válečné loďstvo. Válečná lítice
uchvacuje národy a státy do záhuby a nikde
není vidět naděje k Jepšímu.

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. Ottova Laciná

knihovna národní. Serie 27., seš. 8.—11. Pampelišky.
Drobné povídky a črty. Napsal A. Nečásek. Sešit za
20 h. — Sebrané spisy Kar. Světlé. Novelly III. Seš.
11.—12, po 30 h. — Anglická knihovna. Řada II, Soš.
7.—10. F. Anstey: Mosazná láhev. Satirická fantasie,
Přeložil R. Jiřík. Sešit za 24 h. — Slavische Roman
Bibliothek. Překlad Zeyerova románu o věrném přá
telství rytířů Amise a Amila. Seš. 8, a 9. po 32h. —
Lidové rozpravy lékařské, Řada V. čís. 6, O lékařích
a nemocných. Povídání veselé i noveselé. Z němčiny
přeložil dr. J. Stock. Za 1:20 K. — Malý Ottův slovník
nančný. Příruční kniha obecných vědomostí. Red. F.
A. Šubert. Seš. 21. a 22, obsahuje výklad slov od
Encephalocele—Flénu. Sešitza 60 h. — Nová země
na severu. Výprava kapitána Otty Sverdrupa k sever.
točně. Překládá dr. J. Guth. Seš. 38. a 84. po 60 h.

Nákladem „Unie“ v Praze. Spisy Julia
Zesera XIV. Román o věrném přátelství Amise a
Amila. Seš. 8.—12, po 40 hb.— Sofie Podlipská spisy
XIV. Jaroslav Šternberk. Román. Sešit 13.—17. po
80 h. — Válka rasko-japonská, Obrazová kronika z bo
jiště rasko-japonského vychází redakcí J. Klecandy
v týdenních sešitech po 30 h. Seš. 6. a 6, — Obrazový
zpravodaj z bojiště. Řídí J. Klecanda. Vychází dvakrát
týdně. Čís. za 10. h. Číslo 27. a 28. — Dějiny umění
národa českého. Píše F. J. Lehner. Seš. 27. za 70 h.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Spisy
Karla Klostermanna II.: V ráji šumavském. Román
ze Šumavy. Seš. 1. a 2. po 30 h. — Pod tíhou práce.
Román od J. Klecandy. Seš. 2. a 3. po 26 h. — V srdci
Asie. Cestopis švédského cestovatele Sven Hedina. Pře
kládá dr. A. Kraus a dr. J. Gath. Seš. 11. za 60h, —
Za českou slávou. Cyklus nádherných obrazů na pouti
Evropou po stopách české minulosti. Pořádá K. Hip
man. Seš. 16. ukončeno celé dílo. Sešit za 80 h.

Nákladem „Máje“ v Praze. Máj. Belletri
stický týdenník, Řídí Frant. Herites. Čís. 39. Před
platné na čtvrt roku 250 K. — Oko nebožtíkovo.
Román od Jul. Claretie. Přelož. P. Projsa. Za 2:60 K. —
Aziyade. Výňatky z poznámek s dopisů námoř. po
ručíka anglického. Napsal Piere Loti. Přeložil dr. J.
Guth. Za 1:20 K.

Rozhledy po lidumilství. Řídí F. c. Vik.
Roč. XII, čís. 3.—6. Předplatné 4 K ročně přijímá
pí. K. Baumgartlová v Praze v Karlíně.

Česká hudba. Časopis věnovaný čes. hudbě
vůbec, zpěvu solovémua i sborovému, směru avětského
i církevního. Pořádá AL, Strébl. Roč. X., čís. 6. a 7.
Vychází dvakrát měsíčně za roč. předpl. 8 K. Admi
nistrace v Hoře Kutné. Jako příloha vydán spisek:
Hudba kultarních národů ve starověku. NapsalK. E.
Hrobský. Díl I za 30h. *

Svatý Jan Nepomucký, Čís. 4. (za 8 hal.)
ze Sn šivotů Svatých a Světic Božích pro mládež;
pořádá V.Špaček. :

Serafinské Květy. Časopis terciářůčesko
slovanských. Red. Fr, Švábeník. Roč, III., čís. 8. a 9.
Předpl. ročně 2 K. Administrace v Olomouci.

Causeries frangai8ee. Besedníkfrancouzský

zábavný i prační. Ku prospěchu škol i samouků řídí
a vydává J.Kubín, pt vJičíně. Roč. II., čía. 8,—10.Roční předplatné 8 K.

Legendy. Malým i velkým napsal S. Bouška.

Obrazy vzzdobila Zd. Vorlova. Nákladem Ant. Odehnala v Brně. Sneseno tu 30 legend, zejména: Na
útěku. — Legenda nararetská — egyptská. — Dva
trámy. — Trn bodlák. — Tělo satanovo. — Legenda
nebeská. — Houby. — Ministrant. — Kázání sv. An
tonína. — Ďáblova kniha atd. — Cena 6 K. Zakázky
vyřizuje A. Odehnal v Brně, Veselá ul.



Obsor. Zábavně poučaý čtrnáctidenní, Řídí a

vydává VI. Štastný v Brně. Čís.9.—11. Roční předplatné 4 K.
Oavěty, listů pro rozhled v umění, vědě a

politice, redakcí V. Vlčka, sv. šestý, roč. 84. Obsah:
Bedřich Smetans. Úvahy dr. Zd. Nejedlého. — Sněhy
a ledy. Ze svých gymnas. let vypravuje V. Vlček. —
Ant. Dvořák. Od Z. Nejedlého. — Národnost a ná
boženetví. Z dějin čes. exulantů. Píše F. Slavík. —
O Vyšehradě v době knížecí. Od O. Joska, atd. —

Roční předpl. 1440 K. Administrace na Král. Vinohradech.
Lázeňeký list. Časopis věnovaný zájmům

lázní, čes. léčebných ústavů a letních sídel. Roč. IL,
čís. 1. Řídí dr, VI.Mladějovský a dr. Vr. Kačera. Ad
ministrace v Praze-II. Roční předplatné 3-80 K.

Růže Dominikánská. Katol. časopis bra
trstva růžencového a III. řeholedominikánské. Řídí
V. Bubeník. Ročník 18., čís. 1. a 2. Předplatné ročně
2-80 K v administraci v Praze-I.

Církev a katolické strany ve stoletíde
vatenáctém. Napsal C. Seignobos, přeložil J. Helm.
Knihovny "Přehledu“ av. I. Cena 70 h.

Jinou cestov. Úvahy národohospodářeké.

zospal B. Pavlík-Sychra, redaktor v MI. Boleslavi.40 h.
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Zkazilijste si žaludek

aka Snědli či vypili jste s odporem

EM něco a jest Vám nevolno? Tu
3 jen se napijte

I ŠARATICE,
Vlitrová sklenice

Vás uzdraví v několika hodinách.

Ke dnům
červencovým

odporučujeme

k důkladnému čtení následující brožury, v Ča
sových Úvahách vydané:

Husitství a protestantství.
Cena S h.

Oslava Husova. CenaS h.

Husitství a svoboda.
Cena 8 h.

Husité jindy a nyní. Juena 24 h.

České náboženství.
Cena 16 h.

Česká konfesse. | Cona24k.
Pří hromadných objednávkách poskytneme aš

50 procení slevy.

Přátelé, pamatujte, že v době planých frásí
Jest botovou notností starati se o poučení na zá
Ka pravdy! Rozšiřajte hromadně výše uvedené
spisy

Objednávky obratem vyřídí

administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

da A8

NOD v pastkáchth

světoznámé jakosti.
Odporučuje

První českáakc. spol. na orient cu- „
krovinky a čokoládu dříve(A.Maršner),

Král. Vinohrady.

Uplné výbavy nevěstám.
Kilustrované cemníky sdarma a franko.

JAN OTOUPA V PRAZEVáclavské náměstí 32. —————

Dodavatelhodímmaporo.Hostýna Velahrad.— Rozpočtysdorma.— Přes300růsných hodinpostaveno.

Vyrábí jen v dokonalé jakosti ;
by m e

věšové hodiny
pro kostely, školy,

radnice, zámky a továrny
o

sa mírné ceny 8 dlouholetou zárukou.

C. k. státní cenou vyznamenaná

první moravská výroba f
věžových hodin

PR. MORAVUDE ©
V BRNĚ, Velké náměstí, 6.

Nábytek na splátky
BoEK Ronozzmpkakdoyšk se ak NE M
K. V. Skuherský, Hradec Král.,

proti hotela „Merkur“čís. 308. Upoz orňuji

DPD |Xb2Xx4+x ||| důstojnéduchovenstvo,
Nejdůstojněší bisk, konsistoří doporučený že již od 1. května jsem

WCuměleckýzávod , , řesí dlil
* Jos. Aieslicha přesídlil <

do Hradce Královéo Hradci Král
Králové do domu proti hotelu »Merkur«.

je provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

X

Mojezlatnická a pasířská

:
je
X

*

Ř oltářů, RB Ř dílnajes zdesříenadlenejmoderějšíh
je

:
*
je

+

P+x+

Mnohouměleckých výrobků,

w- kazatelen, jako: věčné lampy, monstrance, kalichy, kříže,

x křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od

lustry atd. již na skladě.
Důstojné duchovenstvo uctivě zvu, aby

bornou dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně

při návštěvě Hradce Králové laskavě sklad

x a levně při výhodných platebních podmínkách.

1 dflnu si prohlédlo.
Upozorňuji též, že u mne lze obdržeti

je Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz
ba počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.

skleněné nádoby pro věčné lampy ve všech
velikostech, knůtky i těžítka.

Výroba rámců všech moderních vsorů. ,

KX darel Snoadil,
w Hradci Králové, číslo 280

Navštívenky (protihotelu„Merkar“).

nabízí

knihtiskárna.

v balíčkách

Okna chrámová každé-|



Přidplatnímnačtvrtroku2ksoh
Číslo 20. | > a pl roku 5 k—A |

V Hradci Králové, dne 24. června 1904.
Inserty se počítají levně.

Odmovavychásí v pátek v poledne. | Ročník X.

U řeky Jalu.
III.

(3; Podívejme se ještě aspoň na některé
doklady pravdymilovnosti, snášelivosti a ne
strannosti našich nepřátel. Již hezky dloubý
čas oplynal od objevu Švindlů v záružně Svato
václavské. Celá slušná veřejnost Česká ví, že

"katolický tisk odsoudil bezohledně ©všecky
vinníky; každý ví, že katastrofou bylo posti
ženo nejvíce kněžstvo samo a že totéž kněžstvo
pro viou jednotlivce odhodlalo se k finančním
obětem nevídaným; každý poctivec, i kdyby
pobanem byl, masí oznati tedy, že kněžstvo
stkvělým způsobem uhájilo čest katolictva.

stávají až do omrzení předhazovati celéma
katolictvu českému jméno Drozdovo. Zatím do
gallerie švindlů ve straně socialně-demokra
-tické a národně-socialní přibylo několik tuč
ných exemplářů. To se všecko nechává stranou
a — mele se stále z nedostatku Drozd.
Známe některé listy, které opakají toto jméno
v každém čísle. Že si z jmění Svatováclavské
záložny napěchovali kapsy nejvíc husité, o tom
ani muk. Jeví 8e snad v tomto manévru ně
jaká nestrannost? Kdybychom 3 touž nenko
jitelnou hltavostí chtěli poukazovati na čachry
odpovědných našich nepřátel, měli bychom pro

adé číslo Obnovy vědy nové látky dost aost.
Katolictvo promluvilo otevřeně v záleži

tosti dra Kohna i Poštulky. Ale čtěte na př.
listy organisovaného učitelstva. „Kohn a Po
štnika — Poštulka a Kohn“. Tak čtete neustálo
v různých variacích, jako bychom tyto muže
chválili.

Katolické listy ohražují se proti toma
učitelstvu, které nejapnými výmysly hledí
zviklati v našem lidu katolické přesvědčení.
Ale listy „orgunisovaných“ bijí zrovna šíleně
proti kněžskému stavu a církvi vůbec. Na př.
v jediném čísle spílá „Český Učitel“ kněžstva
bídných sluhů církve, nehodných nástapců
Krista, pokrytců bezbožných (l), zpapných a
panovačných, kteří svojí zlobou vyvracejí Boží
přikázaní; kněžstvo prý balamutí lid, bere ma

' duši, otravuje jeho rozum, obětovalo se ma
monu a hříšné chlípnosti; jsou to podlé duše,
které připravují křesťana o víra. Nadutě a
pomlouvačně „Český Učitel“ odvažuje se ku
kněžstvu volati: „Nemůžete nás volati na soud
cti, Vy jste ji ztratili, vy jste se o ni připra
vili nectným jednáním. Jak vypadáte, vy slu
hové církve a domuělí zástupci Krista? Vidíme
zloby plné, jízlivé, metivé a panovačné fari
zejce, kteří provozují mrzký obchod nábožen
stvím, ale sami víry ani lásky nemají“ —
Takové a jiné podobné nadávky chrlí tento
orgán organisovaného učitelstva v jediném čísle.
Kdyby se po letech mělo na charakter sou
časného kněžstva hádati dle tohoto tisku, byl
by považován katolík za ničemníka, který byl
každé zvrhlosti schopen. Ovšem u tohoto or
gónuplatí za denunciantství i charakterní vze

ření se katolického kněze proti ohlupování
lidu zřejmě nepravdivými pamflety.
Že od tohoto nadávkového orgánu nikdy spra
vedinosti vůči katolictvu se nedočkáme, dobře
víme. Ale zde se nám jedná hlavně o ten
smutný zjev, že ty listy, které se stále ohánějí
pokrokovostí, humanitou a nestranností, ba i
evangeliem, buď úzkostlivě k toma řádění mlčí
anebo je zřejmě vychvalojí. Před tímto řádě
ním klečí skoro všecko na kolenou; kdyby
některý otevřenější, slušný žurnalista takové
útoky pokáral, byl by strhán se všech stran,
že by na něm poctivé niti nezůstalo. Kde to
vlastně jsme? Zda si všimne některý liberální
žurnalista, jak klidně a věcně přes všecko 8u
rové napadání píšío svých protivnících na př.
katolinké „Vychovatelské Jisty?“ Kdyby vy
pustily jediné tak surové slovo proti proti
vníkům, jaký by zavzněl alarm proti hrubosti
„klerikální tiskoviny“se všech stran!

-O hrabosti a nepoctivosti socialistického

tisku nebylo by se ani potřebí zmiňovati.
„Kuždé číslo kteréhokoli socialistického tisku.
Časopis „Zář“, který se vydává nákladem asi
80.000 exemplářů, píše tyto rafinované lži
v „Galerii českých králů“: „Prvním panovoíkem,
o kterém jest bezpečnějších zpráv (!), je
Václav I., zvaný svatý (asi 923 až 935), který
byl spíše svíčkovou bábon, než králem. —
Matku svoji vyhnal (l), domnívaje 80, že strojí
proti němo úklady, ale když si připamatoval
čtvrté přikázání, povolal ji zpět. Zakládal samé

ostatky světců, ze zajetí vykupoval kněze, na
učil se dokonce nazpamět latinskou ministranci
(takovou strašnou wěl pamět!), kněžím poslu
hoval při mši a nejraději jezdil po posvíce
ních (!) Když r. 935 přijel na posvícení ke
svému bratrovi do Staré Boleslavi, tak mu
chutualo, že se zdržel ještě jeden den na ho
dech, byl však zavražděn, když šel do kostela
od bratra svého Boleslava, několika spiklými
šlechtici.“ — Takhle prohnaně dovoluje česká
veřejnost psáti o muži, kterého svědkové jeho
života jednomyslně prohlašovali za světce a
velikého panovníka českého. Takové lži bez
protestu „pokrokových“ listů předkládají se
k ztrávení statislcům čtenářů právě v té době,
kdy dr. Kalousek nu základě nejpoctivějšího
stadia stkvěle velebnou postavn sv. Václava
obhájil! Nikdo nezakfikne bezuzdné lhaní —
a pak se divme, že po tukové duševní potravé
se fanatismus proti církvi stále více vzmáhá.
Co katoličtí episovatelé po důkladném stadiu za
posledních let vydali mnoho spisů o bositství
ceny trvalé, byl našim „včeným“ protivníkům
po třicet let nejzamilovanější četbou o Husovi
podvodný pomlavačný spisek Istivého prote
stanta německého. A i kdyš se konečně roz
hodně dokázalo, že jest spisek ničemným a
zcela nešikovným útokem na historickou pravda,
osvěcovali jedni „rytíři osvěty“ tímhle spiskem
dále a jiní „slažebníci nestrauné pravdy“
mlčeli jako zařezaní, ani slovem předešlé pod
vody neodvolávajíce. A neodvolaly dosud, ač
jsme na potřebu toho již častokrát ukázali.
Ina, kde pak dát zadostiučinění pohaněné
církvif A haosité ve Vamberku, kde dr. Ka
loasek poprvé šíře na ten vědecký podvod
ukázal, místo radosti nad poznánou pravdou
pozvali si pověstného „starokatolíka“ a t. č.
nevěrce, aby dojem střízlivé přednášky Ka
louskovy zabílil a „nadšení“ utvrdil.

Ačkoliv i nekatoličtí učenci musili uznati,
že jest pamflet Renauův proti božství Kristova
slátaný spisem povrchním, oblapujícím, přece
se u nás horlivě rozšiřuje zvláště úsilím soci
ální demokracie, jako by bez takové snůšky
lží český dělník ani žíti nemohl.

Rozumí se samo sebou, že nekritické vý
mysly protestantského Delitsche proti autoritě
bible směřující honem také v Čechách šířeny.
Snad by se svět rozpadl, kdyby každý, sebe
bláhovější výmysl proti církevní nauce nebyl
odáván jako berná mince. Nepřekvapuje nás
nijak, že liberální naši rytíři pravdy zapomaěli
při tom vyslechnouti také stranu napadenou,
obviněnou, totiž církev. Na to se žádný neo
blížel, že náš přední znatel bible dr. Masil
dokázal v „Hlídce“ strannictví, vědeckou měl
kost, ano i nepoctivost Delitschovu.

Vyšel v rouchu českém Draperův pamflet:
„Dějiny konfliktů wezi náboženstvím a vědou,“
Tisíce mladých duší nepravdami v pamfleta
tom obsaženými bylo otráveno; liberální tisk
byl celý unešen tímto plodem nekritického
rozmaru. Nyní přeloženo do češtiny věcné,
blaboce promyšlené dilo „Náboženství a věda“,
jako odpověď aa onen pumflet. A — vliberál
ních listech najednou ticho tichoucí. Kdyby
aspoň poctivě tyto listy po pohoršení daném
konstatovaly, že napadená strana odpověděla!
Ale žádný ani prstem nehne, nikdo neřekne.
„Budižslyšenai drahástranal“ Kdyby to byl tak
nešikovný a mělký spis jako Draperův, kdyby
se mu daly vytknonuti skutečné chyby, tu by
ovšem onastalohlaka a úšklebků dost a dost.
Ale poněvadž spis ten jest krásnoa, klidnou

obranou církve, raději liberální listy s pravdou
zalezly do křoví, aby páni nevěrci nepřišli do
rozpaků a po případě svým vlastním listům
nenadali listů klerikálních. Podobných chytrá
ckých nápadů můžete vyjmenovati celou řadu.
Pak se prý paostvu jedná o ryzí pravdu!

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 22. června.

— K české po
litické besradnosti.)

V posledních dnech bavila se pražská
českái učmecká společnost vypravováním 8
přetřásáním zpráv o hospodářském rozvrata
muže, který ještě pře měsícem platil nejenom
za „bastanta“, ale také za národobospodářského
a politického kapacitu Poněvadž se sám před
soudy se svými věřiteli ukbdil, vyjde následkem
toho daleko menší část špinavého jeho prádla
na jevo, nežli by bylo vyšlo, kdyby byl měl
tolik možné odvaby, důsledky jednání svého
nésti.

Ještě před měsícem nebylo muži tomu,
jehož jméno vepotřebujeme zde uvádéti, rovno
a dnes kde kdo spráskl úžasem rakama, komu
se to česká společnost vlastně klaněla, svěřujíc
mu zastupování svých nejrozmanitějších zále
žitostí a zijmů.

Pán ten obdržel také za své zásluhy řád
železná koruny třetí třídy a proto nás překva
puje ta naivnost, se kterouž právě některé
radikální a pokrokové pražské listy s rozhoř
čením zaznamenávají, že prý se ze strany po
licie vode úřední šetření o hospodářských a
mravních poipěrech v české veřejnosti půso
bících t. zv. vynikajících osobností. To přece
musí každý pokládati za zcela pochopitelné,
že se vláda dává pojistiti proti možnosti, aby
se nedostalo opětně i z její strany vyzname
nání pánům, kteří lebkověrnou českou společ
nost rozmanitým „vlasteneckým“ způsobem ba
lamutili.

A věra by neškodilo, aby 8e trochu
ostřeji ke skutečnému hospodářskému 1 mo
rálníma stavu jednotlivců naší společnosti
přihlédlo. Takové očisty bylo by u nás nunej
výš zapotřebí, aby byl poctivý člověk jist a
bezpečen, že osud jeho nespočívá v rukou
černých a špinavých. Když se uváží a rozváží
zkušenosti necelých posledních desíti let, nad
jejichž historické niveau vyniká a vystupuje u
nás celá řada slavených českých postav ko
nečně jenom svými zločiny, tu každý počestný
muž musí si jenom ve svém vlastním zájmu
upřímně přáti důkladné společenské revise.

Vinkler, Wildt, Ort, Drozd, Dr. Mikyška
atd., nad něž v našich krazích své doby ne
bylo, jsou hromovým hlasem volající výstrahou,
aby se u nás přestalo lehkovážně důvěrou
plýtvati. Žádná česká strana nemá v tomto
směru drahé co vyčítati, že se k ní nehlásil
a že v ní nevynikal nějaký šelma.

Jaká důvěřivost i v německých pražských
kruzích panuje, toho dokladem byl nedávno
na Pankráci uvězněný Emil Kuchelmeister,
který po rodičích zdědil dlohy, vzdělání na
byl na vysokém učení ve Zvířeticích, a to mu
úplně postačilo, že mohl v Praze žíti jako
kofže, rozdávati domy, že si koupil panství a
kolik let to trvalo, nežli se na to přišlo, že
falšoval za 1,000.000 K směnek, za něž valutu
dostal, ač ani kloadně psáti neuměl.

V Čechách stačí, aby se zde kdokoliv
stal ihned vynikající a vysocectěnou figarou,
když jenom dovede některým způsobem sá
hnooti do cizího měšce a pak za cizí groš re
presentuje kavalíra. Nikdo se zde nestará o
to, odkud takový najednou boháč peníze bere,
jak jich nabýti mohl a jestliže poctivým způ
sobem je možno, aby rázem stál na podsta
mentě miiionáře.

Naše epolečnost již tak zvykla žíti ne
cizí útraty, že jest v ní dokonce možno s úspě



chem tiskem vydévatí návod: „Jak si moba
vypůjčitihe © = 

Tato epidemie naší společností přímo
lomcuje, še velká její část ne po poctivém
výdělku, ale po zmocnění se cizích úspor touží,
aby je promaruila a aby je prohýřila. A když
pak se důvěřivý věřitel o vé těžce nastřá
dané peníze nebo slušný člověk o náležející mu
dědictví dle svého nejplnějšího práva hlásí,tu
ibned je o něm slyšeti rámus a hluk a do
konce i žaloby, jaký je to necitelný nestyda
a vyvrhel, který ge opovažuje chtíti svůj
majetek a nechce ho ponecbati těm, kdo si ho
na oslazení a zpříjemnění svého živobytí vy
půjčili nebo zabrali.

Majetková nejistota u nás dospěla dnes
tak daleko, že při nejlepší vůli o ní více ml
četi nelse a jest to přímo spoluvinnou na ne
přípustnostech, když někdo z jakýchkolivék
důvodů se přimlouvá, aby se o tom nebo onom
nepochopitelném fakta nebo jednání veřejně
zřetelně a srozumiteloě nemluvilo. Tato ne
místná shovívavost jest tím pařeništěm, na

ně se u nás tolik neplechy a neštěstí vy0 — —

Jest nejvyšší čas a nezbytno, aby 80 u
nás o rozmanitých záhadách a osobách začalo
mluviti určitě, jasně, aby každý musil dáti
jednání své podrobiti příslušně věcné kritice,
aby naprosto přestalo dosavadní vyhýbání se
světlu a tajení pravého stavu věci. Kdo nemá
času o něco pořádně se starati, ať si hledí
svého a neleze nikam, kde zodpovědnost pře
vzíti musí.

Rovněš je netrpitelno a nepřípustno, aby
se sbovívalotěm, kdo vědělio tom neboonom
nepořádku. Při jisté echůzi po pádu Svato
václavské záložny jeden z řečníků se honosil, že
prý již deset let věděl, že záložna ta je pa
sivní ; při zprávě o emrti dr. Mikyšky se rovněž
povídalo, že jeho směnky již kolik let byly od
znalců pokládány za bezcenné — —

Zkrátka když se po české společnosti
dnes objektivně a bez předpojatosti poctivý,
správný a řádný muž ohlédne, musí se otřásti
hrůzou a zděšením, v jakých stínech se náš
veřejný život plíží.
. — Proto nelze se diviti, že naši odpůrcové
Jenom s posměchem na nás pohlížejí; netřeba
se horšiti, že si dává vláda poměry jednotlivců
zjišťovati; nelze se diviti, ža náš lid se bouří,
že nespokojenost a ošklivost projevoje, neboť
instinktivně cítí, že veřejnýnáš život správnými
cestami 8e neubírá.

Má-li naše česká společnost vyplniti své
poslání v srdci Evropy, jak si je naši člechetní
buditelé představovali, nesmí se rozpadati na
lišáky a muže bezcharakterní, na poctivé a
oklamané. Naopak! Celou musí ji pronikati
čisté křesťanské vědomí, od néhož nesmí býti
nikoma dovoleno uhýbati ani v tyranii, ani
v osobní sobectví, jež se začínají do celého
našebo veřejného života ze srdcí jednotlivců
povážlivě přelívati.

Mnozí naši tak zvaní inteligenti hrubě
porušují naši společenskou solidárnost a jed
notnost národního sinýšlení, jakmile jen se
domohli nepatrného povýšení nad ostatní spo
lečnost nebo nabyli vlády nad něčím, co patří
celku. K aesílení vlastního sebevědomí ihned

FEUILLETON.
Začarovaný filosof.

Moderní pohádka. — Píše J. S—a.

II.

Čarodějná prorokyně měla na slečnu Rů
žovou ukrutný vztek. Když totiž jednou při
kávové společnosti kterási dáma se zmínila o
umění zkušená stařeny, nazvala ji prostořeká
dívka beze všeho ostychu starou čarodějnicí.
Prorokyně se o tom ovšem dověděla hned za
půl hodiny po skončení kávového sezení. Pro
zradila jí to za tepla sama alečna Ema, dů
věrná přítelzyně Fany Růčové, která na svoji
družku velice žárlila; chtěle totiž srdce dokto
rovo sama získati. Když se prorokyně dově
děla, jak byla krásnou Fany titulována, opu
stil ji na chvíli všechen filosofický klid. Div
se bačvem nezbláznila. Taková hloupá husička
ji pojmenuje sprostě čarodějnicí! Kdyby o ní
řekla, že je kouzelnice, bylo by všecko v po
řádku. Ale čebo se ta naivní ústa dopostila,
to bylo pro bábu broznou urážkoa. Prorokyně
přes všecku svoji emancipaci holdovala všeli
jakým moderním předsndkům a nerada slyšela
pojmenovati věc pravým jménem. Zahořela
pomstou přímo vášnivou. Ema odcházela
z kouzelného doma s největším uspokojením.
„Takhle je to nejlepší“ šeptala si překypujíc
slastí. „Teďmibudeta stará bábav mémplánu
pomocnicí zadariuo. Že námlavy doktorovy
překazí, to jest jisté. A pak — pak už sama
obratně rozetřu síť. Ó, já jsem chytřejší než
ta koloznbí čarodějnice“. — A ku konci samo
mluvy se oblédla, neposloucháli ji jiná dů
věrná přítelkyně,

uží snišování sobovědomí a oprárněností
„ s nichž mnozí $$ chápají a hledají

svou obranu prosi toma v tom,že 60 kolemmocaějších, ud je někdo nesbodí, vrtí jako
hejno bnosných plazů, tak že počestný člověk

a„rotečný poj sev fe a pokořenýmvdstále ponižovaným, obíraným a pokořeným
těch, jejichž konce často jsou -nejsmutnější a
nejšalostnější — —

Naší inteligenci, jež se nyní většinou
vzájemně jenom chválí a velebí, musí se vě
novati pečlivápozornost. A náš lid číní proto
velice dobře,že si inteligence a jejího jednání
začíná všímati a že ji hledí držeti všemožně
na očích.

To mu právě naše konstituční zřízení
vlastně ukládá. Je-li lid v ohledu tom uetečný
a pak-li inteligenci. nekontroluje a jen od ní
se dá pod heslem svobody za nos voditi krá
musům proti křesťanským zásadám, pak mu
neprospěje konstituce žádná.

eliký díl naší inteligence hledí svou ne
hotovost, hrabivost a požívačnost upevňovati
rozmanitými hodnostmi a úřady, na něž se i
před sondy odvolává a od nichž si jednotlivci
dluží osobní lesk, jejž mají ti a oni pánové
míti bez ních. Ale odmyslete si od sta našich
inteligentů jejich hodnosti a úřady, a0o z nich
ve veřejnosti zbude?

Ponejvíce morální i materielní ubožáci!
Proto sebevědomě hlásíme se k té „zpá

tečnické“ zásadě, že inteligent bez silného ducha
a čistého svědomí jest karikaturou, která se
na své výši udržuje leda klamáním a podvá
děním drahých.

Pravda a lež života naší inteligence jest
charakterisována případně případem, že sla
vený český umělec za ohromnou sumu peněz
namaloval české společnosti Husa, dal Se za
tuto svou národem draze zaplacenou vlaste
neckou obětavost zbožňovati, ale z té samy
peněz neobětoval ani haléře na to,abyse jeho
děti naučily několika českým slovům.

A vakse divte, že lid hlučí a pěsti zatíná
a že jednáním inteligence pohrdá — —

„ .
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Besradnost přítomnénaší politické situace
bledí naši vůdčí politikové sanovati ponejvíce
tím, že se uchylují někam do útulných zátiší
na zotavenou nebo na zdravý vzdach. Jak
veškeré okolnosti ukazují, jest tato taktika
skoro nejneškodnější, jíž se za přítomné doby
může užívati. Česká politika již po celou řadu
let nespočívá v dovedném a všemožném vy
kořisťováuí poměrů na prospěch českých zájmů,
anobrž nese se směrem jalového o všem a do
všeho mluvení, tak že když se mlčí, jeto lépe
již proto, že se nepolitickými povídačkami nic

nepokazí. To předce každý prozíravý a soudnýpolitik dnes vidí,sčímmáa můzepočítati——
Ale u nás?
Na úterý dne 14. června svolán byl sněm

království Českého k zasedání, hlavně proto,
aby vyřídil celé Krkonoše nalehavých a na
vyřízení čekajících zemských důležitostí.

Proto, aby odpůrcové naši mohli míti zá
minko, aby ani tímto směrem náš zemský sněm
nemobl faogovati, sjeli se naši slavní politi———————-.

Zatím bába v návalu šíleného bněvu ská
kala až ke stropu. Ještě bylo štěstí, že ji ta
tarantella nechytla venku u pece, kde bylo
nejpřímější spojení s komínem. Jináč bysnad
byla tím černým otvorem při své bláznivé
gymnastice vylítla, kam patřila, už teď. Však
tam koště k volnémo poožití také stálo. Když
se uražená žena vyskákala, až ji všecky údy
bolely, použila pro variaci k výlevn palčivého
hněvu svého výmlavného jazyka, který vydržel
v práci bez umdlení třebas celý den. A tak
usednuvší na pobovko deklamovala s příšerným
leskem v očích devětkrát za sebou: „Počkej,
larvičko, já ti zatopím, že budeš do smrti pa
matovat. Já odnančím tvůj ostrý jazýček hříš
ným pomluvám. Teď si myslíš, že jsi prin
ceznou, působí ti to pekelnou radost, že jsi
avým zrakem srdce pěti mládenců ponížila a
otrávila. Ale brzy budeš smutná, opuštěnájako
bídná žebračka.“

A aby se pomsta dokonale zdařila, sta
dovala bába v magických knihách ještě celý
týden před rozhodným krokem. A když už
celý plán prostadovala s chytrostt zrovna dá
belskou, smekla se špičatého, zarudlého nosu
zlatý skřipec, vyňala ze skříně nejlepší své
Šaty a strojila se před zrcadlem celou hodinu.
Pak se odebrala přímo k zamilovanému filo
sofovi. Když už stála za dveřmi doktorova po
koje, zaslechla několik táhlých vzdechů.

Zaťukala poprvé — ale žádná ozvěna;
slyšela zase jen hlaboké vzdechy. Zaklepala
tedy podruhé — a teprv za chvilku ozval se
kleslý, chorobný hlas z pokoje: „Blíže“ Když
kouzelná žena vkročila, neušlo jí, že pan filo
8of má oči pláčem zaradlé, třeba že se ubožák
stavě) při té visitě zcela klidný. Vždyť právě
prodělal jeden z nejprudších zácbvatů sladko
bolné lásky.

kové v neděli dme 12. čer vea před
sněmovním sasedázím, doMledé olovlarí «
tam několik hodin v é sí vypravovali
statě ze své politické poesie, jejíž hloubka a
věhlas úplně postačily, še po jediném sasedání
sněmu mni vláda, ani Němci nepokládají na

počítati za potřebné a českou politikou vůbectati. 0 
Na takové výši její váha a břitkost stojí!

Snad za takto smutných poměrů se' konečně
u nás rozbřeskne, že politiku a její eměry di
ktují potřeby lidu, stav poplatníků u jejich
nálada a proto, že politikunelse vyráběti
s těmi růsnými osobními „zřeteli“, a jskými

a nás česká politika vyrábí za přítomnéoby — —

Mýlí se, kdo myslí, še přednosti naše, budeš
si ony jakékoliv, čiti mají marnivosti naší.
Ka s dnostá těch je lomu, kdo ji má, sá
vaskem, nikoli příčimeu, aby se jí chlubil. Statky
posemské, moc, očdění, vlastnosti srdce a ducha
sorhnou se jednokašdé v příčinu rosbroje, slouží-li
pýše, aby s ních tyla. Blase působí jem tehdy,
Jsou-li | majitelům svým | příčinami skromnosti.
Buďme pokorní, máme-li mnoho, neboť to svědčí,
še jsme dlušníky; co človékmá,sa všeckojest
někomupovinován,avímejistě, še budememoci
saplatsli, co jsme dlušní*

Ováoky a názory: Žájmoprostě! C. Wagner.Saž,
.————

Obrana.
(5) Oddamý přísluhovač. Že to jde

8 „realismem“ až příliš s kopce, to ví nejlíp

fin Masaryk sám. Bezobledné šlehybásníka Hoéh o, Neumanna a jiných působíovšem dojmem
velice skličajícím.Jizlivý „Čas“ se po posled
ních řízných výtkách nezmohl ani na klond
nější sofistický vtip. Rosvrzaná, prostřílená loď,
hájená jen několika Mobykány, padla by už
dávno ke dnu, kdyby ji „Naše Doba“ a „Čas“
neudržovaly nad hladinou vlečnými řetězy, jež
borlivě k jiným statnějším, křižákům samy
připínají. Lepší existence ve vleka jiných, ra
ději cizopňsné živoření a ukrývání ce za obr
něnce cizí než zánik! Toť heslem skrovné dru
žiny Masarykovy. Ovšem že jiné lodi povlekou
nepotřebný vrak jen potnd, pokud na něm
sbude trochu těch pum K jejich vlastnímu
dobru. Pak přetnou řetězy bes lítosti také a
zanecbají trosky j kupitána vlastnímu osadu.
Už to skoro začíná, ačkoli pohlaváři realiemu
nešetří nijak pochlebováním. $ami socialisté
ponižené služebníky Švihli už několikrát ci
telně přes pokorně skloněný hřbet, ale reali
stičtí příživníci k veliké zábavě lidí nestran
ných věsí 8e na Šosy nezdvořilé sooialní de
mokracie dál.

Hezky to pánové dopracovali, Svůj vlastní
program sice sestavili tito chrabří kritikové
eprve r. 1900, ale k skutečnému provádění
ohoto programa nedošlo dosud, nemoblo do
iti. „Lidová“ strana realistická byla a jest
bez lida.
s—-—-—-—

„Ponížená služebnice, slovutný pane“
pozdravila prorokyně dvorně.

„Uctivé vítám, milostivá paní“ klaněl se
filosof.

„Ů prosím, prosím, nejsem žádná paní“,
odpovídala trochu podrážděně visita; „jsem
dosud slečna.“

„Tedy promiňte dobrotivě, milostivá slečno,
mému omylo. Zdejší damský avětjest mi příliš
málo znám. A — jsem dnes tolik roztržitý...“
„Přirozeno, přirozeno, slovutný pane,“ hovořila
již slečna bába smířlivě;“ jaký byste to byl
filosof, kdybyste nebýval roztržitý! Ale — ta
Vaše neznalost zdejších dam není snad tolik
přílišná. Aspoň jedné slečny si všímáte velice
pilně; každý o tom bovoří .. . avšak já ne
způsobná bych se zapomněla představiti“ A
podávajíc s vlídným úsměvem filosovi raku,
hlásila se: „Eulalie Mastičková, doktor magie
a hypnotismu. Mne zná dobře celý kraj. —
Přicházím k Vám, paue, v záležitosti velice
choulostivá, důvěrné. Odpusťte, že se chci
směle vetříti do nejskrytějšího koutku srdce
Vašeho a jistou disharmonii v něm urovnat.
Nebojte se mne, vím předobře, co se ve Vašem
nitru odehrává, znám bolesti a tužby Vašelíp
než kterýkoli jiný člověk. A přicháším jen po
moci“.

Filosof couval s vytřeštěným zrakem
k okna před rychlým proudem řeči a živými
posuňky odvážné ženštiny, která kurážně po
stupovala v před. Když již byl náš brdina o
okna, sevřel levou rakou lenoch židle jako by
hledal oporu a čině pravicí odmítavý posoněk,
vyhrkl podrážděně: „Jakým právemse odva
žajete Vy, jako zcela neznámá dáma, vtírati
se do mých záležitostí nejprivátnějších ?“

„Právem lásky k bližnímu, milý. pane,“
odpověděla hlasem pevným kouzelnice. Ať



Aby však její „lidovost“ nebyla brána
v pochybnost,přijslí nasebe Málo čestnýa
hodně ponížený úřad kachtíků v socialistické
kochyni; a přes všecky kopance nechtějí a ne
chtějí de odtud hýbatí. | Ovšem žetaké poslu
bují blavně £ abonentních důvodů se vší ocho
tou židovským kapitalistům. Ale pokořné sloa
žení těmto dvěmu "rotikřestanskom | živlům
nijak jim nepřekáží za vhodné příležitosti —
zase k vůli předplatnému — vysílatí senti
mentální vzdechy za roshodnými zastanci kře
utanství, kteří v evangeliu viděli nejcennější
poklad pro všecky věky.

Co je 8 „rámcovým programem?“ Leží
v archivu již celý zaprášený. Provádět se ne
může, nesmí, aby pokroková policienevyhnala
realistického příživníka ze stínu ových domů.

Zoufalí bojovníci realietičtí takají o všech
„pokrokových“ dveří, hledajíce práci. Jem když
je některý velmistr aspoň za tovaryše na čas
přijme! Nezaměstnanost vždycky zlá. Že se
věší se vší horlivostí na paty českému student
stvu a organisovanému učitelstva, nikoho pře
kvapovat nemusí. (Až se utvoří nová nějaká
pokroková, budou přešlapcvat 8 poniženým ú
směvemukolem její dveří také; jako vysvědčení
dobrých mravů ukáží své mobutné dlaně, které
ztvrdly ranami zacazovanými „klerikalisemo“;
positivní prací ee pochlubí již méně, aby enad
nevzniklo pohoršení). — Ale to už přece musí
naplňovat každého nestranného diváka hoasem,
jak patolízalsky „realismus“ pěje hymny aa
ty, o jejichž úsměv prosí. Kde některá neo
malenost nebo rozhodná chyba „pokrokových“
zrovna křičí po výtce, tam zachová i pan Ma
saryk mlčení nejloyalnější. Za to však pro čest
a slávu světa tohoto seká do katolictva jako
bez rozomu.

V posledním čísle „Naší Doby“ při zmínce
o výnosu zemské školní rady v příčině varha
nictví mluví elegantně „o dlouhém skahrání
přívrženců černé moci“, o „ničemných denan

školní rady žije v přesvědčení, že tak iateli
gentníma stava, jakým je učitelstvo, dá se ne
porošené náboženské přesvědčení římsko-kato
lické se všemi jeho protimyslnoými (!) dogmaty

Pan Masaryk ovšem posud žádné protimyslnosti
v našem učení nedokázal; nanejvýš nešikovně
kolikrát prozradil, že mu mnoho neroznmí.
Po devatenáct set let jsou naše „protimyslná
dogmata“ hájena a vyznávána od jinších theo
logů než je Masaryk. Kdyby chtěl a mohl
tento pán ukazovati na protimyslnosti v la
therstvu, kabvínstvn s hasitetvu, mě: by látku
až příliš vděčnon. Tau by poobopil, proč byli
A jsou naceni přívrženci kacířstev každou chvíli
ečkterý protimyslný článek na truc katolické
cárkvi sestavený z katechismů svých vymazá
vati. [ my považujeme učitelstvo za stav in
teligentní a ctihodný. Ale právě ty očitele,
které Masaryk se vší horlivostí bůjí, nemůžeme
nijak pokládati za smetanu očitelstva; zde se
právě vyskytojí vědecké mezery největší Tito

o
stratím všecku dest, jestliže Vám moje pomoc
a rada nebude prospěšná. Vy ani nepoehopujete,
jaké vážné události osud pro Vás spřádá. Jste
spoutáe pevnoa, nelítostnou sítí až po krk. A
už se blíží okamžik, kdy Vám hrdlo bude zta
ženo až k zadušení. Jestliže všuk aspoň jiskra
energie v srdci Vašem zbývá, dovedete aspoň
nyní před dvanáctou hodinou z osidla ee vy
manit.“

„Vari, tam jsou dvéře, Vy opovášlivá! Já
doktor filosofie dostačím si nám, nepotřeboju
nikdy pomoci nějaké moderní prorokyně.“ Tak
sahorlil filosof a myslil si v taji duše své:
kam nemůže ten černý, nastrčí starou čaroděj
nou bábu.

„Jen pomalu,pomalu, drahý pane; brzy
se přesvědčíte, že ta Vaše filosofická učenost
není všecko. Já nejsem žádná tnotová kejklířka
nebo prolhaná vykladačka karet. Ale abychom
nemařili zbytečně čas, pravím krátce tolik:
Vy jste šíleně zamilován do slečny Růžné.
Zkusil jete již proto mnoho svíselů. Někteří
lidé Vám ji velice haní, jiní zase až příliš
chválí, tak že jste stále na rozpacích, kde vězí

ravda. Ve Vašem nitru bojuje filosof 8 milu
fcím mládencem. Jsem daleka toho, abych

zbytečně trhala pouto lásky tam, kde obmý
šleuý sňatek může přinésti pravé blaho. My
slím však, še jeat volice šlechetným dobrodin
cem ten, kdo svého „klamanéhobližního z blada
vyvede.“

„Co tím vším chcete říci? Snad i Vy po

dezříváte moji vyvolenou z hříchůnejčernějších?“ Tak se tázal filosof, navazuje na dů
věrný hovor staré Eulalie již zcela ochotně,
poněvadž počal už věřiti, že ta čenská mnoho
o něm ví a že snad přece zrnko netušené
pravdy utrousí.“

„Hm, pane doktore, já neříkám o slečně
Fany, že jest zlá, hříšná; neříkám také, že by
byla svatá. Chci jen, abyste 8e sámco nejlépe
přesvědčil vlastním zrakem a sluchem, jakou
povahu Váš ideál má. Nic víc, nic míň. Chcete-li

pámové právě chlájí mocí mermo poučovati svěl
© těchvěcech, které prostudovali jem s několika
nedokrevných, vodnalých pamílelů, zúmyslné ne
pátrajíce, jakými důvody proti nepravdám těm
8e elrkov hájí. P vé místo článkův a
přednášek do jejich oboru spadajících, uši
tečných, pletou se k vůli poháně církve neů
stapně do „poučovánt“ theologiekého, aš našinec
troe nad těmi „vědomostmi“ a strannictvím.
Příkladů jsme avedli v Obnově dost. My pánům
organisovaným „přesvědčení“ zbudované na zá
kladě nesoustavné četby strannických brožurek
Deberemeu,ale moslie v zájma pravdy rozhodně
žádati. aby pod záminkou pokroku tito pánové
neohlupovali mládež a lid způsobem tak ne
poctivým, tak nevědeckým, jako se děje na př.
v „ČeskémUčiteli.“O tom,jak newrvales námi
orgán organisvvaných bojoval, jak nasval všecko
kněšstvo Drosdy, jakými hrubými a mevěcnýmina
dávkami nás „nesmí ovšem „Naše Doba“
mluviti.

Pan professor píše též: „Klerikálové také
těžce nesou, že v učitelstva proavitlo uvědo
mění o násilném pořímštění našeho národa po
Bílé Hoře a mají strach, aby se toto uvědo
mování nešířilo prostřednictvím očitelstva, oai
versitních extensí a jiných do širších vrstev
lidových, které jim zůstuly ještě věroýwi.“ [I
nikoliv; tohle uvědomění jest už hodně staré,
„pořímětění“ promleto na nesčetných schůzích
pokrokových 8 příslušnou dávkou nespravedli
vých útoků už dávno.

Pravdy se nikdy nebojíme. Za to pan
Masaryk s celým pokrokářstvem ve své „sta
rostlivé péči“ o historickou věda nepoučí nikdy
o důsledcích kultarní práce cepů táborských,
jež se zatínaly v zájmu „reformace a svobody“ do
statisíce lebek českých katolíkův. Nepoví tento
úzkostlivý páno násilné protestantisaci luther
ských pánů, o hunském řádění švédských „re
formovaných“ vojsk v Čechách, o zlatém věku
a kultarní vyspělosti našeho národa za Karla
IV. Nesmí se k tomu odvážiti, poněvadž zná
dobře „nestranné vědecké tažby“ pokrokové
inkvisice, "která by mu otevřená slova neod
postila. To raději ve spolka s pp. Drtinou a
Jozífkem z nedostatku protikatolické látky
utíká se k zřejmým pomluvám. Nestačí-li kři
klavé doklady, jež jsme již uvedli, můžeme
posloužiti haldou nových. Nyní, pokud železo
žhavé, „politický klub české strany lidové“
pořádá k větší cti a slávě organisovaných ve
řejnou přednášku „0 náboženské svobodě a
volnosti přesvědčení“ Zas tohle aspoň na
chvilku pomůže; ale na dlouho už rozhodně
ne. Věrný služebník svých pánů ! Naoko vůdce,
skutečně však sám vedený a mocnějšími proudy
smýkaný. Jen když se aspoň ještě na chvílí
oddálí — zevšednění. O to tu jde hlavně.

Politický přehled.
Sněm království Českého tedy proto tak

rychle usavřen, jak dr. Kůrber dává rozhlašo

tedy, pomobu Vám způsobem přímo sensačním,
abyste zcela nepozorovaně a při tom s plným
pohodlím prozkoumal nejtajnější zábyby srdce
jejího.“

„Tohleže byste,milostivápa—či pardon
slečno, dokázala? Sokrates byl tak valiký fi
losof a znatel srdcí lidských a přece se napá
lil Xantippou; zkušený Caesar miloval zrádce
Bruta jako vlastního syna. I nejmoudřejší Ře
kové sedli na vějičku Filipu Makedonskému.
Osvícenci osmnáctého století považovali taškáře
Voltairu a Rousseaua za hotové světce. Zkrátka
tvrdím tolik, že ani nejmoodřejší učenec ne
dovede dobře prozkoumati nejtajnější tažby a
nálady srdce svého bližního. Kolikrát učenec
ani sám sobě dobře nerozamí.“

„A já zase se vší určitostí opakuju, že
poznáte slečnu Fanny s mou pomocí skrz na
skrz, tak dobře a dokonale, jak ji sama znám.“
Hlas kouzelnice zněl stále pevněji, stále pře
svědčivěji, až filosof suggestivním slovům po
dlehal.

Tedy mi povězte aspoň určitě, jakým způ
sobem hodláte evůj plán provést, upřel filosof
tázavě zrak na kouzelnici.

„Zcela jednoduše; znáte bratrance slečny
Růžné Josefa Vrátila. Jste dobře zasvěcen do
jeho poměrů, víte, že jest to trochu bujný pán;
ale právě jeho fešáctví a hrdost zamlouvá se
slečně Růžné tolik, že ho učinila svým nejmi
lejším důvěrníkem. Tomu poví všecko, pro
zradí mu nasebei takové věci, které tají před
vlastními rodiči. Jestliže tedy svolíte, promě
ním svým uměním Vaši podoba i hlas v pří
hodnou chvíli tak dokonale, že i sama Fan
Vás bude míti za Vrátila. Pak jí můžete před
kládati otázky nejrůznější, můžete pal. zapřísti
hovor i o sobě jako o třetí osobě a uvidíte,
jakých nových zkušeností nabudete. Pak po
znáte z její vlastních úst uejlíp celou její
povahu“.

Teď se dal filosof do nehoráznéhoemíchu
myslil, že mluví s osobou šílenou. © (Dokonč.)

vati ve své Montagsrevne, ježto Čechové chtěli
prý Němce na alici znásilniti. Ovšem to jest
Špatné vysvědčení [královskému městu Praze,
která by ta měla na obranu své cti vystoupiti,
aby i pouhá pověst snad nepřáteli našimi roz
Šiřována nestávala se příčinou uzavření gněmu.

čím dále přiostřají. — Strana mladočeská se
zatím reorganisuje a řady své prohlíží. Dělo ee
tak i v neděli na krajinském ajezdu v Táboře,
kde dr. Kramář obhajoval taktiku mladočes
kého poselstva. V témž smyslu sešli se v úterý
v Praze zemští a říšští poslanci mladočeští, po
slanci lidové strany na zemském sněmu mo
ravském a sdružení slovanských poslanců na
sněmu vóvodetví slezského na společné schůzi.
Shromáždění poslanci usnesli se, že gsetrvají
v nejrozbodnějším boji proti vládě i nyněj
šímu vládnímu Ssystéma, spola pak volají
všechny Čechy dobré vůle, aby se v této pro
národ český tak nebezpečné chvíli sjednotili
v odporu proti vládě a tak zmuřily úmysly
vládní, zlomiti českou sílu rozdrobeností a rozer
vaností národa.

Všeněmci ve své nesmyslné přepjatosti
problašují, že jen tehdy zanechají obstrukce
na čes. sněmu, zanechají-li téže Mladočeši na
říš. radě; budou-li na nejvyšší místa ve všech
oborech služby zemské povoláváni pouze
Němci atd.

Ve Francii obrací se nyní ostří veřejnosti
proti ministerskému předsedovi Combesovi,
jemuž prý bylo prostřednictvím jiných nabíd
nuto 2 mil. franků, aby mniši kartosianští ne
byli z Francie vyhoštěni. Vyšetřováníjestv pl
ném proudu.

Gen, guvernér finský generál Bobrykov
byl ve finském senatu postřelen úředníkem
Schaumanem a již také poranění podlehl. Ná
sledkem toho finská samospráva bude asi ještě
více omezena.

V Armenii došlo opět k hrozným krvavým
řežím, při nichž Tarci a spojenci jich Kurdové
vypálili 50 vesnic a na 3000 Armenů porubali.
Torci svádějí vše na Armeny.

Na rasko-japonském bojišti opětněnaceni
byli Rusové ustoapiti. Generál Stackelburg, vy
slaný Karopatkinem na pomoc Port Artharu,
byl zaskočen přesilou japonskou, čímž byl
nacen s těžkými ztrátami ustonpiti,ač Japonci
měli daleko více mrtvých. V Port Arthuru pa
nuje nejlepší nálada. Většina obyvatelstva na
bídla veliteli pevnosti své slažby, též asi 600
žen; pevnost jest prý zásobena vším na 6 mě
síců. Japonci při tom připravují se stále na
dobytí Port Arthuru, na nějž vší silou udeří,
až prý budou míti pohromadě 100.000 mažů.
— Vladivostocké loďstvo vedením admirála
Skrydlova vrazilo náhle do úžiny korejské
mezi Koreou a Japonskem, kde potopilo pět
dopravních lodí japonských, čímž zahynulo na
5000 mažů vojska japonského, Rasové pak ne
stratili ani jediného muže. Nad tím panuje
v Japonsku zděšení; admirál Kamimara Rusy
sice stíbal, ale pro mlhu prý jich ani nespatřil.
Zatím Skrydlov sní ve Vladivostoku o nových
výpadech. Japonci zápasí doma 6 potížemi
finančními. Peněz se nedostává; volká banka
v Osace zastavila platy, čím nastalo v celé
zemi velké rozechvění. — Na bojišti dopouštějí
se prý Japonci na Rusích mnohýchukrutností;
zajatce prý mrskají, oči jim vylapují, noby a
ruce usekávají atd.

Diecésní sjezd katolických jednot
v Chrudimi.

Chrudimská jednota katolických tovaryšů slavila
v neděli dne 19. června vzácnou slavnost 40letého ju
biles svého trrání. Uhrudimská jednota je nejstarším
katolickým spolkem v diecési královéhradecké, proto
braly vřelou účast na jubileu apolky celé diocése
valným sjezdem, jejž ústřední představenstvo týž den
do Chrudimě svolalo. Slavnosti předcházel přátelský
večírek v sobotu, kde předseda jednoty dp. kaplan
Horák podal vřelými slovy historii jednoty za celé
dtyřicetiletí, oceniv po zásluze neunsrnou působnost
p- učitele Thumy, jenš po celou tu dobu 40 let stojí
v předním šiku jednoty jako místopředseda. Není snad
drahého pracovníka, jenž by po takovou řada let nesl
břímě spolkového činovnictví. Práce p. učitele Thumy

byla oceněna lichotivými přípisy J. E. P; kardinálaGraschy, centrálního předsedy tovar. spolků rakouských
a odp. biskupa Dra. Doubravy. Rovnéš i jednota suma
věnovala svému dlouholetému místopředsedovi zlatou
pamětní medaili.

Druhý den v neděli dopoledne seřadily ae spolky
se 12 prapory u městského parku, odkudě za zvaku
hudby odebraly se na náměstí ku soše, kdež nadše
nými a dojímavými slovy naznačil povinnosti kato
lických socialů vdp. P. Jan Zima, emauzeký bene
diktin, proslulý kazatel pražský. Mši sv. obětoval za
četné assistence vedp. č. kanovníkT. Střebský. Poboš
nosti súčastnila se městská rada s p. starostou Drem.
Havelkou v čele.

Po přátelském obědě v místnostech jednoty od
bývala se valná schůze ústředního svazu katolických
jedaot v malém sále průmyslového muses, Schůzi za

újil diecésní předseda vdp. Dr. Rey! řečí, v níš s po
vděkem konstatoval zdařilý průběhjubilejní slavnosti
místní jednoty a věnoval vděčnoa pozornost sáslabám
p. učitele Thumy, coš přijalo shromáždění provoláním



„slávy“ jabilujícímu fankcionáři. Na to rosvodi fečník
efle a úkoly katolických spolků v době přítomné. S po
litováním odsoudil neproziravost valné části katolické
společnosti, která význam katolických socialních spolků

ceňuje a netečností aneb doceřa nepřátelstvím od
$rá. Řeč svou končí výzvou k vytrvalosti a k naději

v lepší doby.
Po zahajovací řeči přečetl jednatel svasu dp.

katecheta Jakl nejprvezápisník minalé vslné schůze a
pak podal správu jednatelskou i pokladní, Jednatelská
správa vykásala dosti slušnou Činnost v uplynalém
období, ve kterém ještě bylo cítití dasné ovzduší
skrachované pražské záložny. V listopadu a v pro
sinci 1908 pořádal ústřední svaz socialní kors v Hradci
Králové řadou 10 odborných přednášek za slušné
účasti návštěvníků. Na popud ústředního svazu konala
ve v Praze o vánocích 1903 poradní konference všech
českých diecésních svazů a delegátů všech katol. po

lítických stran, při níž bylo usneseno ypraooratí jed
notný programpro všecky katolické strany. Ustřednísvaz podporoval dále agitační činnost p. redaktora
Myslívce a p. Kaizrlíka ve XII. volebním okrose a
činnost všeodborového sdružení. Pokladní zpráva vy

kazuje skrovné přiey 590 K 49 h, za něž 00 ovšemmnoho poříditi nedá. Přitom ještě 86 jednot členského
příspěvku 4 K neodvedlo. Bez peněz se žádná orga
pisace novede, proto tento nedostatek finanční probla
šajeme za jedna z nejvátších překážek většího úspěchu

spolkového. Na tuto překášk zapomínají Často nejenpřátelé, aloei nepřátelé spolkového rachu.
Po té podány zprávy krajinských předsedů jed

notlivých okresů. Za 10. a 11. okres podal písemnou
správu čilý socialní pracovník p. John. Zpráva pro
srazovala vyšší aocialní rozhled referentův a avědčila,
že posuzuje správně přítomnou situaci poměrů. Zvláště
obsažným byl referát vp. P. Milona Zároby, člena ka
nonie želivaké, za okres XIII. Referát vykazoval uspo
kojivou pracovní činnost v různých místech volebního
okresu přes nedostatek pracovníků. Stesk na pohodlí
a neuvědomělost povolaných vůdčích kruhů osýval se
i ze zprávy p. Kaizrlíka zs okres XII. Máme ochotný
lid, ale nemáme ochotných vůdců.

Po zprávách krajinských předsedů rozdány byly
volební lístky a během skratinis přednášel dp. redaktor
Sahala „oČeském náboženství“ Poukázal na to, že
ti, kteří nejvíce o nějaké nové národní náboženství
horlí, spokojají se jen pohodlným šviháním do nábo
ženetví stávajícího. Nový náboženský program ne
přednášejí částečně z veliké neznalosti theológie, zčásti
z vědomí, že by pak v jejich vlastním táboře při
utváření poaitivního programu vznikl rozpor horší neš
jaký vidíme v politickém ovzduší. A i kdyby někdo
sestavil u nás novou víra, nikdy nemůže podauto
ritou svých myšlenek shromášditi celý národ, získati
mu naprostou důvěru, na jakou má právo Bůh, od
něhož naše církev náboženství věcné a nezměnitelné
pravdy přijala. Pro každý národ musí platiti jen ná
boženství jedno, jen víra pravá, zrovna tak, jako se
musejí národové podříditi jedině pravé vědě bez
rozdílu. Ka konci probíral řečníkněkteré věrouč. články,
jimž se naši protivníci z neznalosti a jízlivosti nejvíce

smívají a dal shromáždění na uráženou, zda tato
ogmata nějak překážejí pokroku a zda oblapají. Ne

konec s odkazem na přední katolické velikány v Če
chách povzbadil přítomné, aby se nedali zastrašití
strannickými útoky, ale horlivě hájili náboženatví
avých slavných předkův. Řeč přijata s bouřlivou
pochvalou.

Schůze súčastnili so z duchovenstva mimo jme
novanó již „fankcionáře ústředního vedení: p. t. pp.

Vaněček, Horák a Mencl, želivský premonstrát P,
Milo Záruba.

Při volbě výboru zvoleni byli p. t. pp.: Z Hradce
Král.: dp. Frant. Jakl, Jos. Polák st., Ver. Haková,
K. Dašek a Al. Dvořák z Kostelce n. Orl., J. Astr
z Úpice, M. Záruba ze Želiva a Fr. Šafránok z Dol,

J. Netoka a Ant. Pochmon z Hradce Králové.
Z návrhů podaných byly přijaty: ©
1. Ústřední jednota vypracuje seznam všech dl

vadelních kosů vhodných pro katol. jeviště a jej
všem spolkům zašle,

2. Vypracuje seznam katol. obchodníků na vývoz
zařízených.

3. Pořádáa bade soc. kars někde na venkově,
bezpochyby v Humpolci.

4. Výbor ačiní kroky za příčinou inkorporáte

5. Sestaví nový seznam řečníků. ——.
6. Spolky, které do 2 měsícůnezaplátí; členské

příspěvky za loňský rok, budou veřejně v novinách
jmenovány.

7. Shromášdění důrasmně vyslovuje nelibosí
mad liknavostí prašských kruhů ve příčině smáru
mesi katol. stranami'tr-sae následky této Liknavostt
činí je samy nými. Ugneseno maposled
vysvati kruhy prašské ku smíru. Nedojde-li pak
kněmu,dámajest výborumoekurčitémus0m0
statnému novému postupu.

Z činnosti katol. spolků.
Z Čermileva. Dne 29. června o půl 8. bod.

odpol. pořádá zdejší katol. jednota schůzi spojenou
s přednáškoudp. Frant. Jakla s Hradce Králové: „O

Rekousko-Dhera ém vyrovnání.“
Z Libětátm. Dne 12. června konsla zdejší

Katolická Jednota svoji měsíční schůzi, pří níš pro
mluvil horlivý a obětavý jednatel dp. Bohuslav Beneš
„0 katolickém hrdinovi Daniela O'. Conelovi, osvobo
diteli Irska“. Přednáška učinile s člen y a jími uve
dené p.t. hosty hlaboký dojem a dojista nemálo při
spěla k utušení jejich katolického přesvědčení. Dp.
řečník odměnén hojným potleskem. Popřednášce s0
ural pěkně čilý zábavní odbor jednoty divadelní před

která se bude dne 26. června na všeobecnou fádost
opakovati. Z'at Bůh!

GND-Blíží se již konec prvého půlleti a
mnozí posud i doplatky za Obnovu dlahují.

platné řádně zapraveno bylo.

Zprávy místní a z kraje.
Kněšské jubileum slaviti budou letos

DOleté také vdp. Fr. Illem, děkan ve Zbraslavi
cích; 40leté vdpp.: Petr Čáp, katecheta na gym
nssin v Litomyšli; Jan Hejtmánek, bisk. vikář a
farář v Něm. Bělé;P. Eng. Kadeřávek, profesor
ua université pražeké; Ant. Kalina, farář na odp.
v Riegerdingu v Hor. Rakousích; Jan Laštovička,
farář v Nížkově; Jos. Malich, farář v Klakách;
Ad. Pažout, bisk. vikář a děkan v Sadské; Ant.
Pjčman, farář ve Veselí; Pavel Rozinek, farář os.
a zám. kaplan na Skalice; Gustav Šourek, farář
v Týništi; Jos. Teplý, farář na odp. oa Kr. Vino
hradech; Jan Vaníček,farát v Josefově. Zbleté
jubileum vdpp.: K. Beck, farář na odp. v Žel
navě; V. Dvořáček, farář v Kostelní Lhotě; V.
Erlebach, farář v Bystré; Jos. Grimm, kousjst.
sekretář v Praze; V. Havlík, farář v Sopotech;
Jos. Jakubec, farář v Hněvkovicích; Frt. Jiruška,
kněz na odpočinku v Litomyšli; Frant. Kamarýt,
tarát na Hrádku u Vlašimě; Josef Kousal, farář
v Mtíčné; Pav. Langer, farář v Číhošti; Ant.
Michel, farář ve Zbislavi; Ant. Nývlt, děkanv Ústí
n. Orl.; Jos. Ruml, farář v Bělé; Ant. Rypka,
farář na odp. v Litomyšli, Jan Vaněk, farářv Po
povicích; Jan Vít, farář v Jeřicích; Ant. Vlasák,
farář ve Zboři.

M pětadvacotiletému inbilem lit.
řečnickébohosloveckéJednoty v Hradel
Králové. Již pětadvacetlet tomu,kdy nadšení
harcovníci z řad bobosloveckých, jimž se v čelo
postavili pp. Dvořáček, Kamaryt a Košťál, založili
literární řečnickou Jednotu. Poznali, že nestačí
soukromé sebevzdělání v ohledu národně hospo
dářském, že nutno spojiti se a silami společnými
pracovati ku společnému cíli. Za úkol vytkli sobě:
odebírati České knihy jak zábavné, tak i poučné,
rovněž i časopisy, v prvé řadě ovšem ryze kato
lické; dále od r. 1883 zakládati venkovskéknihovny
v místech nábožensky neb národně ohrožených;
vycvičiti ae v řečnictví praktickém, pěstovati vzá
jemnost s bohoslovci jiných seminářů, vůbec učiti
Be jazykům slovanským; konečně dobrovolnými
příspěvky podporovati Ústřední Matici Školskou a
jiné národně-křesťanské podniky. S těmito plány
plní síly a nadšení pustili koráb „Literární řeč
nické Jednoty“ do prouda skutečnosti. A jako plavci
smělí, hnáni touhou po nových výzkumech, statně
veslují vždy v před a nedbají překážek, tak iza
kladatelé Jednoty přacovali, seč síly jejich stačily.
Plní mladistvého nadšení a ideálů pracují pro
zájmy Jednoty, pro ni žádnáoběť jim není těžkou.
A odměna brzo se ukázala. Před zraky plavců
vystupovala pevnina, ideální tužby se realisovaly,
a jako výsledek vší práce. podávají bohoslovci r.
1899 Almanach. — Ovšem i Jednota naše prožila
doby jak elávy, tak krise, jež hrozila v niveč
uvésti práci předchůdců, kdy snad sobeckost nutila
jednotlivce, aby se zabrabal sám do avých stadií

a druhému nepopřál ze hřiven svých. Než to byloJen chvilkové utlumení ducba, který vládne v hru
dích mladých bojovníků pro pravdu Kristovu. Kde
duch ideálů rozbil stánek avůj, tam nikdy neza
hnízdí se mor sobeckosti. Toho jasným svědectvím

jsoa poslední doby naší Jednoty. Založené odbornéoužky činí výtečnou služba. K čemu kdo cíti
náklonnost, v tom nechť pracuje! Jeden v hlu
binách exegese, drahý v historii, jiný s mečem
apologie a opět jiný pod praporem sociologie. Než
nejeu věda jest nám dána v úděl, nýbrž i při
měřená ušlechtilá zábava, o niš stará se kroužek
pěvecko-hadební. Ano dej Bůh zdaru té milé naší
Jednotě, jež odchovati chce muže práce a energie,
jež za heslo sobě vzala: Pomoz sobě a jiným!
Nelze šířiti se, co za celých 25 let bylo vykonáno“

delší pojednání. Členů měla Jednota bohoslovecká
v tomto čtvrtstoletí 2.900, jichž roční příspěvky
obnášely přes 7.000 K. Na Úštř. Matici Škol. vy
bráno a odevzdáno bylo přes 3.400 K. Na venkovské
knihovny 6.600 K; úhrnem přes 17.000 K. Ztoho
pořízena spolková knihovna čítající 1740 svasků
v ceně 5480 K. Na venkovské knihovny vydány
byly všecky příspěvky bohoslovců a mimo to pří

AK vysoce důstojného kněžstva z venkova,ježobnášely přes 8.000 K. Z toho pořízeno79 kni
hoven as o 6000 svasků. Z toho vidno, že ani
tehdy, kdy členové opustili zdi seminářské, ne
sapomínají na jednotu, ale podporují ji i dále, což
odplatiž jim dobrý světa Tvůrce. Než nejen hmotně,
ale i radou a povzbuzením přispívají k rozkvěta
činnosti bohoslovecké. Vědyť máme býti jednou
rodinou, zda mohli by starší bratři zapomenoti na
své mladší nástapce?! Nikoliv) Jedna víra, jedna
duše uechť ovládá tělem naší kněžako-bohoslovecké
vzájemnosti. A my pevně doufáme, že p. t. du
chovenstvo i na dále se zájmem bude aledovati a

i podporovati snahy lit. řečnické jednoty behoslovců. A s prosbou volám za své drahy: Milujte

S 5 Podporujtei aBáh Vámtoodmění. Za lit. Jednotu bo královéhradockých
Jan Beneš, t. č. předseda.

Akademie boheslovců ©vemináře
královéhradockého pořádánadne 15.t. m.sa
počest stoletých narozenio Fr. Sušíla a na oslava
pětadvacetiletého trvání Jit. řečnické Jednoty bobo
slovecké v Hradci Král. Člela hudební j spěvná zda
říle přednesl kroužek, pěvocko-hudební. Rovněž i
přednášky o Sušilovi a o dějinách Jednoty bylypři
jaty s nelíčeným oznáním. Klavír a harmonium s ob
zvláštní ochotou zdarma zspůjčíla firma Petrofova,
za čež vzdávají boboslovci srdečný dík. Po Akademii

mluvil a k nadšení povzbudil bohoslovce vadp.
oge. Alois Frýdek, gener. vikář.

Instruktivní bezplatný kurs km
pěstování círk. hudby, jenž pořádánbudeod
8. do 12. arpna v Hradci Král., nikterak nemá býti
na úkor oyr. exercicií v Nové Pace, kde pořádá se

ujeed cyrilský pro širší veřejnost, kdešto kors v Hradeirál. koná se více pro ty, kdoš ocírk. hudbě důklad
něji poučiti se chtějí. Při kursu hlavním instraktorem
bude dp. Dobr. Orel, professor real. škol v Hradci
Králové, jenž mimo přednášení theorie říditi bado i
prakt. cvičení. Mimo to jednotlivé přednášky koneti
se uvolili pp: Eisler Fr., koop. v Heřmanicích,Hro
mádka O., kathedr. ředitel kůru v Brně, kašpar Bob.,
řed kůra v Dašicích, Dr. Al. Kolísek, prof realky
v Hodoníně, Jan Novék, profesor reslky v Náchodě,
Říhovský, hudubní skladatel v Chradimi, Unger Kar.,
ředitel kůra v Německém Brodě, Winter Josef, ředitel
kůra v Kolíně a Zelinka Jan, řed. kůru v Praze. Pro
bere we na kareu věe, čeho k orientování se v přesné
círk. hadbě třeba věděti. Thomata přednášek uveřej
pěna budou později dílem v novinách, dílem na po
čátku korsu. Vzhledem k tomu, že takový kurs anás
dosud pořádán nebyl a potřeba jeho ae všeobecně
uznává, jest žádoucno, by čejní účastníci přihlásili
se u předsedy diec. jednoty cyrilské, Dr. Jos. Mrštíka,
arciděkana v Chrudimi. Lhůta přihlašovací prodluáuje
se do 20. července.

Osební. Pan Jul. Russ,měst.rada v Hradci
Král., jmenován byl c. a k. dvorním fotografem.

Z průmyslového musea v Hradci
Mrálevé. Za příčinouobvyklé roční revise, nutné
ku zjištění stara knihovvy, nebudou od 1. července
žádné knihy ani předloby domů zapůjčovány. Čítárna
bude otevřena až do 15. července v hodinách ob
vyklých. Všichni, kdoš mají nějaké knihy nab před
loby s průmyslového moses vypůjčeny, no žádají, aby
je nejdéle do 15. července odvésti si neobtěžovali. —
Výroční výstava prací karsů museem pořádaných od
bývati ve bude v sobotu a v neděli dns 10. a 11.

Čerrence v čítárač průmyslového musea + odbornéškole v přízemí. — Prvníkura pro paličkování krajek
bude zahájen dne 1. erpna v Německé Rybné u Žam
berka a potrvá do konce měsíce srpna. Ukončen bude
výstarkou prací provedených v kursu v Žamberku
v neděli dne 4. září v místnostech měšť. školy.

Sjezd abitariomtů oktávy gymnasia
královéhradeckého z roku 1980 pořádán
bude ve dnech 6. a 7. srpna t. r. v Hradci Králové.
Přihlášky s podrobnou adresou nejdále do 15. července
t. r. na adresou: Jos. Trublář, auskultant vPraze,
Kateřinská ul. č. 36. n. Přesný program bude rozeslán.

Záple čáků de I. třídy e. k. vyšší
realky v Hradci Králové budekonánpřed

rásdninami dne 15. a 16, Července a po prázdninách
ne 16. a 17. září od 8—9 bod. dop. Přijímací zkoušky

konati se budou hned po zápise a po té bude ihned
rozhodnuto o přijetí žákově,

Živelní pohromama Hrálovéhra
deeku. Při dlouhotrvajícím suchu kdekdotěšil se
u nás v úterý 21. t. m. před 7. hod. več. na utě
šující vláhu, která se jevila blízkou s mraků
vystupujících na severozápadě. Avšak čím více se
mraky blížily,tím se radost z nastávajícího deště
zakalovala; sinavé a černé prostoupené
žlutavými pruhy nevěštily nic dobrého. Krátce
před 7.hodin ou zadul děsný vichr, oblaka prachu
sahalila širé okolí a bned na to zahučely s deštěm
kroupy, které zvláště v krajině kolem Chlumu stra
nou Hradcev pruhu přes Praš. Předměstí, Plotiště,
Piletice, Rusko, Skaličku, Předměřice, Pouchov,
Slatina, Slez. Předměstí a k Černilovu smičily na=
dějnou úrodu. (o sucho nezmořilo, to kroupy
dotloukly. Orim a jař na některých místech téměř
všecka přetlučena, brambory, řepa a zelí roztře
peny, hrách zdeptán, ovoce se stromů částeéně
stlačeno, taškové střechy poškozeny, okna vytla
Čena, stromy vichřicí rozvráceny. Na některých
místech až na čtvrt metru lešelo navátých krup.
Na jihovýchodní straně Hradce kroupy tak ničivě
nepůsobily. Ve čtvrthodině zmařena takto slibná
úroda, což tím bolestněji působí na rolnictvo, ježto
většina není ani pojištěna. Přes vydatný liják není
dosud země napojenou, delšího deště nezbytně
potřeba.

Ústní matariiní zkoušky mac. k.
čkolách v Hradel Král. Na c. k. realosko
nány ústní maturitní zkoušky od 16. do 28. června
t. r. za předsednictví p. V. Starého, ředitele stát
realky na Král. Vinohradech. Z 39 žáků vyhovělo 7.
s vyznamenáním, 26 žáků nabylo vysvědčení dospě
loati prosté, 5 šákům povolera oprava s jednobo před
mětu po prásdninách a 1 gák reprobován na rok.—
Z 24 abiturientů c.k. gymnasia, jimž zkouška zralosti

povolena, obstálo 11prostě. 7 s vyznamenáním, třemvolena oprava. — Nec. k. učitelském ústavu z 34
Kandidátů podrobili se skoušce všickní, s nichž 7
obdrželo vysvědčení dospělosti a vysuamenáním, 20
aprobováno, 7 podrobí se skoušce opravné s jednoho
předmětu; s 31 externistů: s vyznamenáním nikdo,
5 aprobováno, 4 odstoapili, 8 má oprava z jednoho
předmětu, 4 propadli.



Cyrillské exerelcele v Nové Paco
Královéhradecká diec. jednota cyrilská « farní

jednotou cyr. v N. Pace od 18, července večerdo 20.
Července večer. 18. červ. v 8 hod. večer uvítání hostí
a programovou sábavou. Taktéš 19. červ. večer pro
gramora zábava. 19. a 20. červ. střídati se budou
produkce círk. budby v chrámu P, přislušbách Boších
s přednáškami theor, a prakt. cvičeními. Přednášky
konati budou pp.: Vomočil Jos., ferát v Nové Pace,
Hornov Vl., katecheta v Nor. Bydžově, Drašner Ant.,
kaplao v Poděbradech, Jarkovič Vác., vicerektor a
docent círk. zpěvu v Hradci Král., Kraus Jos., kaplan
v Krásné Hoře a Říhovský Vojt., varbauík a učitel
bodbypři šenském. paedagogiu v Chradimi, 3 před
nášky a spolu prakt. cvičení ve vícehlasém zpěvu.
Cborál cvičiti bude V. Jurkovič, obecnou píseň Dr.
Jos. Mrštík, arciděkan v Cbradimi. Zpěvy v kostele
i při zábavách říditi bude p. Tomáš H., ředitel kůru
v N. Pace. Mimo ukázky nejrosličnějšího draha círk.
skladeb provede se 1. dne „Missa bohemica“ od Jos.
Fórstra a 3. dne Říhovekého „missa in hon. s. Aloisii“
a mimo rozličné lidové zpěvy též české nešpory.
Exercicie konsjí se bezplatné, přihlášky dlažno říditi
nejdéle do 16. červ. na vid. farní úřad v Nové Pace
s udáním, jakého noclehu si kdo přeje, zda besplat
ného, neb za mírnou cenu v hotelu Obědy budou za
1 K, večeře za mírnou cenu. Ku cvičení třeba Oltáře
a Nápěvů k němu. Podotýká se, še spojení železniční
jest velice výhodné. Pokud nezastavojí vlaky přímo
v Nové Pace, Jse vystoupiti s vlaků v Staré Pace,
odkudš od každého vlaku možno dostati se do Nové
Paky za 40 h povosem.

Zpěvácký spolek „Hlahel“ v Čáslavi
pořádé ve dnech 3. a 3. července 1904 pod záštitou
al. okresního výboru a sl. městské rady slavnost
na paměť 40. výročí svěcení praporu, spojenoa se
sjezdemjspěváckých spolků. —Pořad slavnosti. Vsobotu,
dne 3. Července t. r. o 8. hod. več.: Akademie v Da
níkovó divadle za spolaúčinkování komorního kvar
tetta a bývalých členů pí. Anny Sazymovéa p. Zděnka
Jarovského. Úbory přednese „Hiahol“. U klavíru al.
H. Boková a p. dr. Al. Kollinger. Sbormistr p. J. V.
Bok. V neděli, dne 8. července t. r.: V 11 bod. dop.
slavnostní valná hromada. v zasedací síni městské
radnice. V půl 2. bod. odpol. avírání hostí na ná
draží. Ve 3 hod. odpol. koncert spéváckých spolků a
hudební jednoty v sahradě Čten. Besedy. Večer slav
nostní osvětlení zahrady při hudbě Jednoty, řízené
kapelníkem p. Ottou Ulimanem. Za nepřísnivého po
časí odbývá se odpolední slavnost v místnostech Da
aíkova divadla.

Z veské Třebové. Jako teplý májový
déšť působí na vyschlou jarní půda a vše v pří
rodé osvěží a k novému tivotu vspruží, tak osvě
žila a potěšila návštěva Jeho Milosti ndp. biskupa
našeho srdce věřícího lidu v České Třebové. Přijel
jako nejlaskavější otec a velká většina lásce Jeho
porozaměla a porozumění to též veřejně na jevo
dala. Ndp. biskup zavítal k nám v sobota odpo
ledne dne 11. června. Na oamnácti povozžech vy
jeli Jemu vatříc až do Hylvát městká radav čele
s panem starostou Josefem Glickemanem a zá
stupcové přifařených osad českých i německých.
V první obci farnosti pozdraven byl ndp. biskup
u alavobrány obce Dlouhé Třebové zástupcem
duchovní správy, místním starostou, spolkem do
brovolných hasičů, Školní mládeží a četným obe
censtvem. Podobného přivítání dostalo se Jeho B.
Milosti u školy ve Lbotce obecním zastupitelstvem,
pány učiteli se školní mládeží, jež na rozchod
zapěla papežskou hymnu. U školy v Parníku
pozdravili J. B. M. kromě obecního zastupitelstva,
pánů učitelů ge školními dítkami, = nichž tři
dívky přednesly krásné uvítání a přání, tóž zá
stapcové odbočky všeodborového sdružení křest.
dělníků. Skvělého a srdečného přivítání dostalo
se však J. B. M. ve městě samém. U krásné
slavobrány v Hýblově ulici zahrála místní kapela
papežskou bymnu, načež pozdravil J. B. M. místní
duchovní správce 8 Četnou assistencí jménem celé
farnosti, starosta obce jménem města, za školní
mládež dívky 8 krásnými kyticemi, dále p.patro
nátoí komisař, zástupcové místních úřadů, spol.
státní dráhy, sbory hasičské z Rybníka a ze Skn
hrova, spolky vojenských vysloužilců a přečetné
zástupy obecenstvu. Následující tři dny uděloval
ndp. biskup sv. biřmování. Biřmovanců bylo 2269,
největší počet ze všech farností, které dosadbyl
p. biskup navětívil. Velice krásné a dojemné bylo,
kdyš p. biskap ochotně a rád navštívil nemocnou
dívku Jiřina Heřmanovu, aby jí v domě udělil
sv. biřmování. V pondělí odpoledne po zkouškách
školních dítek navštívil p. biskup starý kostelíček
sv. Kateřiny a vyslovil přání, aby po přeložení
hřbitova kostelíček tento jako vzácná památka
uveden byl do původního stava a jako odborný
znalec archeologie položil založení jeho do doby
ještě starší než se ve městě za to má. Dále poctil
svojí vzácnou návštěvou roskošné místo u pramene
Javorky, kdež milé překvapení spůsobili Jemu i
všem přítomným žácí a žákyně měšť.škol krásnými
plsněmi za řizení pp. učitelů. Za krásné vlasto
necké písně pochválil pan biskup mladé zpěváky

řipomenuv, že vlast naše opravdu krásna jest a
a takového opěvování a povzbudil zpěváky

zároveň, aby vždy Pánu Bohu byli vděčni, že
nám dal tak krásnou vlast. Večer téhož dne bylo
na počest vznešeného hosta osvětlení města a
koncert ne náměstí. Osvětlení města bylo tento
kráte až na nepatrné výjimky úplné, což nasvěd
čuje tomu, že obyvatelstvo nedalo se svésti žádnou
klamnou zásadou, ale řídilo se heslem: „Komu
čest, tomu čest“. Při procházce, již konal
biskup za osvětlení městem, byl takřka obléhán
obecenstvem, jež dávalo mu na jevo svoje sym

patie, kteréžto sympatie dostoupili vrchole násle
dojícího dne při rozloučení. V úterý odpoledne
rozloučil se p. biskap v kostele nejenom 00 zdejší
faraostí, ale s celým vikariátem za přítomnosti
vdp. vikáře, p. patronátního komissaře, velikého

kněží s okolí a věřícího lidu. Četné sbro
máždění v kostele činilo na nestranného pozoro
vatele dojem, ne jakoby ge loučil milovaný biskup,
ale jakoby odcházel nejlepší přítel, přítel kněží —

řítel lidu a v neobyčejné míře něžný přítel dítek.
a nádraží doprovodili p. biskupa obromné zá

stapy lidu všech tříd ma rozloučenou. „Sejde
8 očí, sejde 8 mysli“ se říkáa obyčejnějest tomu
tak, avšak v tomto případě jest velká čestná
výjimka. Sešel s očí milovaný arcipastýř náš,
však s myslí, ze srdcí nikoli.

V Senfelděu Přibyslavi byla konána
dne 19, června veřejná schůze lidu. Před velikým,

překropajícím množstvím účastníků přednášel p. učitelolář o součinnosti rodiny a školy. Vytkl důležitost
vzdělání školního pro budoucí život občanský a na
snačil určité způsoby, dle kterých rodičové mohou
mravnost a vzdělávání dítek podporovati. Na to p.
farář Vlček na počátku své řeči vyzýval přítomné,
uby pravdy p. učitelem přednášené prováděli v životě.
Po úvodě rodinném a školském rozborořil se o meli
oraci polí a lak. Uvedl zákon meliorační a vysvětlil
zákonný postup pří drušstvech a při jednotlivcích.
Ročně v Čechách můše se meliorovati na podkladě
tak zvaného melioračního fonda 6000 měr pozemků
u kapitálem 450.000 K. Po hlavních zásadách záložen
Raifajsenských přednášel o dovozu uherského obilí a
mouky; soutěž ta umožňují státní dráhy uherské a
naše železniční společnosti, nepřející nám jak národně,
tak hospodářsky. Nevýnosnost zemědělské výroby ne

ostihuje však jen rolníka, nýbrž důsledky její dolé
bajt těžce i na všechny ostatní stavy národa. Vzájma
národním musí se všichni apřímní vlastenci starati
o povznesení rolnického lida. Neodvislost, postačí
telnost hospodáťeká jest podmínkou celkové národní
samostatnosti. Proto hospodářsky neodvislý, svou
vlastní silou žijící národ jest vlastně již tím samým
národem svobodným Naříká se na netečnost rolnického
lidu k politice a k veřejným otázkám vůbec. Hlavní
příčina toho úkaza jest stálá starost o zabezpečení
hosp. existence. Nespokojenost z bídy pochodící ubíjí
vyšší vzněty. A jelikoš rolnický stav jest jádrem ná
roda, musí býti předem toto jádro zdrávo, aby hospo
dářeky byl sílen celý národ. O to musí všichni rol
níci pracovati stavovským uvědomováním. Zároveň
jest jim osvojiti si přesvědčení, še, mimo prostředky
správy státní, zemědělská krise bez součinnosti všeho
rolnictva rozřešena býti nemůže,

V Písečné u Žamberka konalisv.misii
od 5.—14. června t. r. dra vdp. redemptoristé: P.
Bern. Čáka s P. Tom. Zapletal s výsledkom utěšeným.
Na každý den při pobožnostech býral chrám Páně
naplněn věřícími, kteří s radostí poslouchali tyto dva
výborné kazatele a při tom přes 1100 kajícníků při

jalo av. svátosti. Překrásně non se slavnosti missionární, velkolepým byl průvod asi 3000 účastníků
při ověcení uv. kříže. Milým byl pobled na četný zá
stup mládenců a panen kolem av. kříže. Podotknonti
dlužno, že zvlášť obec Písečná v čele se svým sta
rostou, jakož i ctěný dobrovolný sbor hasičů s Pí
sečné se svou osvědčenou hudební kapelou se vyzna
menaly svým účastenstvím na této missionární slav
nosti. Ke cti slouží „všem mládencům a panám, kteří
všemožně se vynasnašovali co nejhojněji a nejvkaeněji
ozdobiti květinami jak oltář, tak i sv. kříš, jakož i
všem pánům obecním starostům z celé farnosti, že
přišli uvítat pány missionáře, jakož i s nimi se ros
loučit. Všeho uznání zaslubuje též obětavý mistr tra
hlářeký v Písečné pan Ant. Musil, jenž všemožně se
přičiňoval o zdar slavnosti svěcení sv. kříže. Na roz
chodnou vyprovázelo množství osadníků 8e slzami
v očích vdp. missionáře, při čemž dvě školačky jako
dražičky podaly krásné kytice. Za milými pány mis
sionáři volají osadníci zdejší upřímné „Zaplať Pán
Bůb!“ a na „radostné shledání při renovaci|

Pouť do Mariazell ve Štýreku. Odjezd
s Lanškrouna dne 9. července t. r. o 11. hodině před

lednem za vedení jednoho duchovního. Návštěva
jdně, jakoš i posvátných míst u Mariazell; po tý

denní cestě návrat. Jízda tam i zpět obnáší 18 K.
Selský sjezd. Doba,v níž žijeme,je vážná.

Národobospodářské poměry naše borší se den ode dne,
půda misí nám pod nohama, steva našemu hrozí ne
bespečí záhuby, jaéyková a národní práva naše se
nám upírají a rvou, rve se i naše přesvědčení kře
sťanské, vše spěje k tomu, abychom stali se otroky

poměry natí nás, abychom chopili se pronikavé práce
pro naši záchranu, abychom předešli zkáze na násse
valící. Za účelem tím svolává se letos na posvátné
místo každému Čechu milé, na Svatou Hora u Pří

pouť a sjezd katolického lidu českoslovanského. Po
řádek selských slavností na Svaté Hoře: V sobotu,
9. července: O 7. hod. večerní shromáždí se všichni

poutníci v městských sadech r Svatou Horou, načežújde se ve společném průrodě ke svatyni Marianské.
am bude uvítání a večerní pobožnost. (K av. zpovědi
mohou poutníci přistupovati v tento den až do 8, ho
diny večerní, jakož i v neděli do 6. hodiny ranní.)
Večer o 8. hodině konati se bude v sále „Na atřel
nici“ poradní selská schůse. Edo by ai přál ve schůzi
této přednášeti, nechť to Předem osnámí redakci
„Selského Lietu“. V neděli, 10. července: O 4. hodině
ráno badíček a ranní pobožnost. O 7. hodině ráno
kázaní, které bude míti člen řádu sv. Norberta ze
Želiva dp. P. Milo Záruba. Po kázaní o půl 8. bod.
bude venku a císařského oltáře slavná měe ov. se zá
věrečnou pobožností. — Po kratičkém oddechu za
počne ihned přesně o 9. hodině manifestační selský
sjezd, který zonán budepod širým nebem v městských
sadech u Sv.Hory. Za nepříznivého počasí „Na střel
nici“ v Příbrami. Sjesdový program: I. Zahájení
ojesdu. II. Volba předsednictva. III. Přednášky: 1.
„Rolník a národ“ (p. Václav Myslivec, redaktor „Če

cha“ a „Meče“ s Praby.) 2. „Proč se musímo orga
nisovati na základě křesťanském“ (Frant. Šafránek,
rolník a redaktor „Selského Lista“ v Dolním Městěj.
8. „Naše národuohospodářské poměry“ (p. Jos. Šama
lík, rolofk a redaktor „Selských Hlasů“ z Ostrova
z Moravy). IV. Zakončení sjezdu. — Na to ihned za
hájena bude ustavající valná hromada „Sdražení
českých katolických zemědělců pro království České“,
přečtou se stanovy a vykoná se volba výbora. Po
provedení téhož bude promluva na rozloučenou a

fikročí se k zakončení slavnosti. Přátelé zemědělci|
oži, ženy, jinoši i dívky! Nechť jsou tyto doy na

šimi dny slavnostními! Ukažme, že český sedlák do
sad stavu svému, vlasti a víře avaté se neodrodil|
Vypravte se ze všech obcí v průvodech, ať účastenství
je ohromné! Kde to možno, průvody vypravte te
s budbon! A? není jednoho kraje v Čechách, ni jedné
vísky, které by na ejezdě zastoupeny nebyly.

Ve valné hromadě dobročinného
komitétu dama v Hradci Král. dne 15. června
t. r. zvoleny aklamací dámy: předsedkyní pí. Marie
Steinfeldová, místopředsedkyní pí. Aloisie Šantrůčková,
jednatelkou sl. Adéla Eiglová, pokladní pí. Albina

epišová; do výbora ppí: Anna Czarbová, Božena
Frankeova, Jobanna Holznerová, Aloisie Janečková,
Bohumila Kořínková, Anna Nováková, Terezie Štefa

Borér (s vína Tolmanová. Rerisorkou účtů pí. AnnaCOvá.

Neštěstí. V noci s neděle na pondělí epadl
v Hradci Králové ve Vodičkových kasárnách v roze
spalosti vojín mysliveckého prapora s otevřeného okna.
Poranil se na hlavě tak těžce, že stav jeho jest bez
nadějný.

Ze Všeodb.sdružení křesť.dělnictva.
Schůze uzšího výboru v Hradci Král. 18. t. m, Pod
pora nemoc. udělena: F. Matějkovi v Týništi 768 K,
F. Hodkovi v Úpici 12 K, Anně Dobové v Úpici 6-80 K,
J. Hanouskovi v Úpici 7:04 K, F. Hodkové v Úpici
6 K, J. Nedvídkovi v M. Čermé 12 K. Přijato 9 členů.

Z Nového Hradce Králové. Věžzdej
šího kostela opatřena novým důkladným hodinovým
strojem z umělecké dílny p. Karla Adamce v Čáslavi,
který byl ve středa dne 22, Června uveden do chodu.

Z Nové Paky. (Vnitřní oprava far. chrámn
Páně.) Když ne ve zdejším farním chrámu P. nový
oltář hlavní zastkvěl v kráse své, ihned jsme poznali,
že oltáře postranní musejí být též nové. Poněvadž
zádušní jmění nestačí, podala duchovní správa spo
lečně s obecním zastupitelstvem s patronátním úřa
dem žádost na ministeretro kultu a vyučování, aby
hořická sochařská škola tuto práci zdarma převzalaa
vykonala. Ředitelství této školy vyslovilo ochotu, pů
sobiti u ministerstva ve smyslu této žádosti a na
vrhlo, aby projekt této práce navrhl prof. Sucharda,
umělec pražský a rodák zdejší, který již o hlavní ol
tář velikou záslahu má. Pan prof. Sacharda vyhověl
opět ae vzácnou ochotou prosbě této, tak že doufáme,
že příštím rokem se počne se stavbou těchto postran
ních oltářů. Z dárců, kteří značnějšími obnosy přispěli
na stavbu blav, oltáře, jmenujeme: p. Jos. Groh, rolník
ve Vrchovině (1700 K), dp. Jos. Vomočil, farář v N. Pace
(169 K), vlet. členky katol, vzděl. jednoty v Nové Pace
(108K),dp.Ant.Procházka,farářvSebranicíchu Lito
myšle (100 K). Ostatní náklad pořízen byl vo městě
sbírkou místního duchovního správce dp. Jos. Vomočila,

Různé zprávý,
Přes 50.000 českých dítek ve Vídní

spíná k Vám své race a prosí: Pomozte nám ochrá
niti naši drahou, jedinou českou škola! Nedejte jí
zaniknoati | Ztidte pro nás nové české obecné školy
ve všech okresích! Nechceme od Vás mnoho: Jen 1 K
ročně. Jsou to pouze 32haléře týdně, které dáte i
žebráku. Tolik snad přece můžete obětovati pro svou
krev. Dar ve hned potvrdí, uveřejní a uměleckým
diplomem odmění. Hleďte získati několik neb alespoň
jednoho koranového dárce meziuvými známými. Výbor
spolku „Komenského“ Vídeň ILI.Messenbanserova
ulice, čís, 2.

Njdpp. moravští biskupové. J. E.kníže
arcibiskup dr. František Sal. Baner minulou sobotu
odpoledne zavítal do Olomouce, kdež byl v neděli na
to slavnostně nastolen na arcibiskapský stolec. Lou
čení jeho v Brně bylo hotovoa slavností. Sizy lásky,

vřelé pozdravování a vítání prorézeo J. M. po celécestě z Brna do Olomouce. J. M. narodil se 26. ledna
1841 v Hrachovci u Val. Meziříčí na Moravě, kdež
jeho rodičové byli majiteli mlýna. Studia gymnasijní

onal v Kroměříši, bohoslovecká v Olomoci, kdež byl
r. 1863 posvěcen na kněze. Kaplanoval ve Vyškové,
pak byl professorem na bohoslovecké fakultě v Praze,
říditelem kněžského semináře tamtéž a konečně roku
1882 jmenován biskupem brněnským. J. M. muž
vzácné zkušenosti a rozvahy, stkvělých darů dacha i
ardce, svou laskavostí a spravedlností jistě přinese
celé arcidiecésí lásku a mír. — Nový biskup brněnský
dr. Pavel hr. Hayn převzal již správu diecése brněnské

a bude tuto neděli v Olomoucipovinen na biskupa.J. M. pochází ze staré šlechtické rodiny usazené nyní
v Tyrolska. Narodil se v Brně 17. únoru 1868, kdež
otec jeho byl velícím generálem. Filosofii a bohosloví
studoval v Innomostí a v Římě. Jest doktorem filosofie
a bohosloví. Na kněze vysvěcen r. 1692, načež kapla
noval v brněnské diecésí a r. 1901 stal se farářem
v české osadě v Běhařovicích. J. M. jest úplně znalý
jazyka českého. Jest oprávněná naděje, že nový pan
biskup bade důstojným nástupcem vznešeného svého
předchůdce.

Šťastné Uhry. V Uhrách žijepřessedmnáct
millionů křesťanů a skoro jeden million židů. Ale

fes tento číselný nepoměr politika, národní hospo
dátatví, romány a divadla jsou valnou většinou ve
službách židovatva proti zájmům křesťanského oby
vatelstvs. Na př. vychází v Uhrách na tisíc různých
listů, z nichž pouze 166 jest v rukou břesťanekých.
Z 26 denníků v Boda-Pešti +vycházejícíchjest 14 úplně
židovských; 9 denníků má sice křesťanské redaktory,
ale ti za tačný bekčiš olouší zájmům židovským proti
obyvatelstva křesťanskému, tak že křesťanskédenníky



jsou zde pouze dva. Z patnácti humoristických listů
jest pouze jeden křesťanský, se šesti časopisů pro
mládeš jest pět židovských, atd. Ze 60 knihkupců jest
pouze 20 křesťanů, s 48 antikvářů jen 16 křestanů,
mezi 158 majiteli knihtiskáren 108 šidé,z 32 kameno
tiskáren jest jen 10 křesťanských,atd. Zkrátka podniky,
které hodně vynášejí, instituce, které mají největší
vliv na politiku,samospráva a náboženské smýšlení,
jsou valnou většinou v rakoa židovských. Á jaké
úloha jest přidělenavalné většině maďarského oby
vatelstva ? Křesťanůmzde zbývá pouze sloužit, čekati
ne milostivé rozkazy šidovekých kapitalistův. Křesťan
jest zde výhradně jen výkoanou silou, kmánem, který
poslušně sleduje komando šidovských kaprálů. A kdo
se proti nehodnému posluhování ozve, může být při
praven, že ho peněžní velmožové židovští naučí „způ
sobnosti“. Proti zlatému teleti těšký boj. „Že peníze
světem vládnou, praví přísloví“. Ale kdyby aspoň
trochu užíval Israel své obrovské moci k skutečnému
s obecnému blahu země z niž tyje! Jako v jiných
zemích tak i zde žid se stará o veťejné záležitosti
blavně potud, pokud to slouší jema samému. Maďárie
vystupuje ma venek jako atát mohutný, pokrokový, ale

žalno pohledět,je ta národohospodářská zdatnostuvnitř vyhlíží. V zemi, která dovede na úkor jiných
zemí shromašďovati obrovský kapitál, panuje megi
maďarským lidem s krve křesťanské největší bída.
Vědyťty milliony procházejí výhradně rukou Ieraele,
a z těch dostává prostý lid za pernon práci jen ne
patrnou almužnu. Není tudíž nijak divu, še v naší
říši vystěhovalecký proud právě z Uher jest největší.
Právě odtud opěchají tisfoové davy ubohého proleta
riata do zemí jiných, kde není žid tak velikým pánem,

aby lópe svoji existenci uhájily. — Židé se ovšemobápají všech prostředků, aby nezdravý dosavadní
stav v Uhrách potrval a bujel dále. Jedním z nej
vydatnějších prostředků k udršení dosavadní moci
jest jim jejich chytré „vlastenčení“. Staví se nejod
danějšími přáteli maďarského národa, porují 00
nejvydatnějí maďarisaci uherských Slovákův a Rama
nův. A zaslepený národ pro tuto „vlasteneckou hor
livost“, pro útisk nemaďarských národů snadno přehlíší
židovské vykořintování. Na to málo kdo myslí, že
první vlasteneckou povinností není útisk národů jiných,
ale účinná podpora a hospodářské povznesení národa
vlastního. Maďaři nepozorují, že národnostním útiskem
celkový stav státu neprospívá, ale značně trpí. Jen
spravedlností vůči všem národům stát vnitřně pro
spívá. Pod vlajkou velkomaďarské národnostní my
šlenky nechají se plnokrevní, nenvědomělí Maďaři
ofebračovati dále. Jejich političtí vůdcové, zhřívající
se na výsluní peněžní přízně Israele, pozorojí zcela
chladně hospodářské otročení pokrevních bratří. —
Ale všeho do času;! Maďárie se žene po nakloněné
ploše a až bude sestup dokonán, pak se nezalepí
uhnětenému lidu oči ani největším poukazováním na
— šidovské „vlastenectví“, kdyby pracoval šidovský
tisk s dvojnásobnou horlivostí.

Pohanství v Uhrách. Cirkovněpolitické
zákony, které trvají v Uhrách sedm let, nesou již
ovoce zednářeko židovského snažení. Z této doby zů
stalo nepokřtěno 110.000 dítek z křesťanských rodičů
narozených a 53.300 manželství nebylo církevně po
žehnáno. Od r. 1896 prohlásilo se 17.020 osob za bez
vyznání. V jediném roce 1902 zahájeno bylo 4470
procesů o rozvod, od r. 1900 celkem 12.049. Největší
ztráty následkem prohlášeníse bez vyznání utrpěla
církev řeckovýchodní, pak lutheráni, kalvíni a nej
méně církev katolická.

Příklad epoživosál podávají italští děl

náci senjstnaní při stavbě tnneln Simplonského, kteříod počátku práce až podnes zaslslt do svých domovů
na tři miliony franků, jak lze dokázati úředními sá
pisy na poštách okolo Simplonn. Spořivost těchto
dělníků jest tím podivahodnější,ješto průměrná mzda
činí 3 a půl franka, k toma pak příbytky i strava
jsou v tom kraji drahé. A u nás? V sobotu po vý

latě leckterý dělník MHhovinamizmožen potácí se
k domovu, v neděli pak dělnictvo obojího pohlaví při
různých zábavách marnotratně vybasuje těžce vydě
laný groš a v domácnosti nesmějí také scházeti různé
trety s nepotřebné věci. Tak byneme. Oršem nymí
přichásí do mody předbůska: „Vždyť jeme jen jednou
na světě“ a ( uomírné uříťáší eko nabývá
vrchu.

Na prospěch vlasti. Růsnýmspasitelům
národním, odchovancům všelijakých osvět, kteří hlavní
překášku všeho pokroku vidí v náboženství katolickém,
kteří však s lidem nikdy opřímně necítili a jeho snah
a potřeb vlastně ani nepoznali, jistě nebudou vhod
vzácná slova profesora Vincence Pranka, pravého to
přítele a znelce lidu čes. na Moravě a ve Slezsku,
jené v pojednání svém o povznesení lidu mezi jiným
praví toto: „A ještě jiná věc jest žalostná, že se u
nás podceňuje náboženství, že se zpříma i nepřímo

rývá. A přece ten, kdo ví, kterak Poláci v Prusku

pos záštitou katolictví zachovávají svou národnost —do ví, že také 70.000 Čechů v Proském Slezsku do
vedlo odolati odnárodnění, ten by přece měl nábo
ženství nechati nedotknutelno. Šílencem by byl ten
vlastenec, kterýž by myslil, že náboženství, hlásající
lávku k bližnímu, jest pro národ nepotřebno. Národ
bez mravnosti jde sáhubě vstříc; pročež maličký ná
rod náš bude velebiti vše, co k mravnosti a ušlechti
losti vede: kostel a dkola na prvním místě, na dra
bém místě mravnou literatura, mravnou společnost atd.“

Svatováclavská zálošma. Již dávnona
psal pražský dopivovatel „Obnovy“, že účet Drozda
et cons. vyrovnají vlastné kněží, A je tomu věru tak;
nejdříve byli vkladatelé vyzváni, aby slovili 309,, pak
ibned 509, a když laikové většinou na to nepřistou
pili, ale žalovali, dostali buď vše, aneb aspoů větší
část. Dokud v záložně měli, platili, aby nebyli žalo
vání a tomu říkali „sanace“. Tím věřitelů sice ubylo,
ale původní deficit čím dál stoupal, tak se při tom
hospodářství žádají páni ze sanace nikoli 50% —
nýbrž 759, slevy. K Čema se se členy aouditi? Poho
dinější je zajisté bráti tam, kde je, t.j. « kníšek.
Kdyby byl ohlášen konkare, bylo by zle se členy,
takto však tito odbudou si to celkem lehce a vkla
datelé to vypijí. A na to potřebují sanatoři dvě leta.
A přec nebylo třeba více, neš zjistiti deficit a pak

jednati,ale nojednatijakoveLhotě,nedatseukřičetí,

nýbrá dát ému stejně, ne ale laiky upokojiti akněze odříti. K tomu nebylo třeba toho kalu.

Jmění raského cara. Carjest nojbohat
ším člověkem na světě. I Rockefellerovyčetné milliony
strácejí ss vedle rozmanitých pramenů bohatství carova
a ohromných jeho pokladů, jet byli jeho předobůdcové
nahromadili. Úřední příjem carův činí ročně 40 mi
lionů korun, ale tof jen malá částka jebo důchoda.
Výdaje carského dvora jsou tak ohromné, že by tento
úřední důchod na ně nikterak nestačil. Všdyť stál
pouhý státní ples, jenž dával se při zahájení rasko
japonské války, sám přes čtyři mifony koran a deřy
ruského cara církvi pravoslavné činí ročně přes 10
milionů. Ostatní prameny příjmů carekých jsou tak
ohromné, že ani sám carův hofmistr baron Frederiko
nemohl by přesně udati jich sumu. Poklady oarovy
jsou pravými poklady s báje. Vedle perskéno šacha
nemá nikdo na světě takovou spousta briliantů a
drahokamů jako car. Proslulý diamant „Orlov“ jest
pouhou hvězdicí na hvězdné obloze tohoto pokladu.
Když byl Mikuláš II. před několika roky korunován,
závodili asijští jeho vasalové v tom, poctiti cara vel
kým darem. Cban Chivy daroval caru přeskvostnou

šňůra perel nejkrásnějších na světě; dále démanty,smaragdy a rubíny. Vše mělo ceny nejméně 10 mili
onů. Émirbocharský nezůstal v tom pozadu. Retman
donských kozáků kníže Svatopluk Mirski II, jakož i
ostatní velmoži říše věnovali rovněž drahocenné dary.
Není vůbec panovníka, jenž by so stával tak často
dědicem jako car. Jeho poddaní odkezuji mu stále a
stále velké sumy peněz, ale car jich nepřijímá, leda
ve vzácných případech. Jak velký, ohromný jest ma
jetek carův, tak skrovné jeou osobní jehu potřeby. Car
nepovažuje neskonalé své bohatetví za vlastní, ale za
svěřené jemu Prozřetelností, Jeho dary ve prospěch
chudých a bladovících jsou v poměruk jeho příjmům.
Do Bessarabie zaslal nedávno hladovícím 6 milionů
rablů. Dle jistého ang. listu bohatství carovo nelze
odbsdnouti, ale důchod jeho obnáší jistě přes 200
milionů rablů ročně. Oproti tomu osobní jeho vydání
neobnáší přes 100 sl. denně. Car jí prostě: jen za
velkých příležitostí súčastňuje se nákladných tabalí
dvorních a státních. Oblek, jejž nosí car v sookromí,
nestojí mnobo přes 50 korun. Podobně jednodachá ve
svých potřebách jest i carevna, která drabocenných
svých šperků užívá jen několikráte do roka.

Památce Třebízského. Dne 30. t. m.
bylo tomu 20 let, kdy v Marianských Lázních zemřel
nejoblíbenější povídkář český, klecanský kaplan Vácelav
Beneš Třebízský. Miláček lida českého dřímá věčný
sen na Král. Vyšehradě.

Dvonměsíční dovolená ve žních
synům rolmnickým byla na žádost katol.spolku
čes. rolnictva na Moravě c. k. ministerstvem povolena.

Záleší nyní na rojefcích sumých, by této výhodypoužili, a synky své vi na čas žní domů vyžádali. Pan
poslanec dr. Koudela a p. J. Šamalík, rolník na Moravě,

dobnou žádost vypracovali, kterou pak svým ná
ladem vydal katol. spolek čes. rolnictva morav. a

zošle ji každému, kdo o ni požádá, přiloží-li do lista
10 h známku. Adressa: Jos. Šamulik, rolník a před

As spolku katol. rolnictva v Ostrově, p. Sloup naoravě.

Zase jedma. V Troobelicíchu Litovle na
Moravě v tamní záložně zjištěny vtěchto duech různé
nepořádky a snačný echodek, daleko prý přes300.000
koran. Tím způsobeno v celém okolí veliké zděšení, —
Jeden vřed sa drabým provaluje se ne našem těle ná
rodním, ale lékařů obětivých — pracovníků nesištných
— na ozdravění prohnilých poměrů pramálo. Tresta
hodná bezstarostnost, lehkomyslnost a požíračnost
zohyzďají náš život národní.

Strašné moštěstí v Americe. Není
tomu dávno, kdy při požára divadla v Chioaga apá
lením nebo udušením přišlo o život několik set lidí
zvláště dětí, a jiš zase podobná, ale atrašlivéjší udá
lost se sběhla. Školní děti z německé protestantaké
školyv New-Yorkuv průvoda dospělýchpovětšiněšen
vypraríly se 16. t. m. v počtu 1600 osob parníkem
na výlet. Než najednou s kuchyně lodní vyrazil pla
men. Mezi veselící se mládeží hrosné zděšení. Vše
hrne se na palubu, zápas me fivot a tá e:ort, zá
bradlí povoluje tlaku a kvílící mládež padá do moře,
zatím co jiné děti vrhsjí se v moře, aby se před
obněm sachránily: nový zápas mezi tonoucími. Co
voda nepobltila, to obeň zničil. Pomoc jovila se ne
dostatečnou. Tak sabynulo přew1000 osob, Ze sachrá
něných jest veliká část nebezpečně popálena.

Dělnické domky ve Švédsku. Švédský
sněm odhlasoval vládě obnos 10 mil. K, s něhož bu
dou poskytovány půjčky oněm dělníkům, kteří si chtějí
poříditi dělnickédomky. Úrok z poskytovaných půjček
bude obnášeti 3:6 precenta. Půjčka tato bude povolena
jenom tehdy, když pozemky a budovy stanou se opravdu
majetkem dělníka. Právo na půjčka mají dělníci apo
řiví, střízliví a poctiví, kteří žijí jenom ze avé práce,
jsou ve věku od 26 do 50 let a nějaké peníze si za
hospodařili. Co se týče splácení, bude každá půjčka
rozdělena na dvé poloviny. Jedna polovina bude umo
řována malými splátkami a až se to stane, přikročí
se teprv ku splacení drahé polovice najednou. Celé
tato věc jest pokusem o vnitřní kolonieaci Švédska.
Stát bude pomáhati svými prostředky dělnictva, aby
si moblo zakopovati pozemky a obdělávati je. Tím
způsobem utvoří se rozsáhlý kman drobných zomědělců,
kteří budou na prospěch jak zemědělské výrobě, tak
i státu. Jestliže se kolonisace ve Švédska osvědčí, a
o tom znalci nepochybují, povolí sněm další prostředky.
Rozumí se samo sebou, že projektovanou kolonisací
stane se dělnictvo živlem trvale usedlým a spokoje
ným. Ale o nás se vládě o podobných záměrech ani
nezdá; děla a ročnice jsou přednější s pak Němcům
se do plodnépráce ani nechce, milejší jim besdůvodná
obstrakce.

Svépomoe, spolek pro opatřovánízaměst
nání nemajetným studajícím českých vysokých škol
pražských Praha II, Lazarská ulice čís. 1., doporučuje
i letos pt. rodičům, kteří jeouce neustále zaměstnání
nemohou Konati s dítkami cesty, skušené průvodce.
Jelikož má Svépomoc přihlášky jen pánů dotčených

krajů Gamery, Moran Slovenska atd.) znalých,mohou tak dítky velí nnobona: Vyslekatí,
jelikož se jim dostane podrobdého vysvětlení: všech
památností krajiny. Spolu nejšbu vydáni takovíto
turisté, zanjíce velmi dobře mistbí poměry, v ano
vykořisťováníneznalosti, jakéš 6e nemoosei anás
bohuše! děje. Honorář průivodčích'spočívá v nábradě
cestovného a případně ve skromné odměně,

Národní Jednota Sovoročeská. Dle
výroční zprávy za rok 19084 jeví se Činnost Jednoty
utěšající. Její poulocí čeští voličové do tamosptáv
ných aborů dobyli značných úspěchů, v Orličkách
Otevřena Čes. škola matiční, zrušena něm. škola v M.
Svatoňovicích, zřízena čes školní expositara na Přímu,
zveřejněna Čes. škola v Trnovanech atd. Na školách
menšinových Čes. severu přibylo proti lonsku o 555
žáků Celkový náklad na školy činil 22.505-78 K. —
Přednášek uspořádáno 802 na 365místech. — Knihoven
vypraveno 50 o 4442 svazcích v ceně 535097 K.
Celkem má N. J. S. 474 knihoven v ceně as 75.400 K,
Mimo to vynaloženo několik tisíc K na předplacení a
zasílání čes. časopisů do ohroženého území. — Na
poli nářodohospodářekém panuje čilá bybnost. — Na
vánoční nadílku chudým dítkáém vydáno celkem
25.932'64: K, na jiné podpury 4.277-24 K, na půjčkách
11.746-72K, — Odborůmá jednota677s 50.000členů.
Příjem činil 112.050-66K, vydání 109.948.47 K —
Důležitost této jednoty na záchranu bratří našich
v uzavřeném území jest samozřejmá, proto nutno,
aby jí přibylo příznivců.Dárky přijímá Národ. Jednota
Severočeská v Praze na Ferdinandově třídě.

Slatinmé lázně Velichovky u Josefova

r „Čechách do 21. t. m. navštívilo 880 láseňskýchostů.
Jubileam hromosvedu. Dne15.června

1754, tedy před 150 lety postaven byl v Evropě
první bromosvod vynalezený farářem Prokopem
Divišem v Přiměticích u Znojma.

Volba do zem. směmuza skupinuvenk.
obcí na Náchodsku, Noroměstsku, Jaroméřeku atd.
koná se již 27. června, Ale ta nesjednocenost!
Kandidátů je 6. Dr. J. Čížek, advokát v Náchodě
jako samostatný kandidát, Jan Řezníček, inženýr
v Úpici, kandidát samostatný; Jan Kotlant, rolník
v Holohlavech jako kandidát agrární; Jan Pražák,
rolník z Hoříněvsí jako rolnický kandidát; Jas
Kratochvíl, rolník z Jezbin jako pokrokový kan
didát; Frt. Kovátovič, redaktor „Lidových Proudů“
v Náchodě, kandiduje ve vleku strany národně
sociálal. Voličové musí voliti muže nejálechetněj
šího, nejobětavějšího!

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 18, června 7004.1 hi

preaice K 1320—1400, Ba K 940—980, ječmo
ne K 000—000, oves K 6.70—7 20, prosa K 000
— 0000, vikve K 10*00—1180, hrachu K 25:00—2500,
čočky K 32'00—00'00, jahel K 19.00—2000, krap
K 34:00—3600, st. bramborů K 3-60—4 00, brambor
nových K 2400—0000, jetelového semene | bílé
ho K 00'00—0000, jetelového semene švéď. 00-00
—0000, jetelového semene rus. 00-00 —00:00, máku
K 28:00—34'00, Iněmého semene K 00-00—00'00,
100 kg. žitných otrub K 11-40—12*00, pěenič. otrub
K 11-20—1160,i kg másla K 1-96—2-20, 1 kg. sádla
vepřového K 1-68—1-76, 1 kg. trarobu K 028—032,
1 vejce K 0-08—0000, 1 kopa okurek K 2000—
24:00,! kopa kapusty K0*00—0:00, 1g cibuleK 2000
—25:00, 1 kopa drob. zeleniny K 80 00—4:00, 1 pytel
mrkve K 0-00-—0'00, 1 kopa saláta 1:00—300, 1 i
hrašekK 0v:00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 16.června 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hi 104, šita 135, ječmene 0, ovsa
149, pross O, vikve 0, hracho 0, jehel 24, krap 0,
jetel. semene U, lněného 0, máku 1. 3%)Zeleniny:
okarek 11 kop, kapusty 00 kop, cibule 81 g, drob.
zeleniny 203 kopy, mrkve 0 pytlů, brambor 110 hl,
salátu 30 kop. 3) Ovoce: jablek O hl., hrušek O hl,
4) Drobného dobytka: ropřů 13 kusů, podsvinčat 780
kusů.

ži se zachrániti zavčasným pitím

| moravské hořké vody

Šaratice.

Skvělé výsledky v.um krátké době!
při:dně, hostel, rheum., lechlas,
žensk. nemocech,

Ryba. koupele. Tennis



(š. Sylraterůvsynovec,ná- |
stupce)

malbu akonkostolníh
i PRAHA-I,

č. 146 st., Malé Karlova ul. čís. 29
nové blíše Malého náměstí, dříve
přes 66 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporočuje se

dodání oken chrámovýchhu

kAi tému figuralnímu provedení a
Sice1 se šelemnýmirámy, sí

těmi vsasením.

j Veškeré rospočty, 4odborsá
L) rada bezplatné, zaovší návaznosti

ku definitivní objednávce.

„ŘJ“ Nesčetnáveřejná| písemnápochralnáuznání. V)
Založeno roku 1836.

POELEVENA
Upozorňuji

důstojné duchovenstvo,
že již od 1. května jsem

| přesídlil Zmz Chrudimi

do Hradce Králové
do domu proti hotelu »Merkur«.

Mojezlatnická a pacířeká
dílna jeet zde zřízena dle nejmodernějších
požadavků.

T Mnohouměleckých výrobků,
JÍ jako: věčné lamgy, monstrance, kalichy, kříže,

lustry atd. již na skladě,
Důstojné duchovenstvo uotivě ava, aby

1 přinávštěvě HradceKrálové Inskavěsklad
1 dílnu si prohlédlo.

Upozorňuji též, že u mne lze obdržeti
skleněné nádoby pro věčné lampy ve všech
velikostech, knůtky i těžítka.:

Aarel Zavadil;
zlatník a pasiř

w Hradoi Králové, číslo 280
(proti hotelu „Merkar“).

pernefennck

NP

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn,

> nabízí ve velkém výběru:
Výtečné kapesní hodi všech
druhů a soustav. Pondlové' hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté u stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
8 j. V nejmodernějším provedení

3 úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
požádání znýře.Ja

Děvěry hodným vdsil
bs onýlenínem. na výběr léš 1 na splátky

Zaloleno r. 1648

,Dodavatel hodin ma posv. Hostýn a Velehrad.

C. k. státní cenou vyznamenaná o
první moravská výroba /

věžových hodin

FR. MORAVUSE
VBRNĚ,Velkénáměstí6.

Paramenta.

svůj osvědčený a často vyznamenaný
výrobní závod

všech kostelních paramontů,
praperů a kovového náčiní.

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku JŘ
se na pošádání franko zašlou. ;

TETIT TIT

CEEZEKTAEC.

ni Log" dudv už M 0

mp- POZOR! -u

Malínský křen
od 5 kg. počínaje

poštou franko na dobírku po celý rok zasílé
sám majitel

Frant. Jelínek v Malíně,
pošta Sedlec u Hory Kutaé.

Čenník se na požádání zašle.

8 N 8kolik párů dobrých
tažných koní a několik
kočárů jest levně is pří
slušenstvím na prodej.

Kde, poví administrace t. L

OOOOOOO00000

Navštívenky
všech druhůVzor

kové kupony jemných čer

ných „řátek, odícíse na nabízí
nn ev || Biskupskátiskárna

skutečně velmi levně v Hradci Král
lse kovpiti, vzhledem, že
kusy látek jsoudaprodány.

Učeň
neb praktikant

z řádné rodiny,

První český zasílatelský|
šávod voukeuného ubeží

| Ed. Doskočila:
w Chocni. || se slušní rukopisem

Pysální on Jvase "přijatbade ihnedv 800
ve Vodičko „2 enmám závodé ma ven
vedle vyšší dívčí školy. - kově. — Nabídky přijímá

z ochoty administrace pod
chifrou E. D. 392.

JanHorák,|
soukeníkvRychnověa. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarníaletní dobu,
OW“ Též velejemné=

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

| Při hromadném objednání větší výhedy.
Též na splátky bez zvýšení cent= a

Vyrábí jen v dokonalé jakosti

věšové hodiny
pro kostely, školy,

radnice, zámky a továrny«

se mírné ceny s diouholetou zárukou.

Prodej domu.
V Hradci Králové prodá se dům
dvoupatrový, v živé ulici, velmi
důkladně stavěný, ve kterém dala
by se zříditi kavárna neb bostinec

s9 zahradou.
Cena 100,000 korun.

Velice výhodné platební podmínky! — K doptání
u p. Fremů. ého, mistra zednichého

v Hradci Králové.

Mýdlo s jelenem

K letošnímu jubileu marianskému
vydala

w Olomouci
malou ale velmi příhodnou knížečka:

NeposkorněnáPanna a Matka
S, ilejné kn dsahující

Boší Maria. sjmama džínyčléntesry0 kornéním Početí Panny Marie příhodná rosje
mání, pobošností a modlitby. —Napsal a sestavilAlfona Pryč, farářv Horní iné.Biran83.—

por pěn

RL Josef
se Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalné známé: sochy, oltáře,
křášové cesty, jesle, Boží hroby, kříše, kasatel ,

ovědníce, křtstelny, konsoly, svícny, lustry, pul
tkky atd. dle slohu kostelů, řezanérámcena obrasy,
premie, fotografie a diplomy. Řezaný nábytek a

růsné předměty hodící se sa dárky.
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních zařízení.

6
Bursa práce v Hradci Králová,

Kožešnický dělník hledá práci. Mladšíkrejčí
obdrží práci v Jilemnici a vbuvník v Úpici. Ně
kolik učňů obdrží místa. — Přihlášky přijímá
„Všeodborové sdružení křesťam. děl
mietva“ v Hradci Králové.»———>
Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na kašdou
stanici dodává velkorávod truhlážský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hoteln „Merkur“ čís. S08.
Ry



áolav Dvořáček, sklad nábytku
v Hradci Král. u novéhoBorremaea.

W vyšly<

Rudolfova třída 42-I.

Kotel
a oelkorestaurace

„Bařtipán“
v Adalbortinu v Hradci Králové

doporučuje velectěnému P. T. obecenstvu
a návštěvníkům Hradce Králové

tvo mově,vkusné upravenou

zahradní restauraci
jakož I smovazřízené prostramnné

mistnosti restaurační v budově,

Žádejte ———

obrázky tyto,

a uměleckou
koncepcí
předčí všechny

Oznámení.
Dovoluji si svým P. T. pánům

zákazníkům zdvořile oznámiti, že

(pro pokročilost létní doby nelze
od polovice června do polovice
srpna se zabilou drůbeží do trhu
jezditi, Oproti tomu však lze
v mém domě na Pražském Před

městí Č. 54. vždy

veškerou drůbež
na objednávku Čerstvě zabitou

obdržeti.

husy a kachny.
V dokonalé úctě

Jan Doubek,
majitel drůbežárny.

První český katolický závod ve Yídní

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů); nebes a

obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,

gasse čís. 35.

Naukáskusasílá
Se vše framco.

ONV

ODOACACOÍCO

PNENONA)SAM

Obědy v předplacení a memu od
50 kr. výše.

požádání v lábvích přes ulici.

Předplatnéna AR Veškeré druky přírodního vína,P 1 litr od 35 kr. výše.yčtvrtletí
veškerých

bb

dy,

KN
3)4(et)4Čes
ul

F>řijme se

učeň nacukrářství
J. 94. Malý,

Hradeo Král., Velká podsíň č. 148.

Kočárys"
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENĚK 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 8 právem ražení zlaté meduile 8 korunou.

2BE)256y
ZNC5)Ma

přijímá

pootví a antikvariát
AAA

1CMU

OAKCA

ě(GB1(64= E
AÚN|iMelichar

vwHradoi Králové.
«

a/hVA

NEE

NC

4nVSA

ANA,

ESCENÉ

tvrtletně K 1:50.

AaS55

Všeohooná,úvěrní banka
wHradci Erálové

příjímá
me-vkladyna 4% ©



Předplatnénačtoríroku3ksok
> na půli rohu 5 bh—

Číslo 27.

Památce sv. Prokopa,
(3) Svatý Prokop! Jméno připomínající

vám jednoho z. nejslavnějších Čechů, přímého
dědice vlasteneckých a náboženských ideí slo
vanských apoštolů, muže vysoce osvíceného,
svatého, který má o, kultarau našeho národa
zásluhy nesmrtelné. Svatýopat- Prokop narodil
se za bisknpování sv. Vojtěcha (982—997) ve
vsi Chotouni, ležící meri Českým Brodem a
Kouřimi. Rodiče jeho, Víta Božena, byli stavu
zemanského. V čase jeho narození kněží v česko
slovanské říši byli ovšem již většinou přívr
ženci obřadů latinských, ale přes to bylo zde
ještě mnoho duchovenstva sloužícího Bohu li
turgickou řečí a obřady slovanskými. Hlavním
kulturním střediskem církevního rouchaslovan
ského byla slovatná Škola na Vyšehradě při
kostele av. Klementa, jeji založil kníže Boři
voj I. Bylo při něm též kolleginm [kanovníků.
Sem pospíšil náš světec v útlém věku za svým
vzděláním. Pro svoji zbožnost a bystrost těšil
se veliké přízni všech, kteří 8 ním obcovali.
Když dospěl, kanovníci zvolili jej za soudruha,
uznávajíce a povděkem, že se dobře vyzná
„v slovanském písmě od nejsvětějšího biskapa
Cyrilla vynalezeném a kanonicky (úředně církví
katolickou) schváleném. Juko kanovník při
chrámo sv. Petra byl tak pokorný a ctnostný,

ústa vypraviti nedovedou“ Jiní duchovní po
kládali bo spíše za mnicha než za světského
knéze, neboť prý již cele Pána následoval, již
uchem srdce svého doslýchal slov Spasitelo
vých: Jdi a prodej vše, co máš a rozdej chu
dým, i přijda, následuj mě!

Na konec odřekl se všeho důstojenství a

kdesi v Uhrách; pak se odebral do vlasti a
usadil se mezi lesy na vršku jedné pusté je
skyně, vystavěl si tam chatu a kapli ke cti
Panny Marie. Stalo se to za doby knížete Ol
dřicha (1012—1039). Zde jmenovaný kníže na
lezl poustevníka při lovu v lesích Sázavských;
když se panovník vyptal na původsvětcův a
na příčinu jeho pobývání v nehostinném zátiší,

roučel se snažšně do jeho modliteb a ačinil

založil sv. Prokop klášterní cellu, do níž shro
máždil okolní české poustevníky a dle zprávy
létopisoevy je „dobrotivě-objímaje, choval jako
kvočna kuřátka pod křídly.“ Mnichové zde pod
správou Prokopovou eloužili lidem chudým a
opuštěným, kteří se sem ve své bídě utíkali.
Stále větší počet ubožáků sem spěchal, žáci sv.

Prokopa se mnošili, tak že bylo potřebí lidu
milný ústav rozšířiti. Za podpory lidu i kní
žecího dvora tedy světec proměnil cella sá
zavskou v rozsáhlý klášter a vystavěl basiliku
ke cti Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Na
základě pravidel řehole Basilianské a sv. Be
nedikta vypracoval novou řeholi pro shro
mážděné milovníky životamnišského, jež dobře
odpovídala potřebám národa českoslovanského.
Jám se zde stal opatem, přijav požehnání

$ a úřada v kostele sv. Víta od biskupaebíře.

Áni v nové hodnosti neopustila ho pří
slovečná pokora jeho; pokládal se za slahu
spolubratří. V klášteře Prokopově vzorně uvá
děno v život pravidlo: Modli se a pracuj! Ře
holníci po slažbách Božích rozcházeli se za
svou prací na pole, do zahrady, na lah i do
lesa; jejich pečlivá hospodářská činnost byla
dobrou školou pro širé okolí. V klášteře bylo
též postaráno o literární vzdělání; zde vzdě
láván ve vědách mnišský dorost, zde se dostá
valo vyačování i jiným jinochům toužícím po
vědách. Sv. opat jako výtečný znatel a horlivý
milovník litargie slovanské přepisoval a učil

přepisonáti evangelia, žaltáře a všecky obřadnínihy. Klášter svůj chtěl míti vlastenecký opat
štěpnicí domácího, slovansky vychovaného du
chovenstva; toto sídlo věd mělo působiti
k usamostatnění českého duchovenstva a ře
holnictva proti vlivu mocného Němectva. V klá
Šteře sázavském pěstováno i malířství, sochař

Inserty se počítají levně,
Obmovavychásí v pátek v poledne. Ročník X.

ství, stavitelství a zpěv. Zde vznikla první
umělecká a technická škola česká vůbec. A tak
se stal klášter stánkem vroucí zbožnosti, lida
milným hospitalem, vzornou školou věd a umění.
Vliv jeho na pokrok české národní koltary

k ovšem obrovský; za podpory dvora i liduplnil svůj osvětový úkol stále dokonaleji. Je
likož jeden mnich sázavský nazývá klášter
Prokopův arciklášterem, dá se souditi, že brzy
vznikly jiné filialní kláštery slovanské vzorem
mateřského kláštera se řídící.

Již za života oslavil Bůh věrného slohu
svého četnými zázraky. Před smrtí svojí před
pověděl opat bratřím, že jim nastane vy
hnanství, z něbož se po šesti letech vrátí. Do
konal svůj šlechetný život r. 1053 v druhé
polovici měsíce března. Biskup Šebíř pochoval
zesnulého opata v basilice Panny Marie.Již
za života byl opat Prokop veleben svorným
hlasem lídu jako světec. Konečně sám papež
Innocenc III. k veliké radosti českého národa
prohlásil ctihodného opata dne 4. července r.
1204 za svatého.

Zajisté sluší co nejvroneněji uctiti pa
mátku osvíceného opata, který byl jedním
z nejpřednějších průkopníků národní kultary,
který se horlivě ujal dědictví Cyrillo Metho
dějského a 8 nejlepším pochopením dále je
vzdělával. S úctou musíme patřiti k tomuto
miláčku Božímu, který při všech vzdělavacích
snahách dbal nejprvé království Božího a ži
votem v pravdě svutým celéma národu 8e stal
zařícím vzorem.

V nynější době, která tolik milaje hlak,
muže vzdoru a vášnivých převratů, jest potřebí
co nejvíce poukazovati na záslahy tiché, ne
blučné, ale tím vydatnější positivní práce.
Jakým velikým požehnáním pro zem naši byli
skromný KarelIV., sv, Václav, sv. Vojtěch, filo
sof Tomáš Stítný,sv. Prokop ajiní slavní mužové
katoličtí! Ale takových záslah nyní málo jest
vzpomínáno. Aspoň tedy my sv. Prokopu a
ostatním velikánům za stejnými cíli se beroucím
vzdávejme povinný hold v přesvědčení, že tichá
a úsilná práce více cti zaslouží než boření
sebe statnější.

Před další obstrukcí,:
(8) Politický zmatek v naší polovici říše

potrvá až do podzima. Do té doby vyrojí se
ještě mnoho návchův a rad, jak by politická
krise se odstranila a urovnána byla cesta plod
né parlamentní práci. Poměr mezi delegací
českou a vládou však došinul se takové pří
krosti, že všechny návrhy vyzní na prázdno.
Situace také jest stížena tím, že není mezi
poslanci našimi a ministrpregidentem Kórbrem
žádného osobuího styku a že všechny válečné
pohyby poslanců mladočeských mají ráz neji
sté přezvědnosti. Silaější posice, rozumí 8e,
zaujímá dr. Kůrber, jenž těše se naprosté dů
věře se shora, ví již předem, jak se zařídí,
kdyby čeští poslanci dle nedávné resoluce
v obstrakci skutečně vytrvali. A všechno na
svědčuje tomo. že vláda před českou obstrakcí
kapitulovati nebude, neboť kapitulovati jest
možno a dovoleno jen před obstrukcí něme
ckou. I kdyby na krásně uskrovněným poža
davkům našim vláda vyhověla, bude tu hned
jako na koni obstrukce německá a parlament
bude v takových poměrech, jako po vydání
jazykových nařízení.

Mimo bídu politickou ve Vídni zachází
me všdy do větších rozháraností doma. Vzhle
dem ke krisi vnitřní a zevnějšímu uebezpe
čenství všeněmeckému po rozvaze není vidu
ani slechu. Každá strana a stranička sleduje
své cíle vlastní, nebof taktické zásady všená
rodní nebyly posud sestaveny ani autoritou
jednotlivce, protože ho nemáme, ani autoritou
sboru, protože národní rada pro takové úkoly
posud není sorganisována.

Ale jest přece potěšujícím | úkazem,
že mínění mnohých našinců směřoje k to
mu, aby národní rada vlastnostmi nejvyššího

strážce našich zájmů byla nadána. Bez tako
vého dozorce a karatele honba po moci a
popularitě, sobectví a plané klábosení brzo
by již zatlačily každou opravdovost a nutoou
kázeň národní. Jádro věci záleží tedy v tom,
že v národní radě musíme si poříditi národní
autoritu, jež by vytýčila jednotná hlediska,
soustředila všechny síly a dala jim určité
směry pracovní. Z množství thémat, jež byla
kdy v naši veřejnost vhozenu, toto jest takové
váhy, že jest si jen přáti, uby od slov co Dej
dříve došlo se ke skotkům. Na nedávném
krajském sjezda v Táboře v tomto ohledu
promlavili své slovo také Mladočeši. Pověděli,
že stran“ mladočeská byla by schopna, sou
středění národa provésti.

Beze všeho hlubokého uvažování a hned
na prvý ráz možno tvrditi, že by mladočeská
strana ničeho nepořídila jednak proto, že není
stranou jedinou, jednak že na podnikání jiných
hledí každá strana jako z podstřeší. Mimo to
mlavčí v Táboře přiznali se, byť zaobaleně,
že ve straně jsou moohé nedostatky a že není
všechno v pořádku. Ovšem dr. Škarda spěchal
ony závady zamalovati mnohými dobrými
vlastnostmi, které straně v minulost její pod
strkával, či, abychom věc pravým jménem na
značili, líčil stranu, jakou měla býti, ale ne
byla.

Dr. Škarda neměl pravdy zejiréna v tom
ujišťování, jakoby v postupu politickém Mla
dočeši muohem účelněji a obezřetněji si po
čínali, nežli Staročeši, Staročeši prý ve své
politice řídili se zásadou: ryc anebo nic. Dr.
Škarda narážeje tu na dobývání státního prá
va, může namlouvati takové smyšlenky snad
jen takovým politikům, kteří nečtou uež „N.
Listy“ a ktaří z bouřlivých státoprávních be
sel mladočeských nic si nezapamatovali. Vždyť
ta doba není přece dávná, kdy pravověrní čte
náři „N. Listů“ tonaly ve stavu bláznivé přímo
nadšenosti a přepjatých nadějí, že brzo bude
zřízen český stát a že vše bude výborně podle
rozhodné vůle nových poslanců. A to vše ne
bylo překotné ryc? A to vše že bylo moadrou
a obezřetnoupolitikou?

Líčí-li tedy dr. Škarda, že strana mlado
česká postupně pracovala o federalisaci a že
nechtěla státuího práva najednou, pak vlastně
uvádí správné přesvědčení, které po nezdarech
a chybách mladočeských od jiných reelních
politiků často vyslovováno byvši, konečně
adoptováno jest i od samé strany vedoucí a
jejího mluvčího, v kteréměto bodu dr. Škarda
ani v nejmenším nerozchází se s kterýmkoli
neaktivním politikem staročeským. Pasivní pak
odpor staročeský jako předmět srovnání ne
může tu míti místa z té příčiny, jelikož Mla
dočeši Staročechy poráželi ve volbách právě
pro tu obezřetnou, etapovou politiku, pro kte
rou rozehříval se dr. Škarda v Mladé Boleslavi.

Přes toto konstatování politické pravdy
rádi zaznamenáváme, že řečník mladočeský
dal výraz touze po společném postupu politi
ckých stran. Odůvodňoval jej povážlivou situ
ací politickou a drobením sil domácích, ač
dr. Kramář zdůrazňoval reformu pouze strany
mladočeské, kterýžto rozpor v názorech dvou
politiků ani celkově ani částečně nejbližší tak
tiky domácí neobjasnii, ba spíše ještě zatemnil.

Vůbec od význačné umírněnosti Škardovy
ostře odbočovala řeč dra Kramáře, jenž pro
hlásil obstrukci za nutnou. Politik tento ne
mluvíval nikdy tak radikálně a v posleduích
projevech jeho dere se též na povrch znatelně
živel osobní. Týž politik řečně před rokem
v Táboře odsoudil a zatratil politiku katastro
fální a učil, že nutno prohlédat k poměrům a
okolnostem a při volbách do letošních dele
gací napovídal již cosi také o taktice polské.

Další pokračování v obstrukci nedovede
me si také srovnati s tvrzením, jež před ně
kolika týdny učinili v Praze dři. Herold, Pacák
a Kramář, že Kčrber nenrovnáváním poměrů
obstrukci si přeje z příčin sobeckých, aby prý
prodloužil svůj ministerský úřad. Jest-li na

naši přání Kórberovo budou jen podporovat.



Jak s tím] souvisí plán, že olytrukcí
Kórbra dlušao porazit?

Pochyby o prospěšagaší dalšího stevení
ráce parlamentní však tlačí se ještě a mno

Bých příčin jiných. Paragraf 14. nabývá takové
široké kompetence, že vláda jim vyřídí všech
ny státní nezbytnosti, jako vyrovnání s Uhry,
celní tarif, oběhodní smlouvy s Německem á
Italií. Mimg to pro opatření peněz na potřeby
vojenské obdášen jiš kouzeln jiný.
Patrno tedy, že nezbude již žádného předmětu,
jehož odbptraováním vláda by mobla býti po
valena. Ostatně i kdyby ústava byla zaměněna
jinou, jaké máme záruky, že vyhovovati bude
pašim právům a požadavkům? Vždyť sám dr.

ramář připouští, že může příst ještě horší!Ministr Korber zakoušel by mnohem vět
ších nasnází, kdyby delegace česká připustila
parlamentní jednání o záležitostech svrchu
dotčených, protože v nich jsou obsaženy po
ložky bovící hospodářským prospěchům ciziny

na úkor zájmů našich domácích. A tu hospodářská krise, tísnící i voliče německé, pudila
by poslance jejich, aby Kórbrovi občas pod
poru vypovídali. A nejsou to jen asi příčiny
osobní, pro které si přeje Koórberobstrakce,
nýbrž také i příčiny věcné.

Bude tedy ještě pilně uvažovati poslan
cům našim, zda prospějí národu více obstrukcí,
nežli positivníprací pariamentní a šiky získá
vaných spojenců.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 29. Června.

(Naláhavost zavedení povinného zemského pojišťo
vání. — dnešní domácí výrohy říšsko
radské politiky do foroty. — K návrhům krajského

zřízení.)

Jak věcným, jak důležitým a jak správ
ným jest náš zápas, jímž od několika let na
těchto místech napomábáme a podporujeme
propagování snah a volání, aby zavedeno bylo
povinné zemské pojišťování, bohužel že pocítilo
a zajisté že nejplněji v těchto dnech uznává
Královébradecko.

Mioulý týden vyeypalo se oa ně krupo
bití, jež zde širokým prubem veškeré naděje
na letošní žeň zmařilo. Celé osady, poloviny
okresů stojí tu dnes ožebračené, bezradné —
— V této smutné chvíli nikdo nezná a nevío
jiné pomoci, než-li že se v novinách z různých
míst tesklivě volá.

I „Rolníci nyní zoufale bledí do badogc
nosti, ježto skoro nikdo není pojištěn, poněvadž
loňského roka pojišťovny premii zvýšily. Ošže

nad jejich bídou a poskytne záhy nezbytné
pomoci.“

II. Kamkoli oko dohlédlo, vše bylo zni
čeno! Bezodkladné a rychlé pomocistátní jest
nám nesbytně potřeba, nemáme-li býti uvrženi
přimo v zoufaletví.“

IL ,.... mraky houstly,vítr se vzmáhbal
a pojednou beze všeho deště počali se sypati

FEUILLETON©
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Vácslav Řezníček,

XIV.

Když jaro poněkud | pokročilo, panoval
v Hradci v sedmdesatých letech neobyčejný šum
s ruch. K domácímu péšímu pluku velkoknížete
Konstantina, pak k ležícímu zde jičínskému pěšímu
pluku Nobili, ke zdejšímu praporu polních my
slivců č. 2 a ke zdejšímu praporu zemské obrany
č. 33 svolávání byli záložníci ke cvičení.

A tu se zde sešly tisíce mladých občanů
k odbytí své branné povinnosti, z čehož ovšem
že bradeckým živnostníkům plynul nemalý zisk.
Po denní execírce se město reservisty jenom hem
žilo. Každý z nich nechal zde, všelijak si na vojné
přilepšuje, co mohl, tak že dohromady byly to
desititisíce peněz. ,

Záložníci odění byli všelijak. Ponejvíce do
bílých ještě kahátů, tak že když na válečnou míru
dopiněné setniny jejich tábly z města alejemi a
hradbami ven Da »khesle«, jak se vojenským cvi
čištím říkávalo, vypadalo to z povzdálečí, jako
když se plazí obrovští bílí badi. Některé setninv
nosily také staré, vyložením rozmanitých barev
ozdobené, hnědé kabáty, jež v Hradci zbyly po
Hraničařích, kteří se války r. 1866 účastnili, V dobu
tu vyhlížel Hradec jako vojenský tabor.

Vždyť dokonce také i my studenti bvlí jsme
řadéní do čet a cvičeni v pochodech a obratech.
Dvakráte týdně mívali jsme totiž ve hradbách za
pekárnou tělocvik, jejž řídil učitel cvičné školy
učitelského ústavu p. Přibík. Hlavní zřetel při tom
obracen byl k tomu, aby studentstvo gymnasia
dovedlo vystoupiti jako spořádané těleso a to hlavně
při svých slavných výročních výletech, jež zajisté že
na těchto místech obšírnější vzpomínky zasluhují.

krogg3, ve čtvrt hodiněveš poh
úroda n aničily. konanaě0 chšvaší o t jen několik pojištěno, jest

volaných činite
uby všegošně ce přišinili,by odvrátili

tídu od lidu, tak kratým oggdempostišeného.“
Citováním takovéhola úpěnlivého volání

mohli bychom naplniti oglé dnešní číslo. Tenor

jeko Jest stejný: „nejsee pojištěni, pomozte
„Kdo má a kdo musí pomoci? Kdo byl po

jištěn a komu nepotlouklo. Proto vlastně po
tloukluv každému, neboť vláda může pomoci po
skytnouti jenom z vyšších daní, vybranýchod
těch, kdo živelní pohromou nebyli postiženi. A
tu jsme opět u vícekráte jiť opakovaného dů
vodn, že má býti pojišťovánía nás obligatorně
sezemštěno, aby různéživelní pohromy nemu
sili odnášeti starostliví zároveň s nedbalými.

Kdyby se ku př. veškerá orná půda v krá
lovství Českém povinně několika haléři z jedné
míry ročně proti živelním pohromám pojistila,
nejenom že jimi postižení mobji by dostati za

utrpěnéškody přiměřenou náhradu, ale poněvadž by byla také leta, kdy by zemská po
jíšťovna nespotřebovala zaplacené jí pojistné,
vzrostl by brzy ze přebytků těch zemský po
jišťovací fond tak, že by výše pojistného stále
klesala, až během snad jenom čtvrtstoletí bylo
by české království fondem tím úplně pro ce
lou další budoucnost proti živeluím pohromém
trvale pojištěno.

9 povděkem zaznamenáváme, že v zase
dání zemského sněmu království Českého dne
M. červoa agrární poslanci neopomenuli na
zavedení zemského pojišťování podatí příslušný
návrh; rádi konstatujeme, že se naléhavost a
nutnost zavedení jeho začíná uznávati, ale bez
ohledně vytýkáme, že přes to ponejvíce jenom
z osobních důvodů a zájmů se proti němu brojí,
jako proti nějskéma zlému chtění. Nezbuje
tedy, než-li zkoamati příčiny, proč ten neb
onen řečník proti této všezemské důležitosti
vystapuje a pak bude nutno poukázati ktomu,
co tím vlastně proti oelé obecnosti hájí.

Proto jest také naléhavou potřebou, aby
některý zemědělský volební okres njal se dnes
nejpřednějšího zápasníkasa zavedení nuceného
zemského pojišťování, pana dra. Sládečka,
advokáta v Praze, a aby mu svěřil svůj zem“
ský poslaneckýmandát se žádostí, aby rozší
řající se zápas o zavedení zemského pojišto
vání u nás zorganisovala řídil způsobem,který
by rázem odpor jednotlivců proti němu zlomil.

Vždyť předce takřka stále vidíme, že
když někde potluče, když voda vystoupí, když
půl vsi nebo městečka shoří, že poškození
běží o pomoc na stát t. j. na sousedy a vy
mlouvají se jediné tím, že nebyli pojištěni.
Ostatně osobaímn starobnímu pojišťování rol
níků, mistrů a dělnictva jak zemědělského, tak
průmyslového a řemeslného mohlo by seu nás
věnovati také trochu více pozornosti, než-li se
zástoji tomu věnuje doposud.

stapování lida a provozování politiky nespo
čívá v jalovém tlachn a prázdné representaci,

Proslulé a celým Hradcem i širokým jeho
okolím oblíbené studentské výlety započaly v Hradci
Kralové za řiditelování pana Jana Kloumpara. Roku
1869 podniknut byl první celodenní výlet gym
nasia do Třebechovic, r. 1870 byl opakován a r.
1871 uspořádán byl celodenní velký výlet králové
hradeckého gymnasia do Libčan.

Napotom nestala pausa, až r. 1876 výlety
ty opětně obživly. Hlavné k podnětu « za vedení
professora Dra. Františka Hejzlara. Ze septimánů
byli vybráni četaři, jednotlivé třídy rozděleny byly
v čety a oktáva tvořila při výletě již jen jako
elitní sbor hostů. Abiturientes!

Od polovice měsíce máje, kdy kolem Hradce
rostoucí sta kaštanových stromů ozdobena byla
nesčetnými, jakoby kolmo postaveným bílým

a pochodech, až celé gymnasium bylo vycvikováno
na jediný povel se obraceti a mašírovati jako ně
jaká kadetní škole. Smysl pro to mezi studěntstvem
panující spočíval snad ve vojenském vzduchu, jímž
byl tehdy do hradeb ještě sevřený Hradec jako
prosycen.

Kde jsou ty doby sladkého těšení se na spo
lečnou vycházku! Nemohli se jí dočkati stejně
malí, jako velcí. Přípravy k výletu konány byly
studentstvem s vážností, jakoby se jednalo o nej
důležitější záležitost. .

Výlet královéhradeckého gymnasie r. 1876
byl uspořádán dne 21. června na celý den do
zámeckého parku v Nedělištích. Mám za to, že
mnobý u mnohý z jeho účastníků chová vzpo
mínku naň ve své paměti jako milou perličku.

Záhy po ranu jsme se na prostranství před
pekárnou seřadili. Každá četa nesla si své růžemi
a stuhami v národních barvách ozdobené číslované
signum, četaři měli přes prsa červenobílé pantalíry,
studentstvo pak v nejlepší náladě prahlo jen, až
v čele jeho postavená hudba spustí.

To se stalo, když pěvecký sbor studentský

ale ti, ední ob
čané He ikéešj vý aby
skázu tu nemasil potom násti a galek
Když dnes ačkdo nepojištěný vyhoří, kdyš ma
potloče, kdyš se d stáří a stang 60 ko
práci peechopným, připadne starost o všecky
tyto kategorie zubože ostatníma občanstvu,
které proto můsí předem pečovati 0-to, ab
byl každý nucen se pojistitia zabezpečí
aby na konec starost o něho nopadla na krk
těm, kdo na zadní koleška pamatoval.
-| Tomu zajisté že rozumí každý še to

netřeba šíře vykládati a odůvodňovati.
e s

+

V české politické společnosti, hlavně
v Praze, příchází najednou na denní pořádek
debatao fom,mají-ličoštíposlancinaříšské
radě pokračovati v obstrukci, nebo mají-li se
ji vzdáti.

Stojíee nejrozhodněji.na českém.národ
ním a státoprávním stanovisku, z něhož nesle
vujeme ani stébla, když při tom uvažujeme,

pi bylanynějšíobstrakčnítaktika čes
ýchpŘoslanod na říšské radě nějak účinnou.ové ti stojí v nejrozhodnější oposici

prá vystupováníministerského předsedypanačrbra, který jest dle jejich přesvědčenívelice
ochotným naslouchati a vyhovovati přáním po
Jitiků německých. Zde malinké zastavení. Ny
nější poměrčeských říšských poslanců k mi
nisterskému panu předsedovi jest poněkud ne
jasným. Pánové, kteří nyní nejrozhodnější o

sici proti ministerskému-panupředanoníbájí,žili s ním ještě nedávno ve velice přátelských

strolob a poměrech. Celá řada z nich obdrželajeho působením různé řády, hodnosti a vy
znamenánía to nebylo.sašádnouoposiciproti

Proto kdyš srovnáme dnešní jejich poměr
k němu s poměrem ještě nedávným, natně
přijdeme k dúsudka, že taktika českých po
slanců ve Vídni není důslednou, neboť nebyla
správnou buďto tehdy, když s nynějším mini
sterským panem předsedou velice přátelsky
vycházeli, anebo není správnou nyní, když
8 ním vycházeti nechtějí. To jest jisté, že
jednoa ee čeští poslanci vážné taktické chyby

dopastili, ať to bylo dříve, nebo ať si je tonee.
Proto před politicky vyspělým voličstvem

čeští říšští poslanci nestojí bes taktické viny,
neboť každý vidí, že vrhají 6e z extremu do
extremo. Taktika jejich byla i jest v obou

případech ponejvíce „citová“, neboťzapomněla,že běžío věc, o prospěchy arozvoj české spo
lečnosti.

Z toho důvodu vyblíží velice nepochbopi
telně, že před málo lety tyto prospěchy atento
rozvoj byl českými politiky ve Vídoispatřován
v dobré shoděs ministerským předsedou, tehdy
proti vůli českého voličetva a nyní najednou
že spatřován jest v největší oposici proti němu,
zase proti vůli českého voličatva.

Nyní se tážeme, co 8e touto oposicí do
káže ?

Pak-li naši poslanci jsou jisti a bezpeční,
že ministerského pana předsedu přinutí k ustou

P Ey
dopěl zbožný sbor. Potom pan fiditel Klumpar
zvedl svou španělku s bílým držadlem, vojenská
kapela zanotila řízný marš a pan učitel Přibík
velel: pochodem pochod

A již to šlo vesele v před. Protáhli jsme
městem, jež nám celé srdečně přálo utěšený den.
Z obyvatelstva jeho hned ráno část dale se na
pochod s námi a jiná větší Část kynula nám na
shledanou odpoledne v Nedělištích.

Při výletu do Nedělišť byl četsřem čety, do
níž jsem byl zařaděn, septimán Jan Malý, člověk

jako profesor českého gymnasia v Plzni zemřel
a v Praze na Volšanech byl za obrovského úča
stenství svých kollegů, přátel a vděčných žáků
pochován. Byli jsme od té doby spolu přáfely.

Nad Zlatým prutem zářil luzný dea, parami
vlhkostí dýšících fek Labe a Orlice naplněný vzduch
byl svěží, jenomse pil, do zrna již nalévající žita
sladce páchla chlebem a po celém kraji rozkvetlé
nebo již pokosené lučiny pronikavě voněly.

Kam za takové nálady za budbou na výlet
táhnoucí mládež, před níž leží illusí, snů a nej
krásnějších nadějí plaý život, myšlénkami svými
zaletá!

V Nedělištích, v tamním kostelíčku, konány
byly slavnostní bohoslužby, jichž jsme se účastnili.
Slavili jsme zde svátek patrona studentstva sv.
Aloisia, který býval v Hradci vždy slavnostně
uctíván a po boboslužbách mívali jsme prázdno.
Roku 1876 slavnost te přeložena byla do Nedělišt.
Kostelíček tamní se naším zpěvem jen otřásal.

kdo ví, kdy se jí zase dočká.
Sousedstvo nedělištské uvítalo nás nanejvýš

vřele a srdečně. Po odbytých bohoslužbách jsme
poobědvali s napotom utábořili jsme se V zá
meckém parku, kde nastala nejutěšenější aábava.

Vyšší gymnasium, když odpoledne dogfavil
se sem z Hradce a z okolí příval dívčí krásy,



a Seaa místo jeho přijde osoba:

Ftebýe ctjmům ochotnější,ta ovšem masí'i kašdý český politik proto, aby se tazová
tas0e zjednala.

Sest- če však 6e přes jejich taktiku ve
Vídni přejde nebo přejíti může k denmímu po-
řádku a jest-li náklady a důsledky její, jež si
was dáti poražená oposica líbit, musí zájmy
a pokrok české věci svým odetrčením nebo
zdrženímzaplatit,pakby ce taktikata šťastně
volenou nazvati nemohla.

Nysí ce začalo o tom avašovati a roko-.
vatí 8 skoro se sdá, žezačneprotoa másrámus
a pranice mezi námi samými.

-| Proto klademe novou otáska. Kde se má
obstrakos provozovati? „Na říšské radě!l“ zní
odpověď. A kdy bude říčská rada zasedati?
„Někdy mapodzim“ víme. Poněvadě pak dnes
máme konec června, resp. začátek Července,
leží meri debatami o obstrokoi a faktem, kdy
6e může provozovati, nejméně čtvrt jeta Času,
jehvě by bylo dle našeho náhledu velice škoda,
kdyby byl -docela planými hovory o tom, co
naši poslanci mají naříšskéradě někdyv listo

padu i, promarněn.
úřed kenodáním říšské rady omjí býti

v září svolány zemské Altětny a přoto satím
vikdo nás nehoní, abychom po Čechách dělali
říšskoradskou politiku do foroty. Politické zá
voby se obyčajně velice brzy zkazí, jako všecko,
co není tvrdé povahy. Proto nepokládáme za
žádný politický účinný skutek, když někdo na
začátku leta na čtvrt leta předem předpovídá,
jak bude politisovat, až zamrzne Dunaj a proto
stejně uepojitickým jednáním jest proti tako
vému platonickému politisování do foroty nějak
vážné polemisovati.

Politika počítá s damýmifakty. Baď ošítá,
odčítá, násobí nebo dělí. Kaprovádění těchto
funkcí volí taktiku. Poněvadě včěakdnes není
zde žádných daných fakt, tedy žádné politické
podstati, proto jsou všechay výklady taktiky
budoucnosti bezpředmětné a zbytečným roslej
váním octa.

Po našem skromném míační bylo by na
čase, aby 6e a nás političtí činitelé ve pří
tomné době aeobírali zaměstnáváním nepřátel
ského nám tisku, který si dělá z jejich flákání
pratem do proadící vody blázny, ale aby mou

řiti mravní a bmotné síly za tím účelem, aby:
znali jejich potenci, jejichž váha by potom
dala rčitým českým politickým požadavkům
„neodolatelný důraz.

Je-li mioisterský pan předseda nějak
osobně nakloněn polštikům německým, to do
ela nic neznamená, že by nebylo lze doetliti
vyhovění věcným počadavkům českým, když
2e politicky vášaě a takticky dovedně důvod
nost jejich prokáže.

Proto jako máme za předčasné, když
říšští poslanci před zasedáním sněmu mlaví
o tom, co bodlají dělati na říšeké radě, tak
utejně máme za zavržitelné, aby se jim pro
tuto napochybnou taktickou chybu v české do
máenosti ihned kredenc, trymo a ostatní ná
bytek na hlava házel. Dnes jest do zavedání
říšské rady ještě daleko, zatím Rasové mohou
na východě slavně vyhráti, celá evropská si
tuace se může změniti, proto určovati to, 00

-a
dalo se při řízné hudbě na velikém, posečeném
prostranství do tance a drobots z nižsího bavila
se způsobem chlapeckým.

Naše třída pod vedením pana profesora Dra
Fr. Hejzlara vypustila veliký, z hedvabného pa

opíru urobený a na lihu ohřátým vzduchem na
plačný balon k modravým nebesům. Vzlet jeho
se skvěle podařil.

Líbezný ten den nám rychle uprchl. Mne
bavila obzvláště jedna scena z jeho kaleidoskopu.
Několik ze svých kolegů, tehdy nejvýše patnácti
letých chlapců, nalezl jsem ležeti v parku ve
travnatém ústrání,. Asi tři kouřili, ele ostatní po
chutnávali sina preclících a při tom sborem pěli
dumnou: »Zahučaly bory, zahučaly lesy« —

astěji na obrázek ten dnes vzpomínám a
bezděčné mnězní v uších: «Kam jste se poděly,
kam jste se poděly, moje mladé česy« — —

Prchla nám ta mladost jako krátký, Jíbezný
sen.

Když nastával chládek, táhli jeme zpět k do
movu, kamž jsme v nejlepší náladé dorazili sou
časně s čepobitím.

Následovního roku 1877 pořádán byl výlet
celého gymnasia rovněž dne 21. června, ale teprve
odpoledne, ke Zděné boudě u Hrázky.

Napotom výlety po několik let přestaly. Ale
spoň se na žádný nepamatuju. Až teprve, když
naše třída dostoupila do septimy, obklopili jeme
jednoho dne našeho milého Dra Hejzlara s pros
bou, aby lesk a slávu jejích obnovil. Profesor
Dr. Hejzlar, radostně se usmívaje, nám slíbil, že
promluví s panem řiditelem a brzy potom nám
sdělil, abychom se na polodenní vycházku při
pravovali.

Za příčinou tou nastalo pod vedením učitele
pana Přibíka pod pekárnou cvičení v četách. Mně
byl svěřen výcvik kvinty. Avšak třída naše, těšící

budeme dělati ve Vídni v listopadu, jest dos
danejvýš předčasné, zejména když není va na Moravě arčen politický program,
ani taktické jeho provádění na — červenec.

Dá-li nám Pán Bůh zdraví, v listopadusi
povíme, nakolik jsme měli dnes pravdy, když
ayní ve rozhodně vyslovujeme proti zbytečným
debatám o obstrakči nebo proti obstrukoi, jež
jsou v této chvíli. vlastné bezpředmětnými,
jsouce jalovou politikou do foroty, která se
musí pro vsdálenost nejbližšího zasedání říšské
rady nevyhnutelně zkasiti, třebas Be jí denně
nadělaly plné pražské j vídeňské noviny.

.
Na -dennípořádekvynořajese u nás nyní

také otázka krajského zřízení v Čechách.
Pokud jsue o krajském zřízení informo

véni přítomnými jeho návrhy, musíme ge ze
stanoviska českého i státoprávního vysloviti
proti jeho zuvedení v té formě, jak se nyní
o ní mluví.

Dnes navrhovaným krajským zřízením
má býti jednak zmařena instituce okresních
obcí a jejich samosprávy a jednak má býti
instančním pořadím vídeňských ministerstev,
postaveným ihned nad krajskými vládami, sní
ženaváha a důležitost místodržitelství králov
ství Českého, čímžby vlast naše stala se vlastně
řadouz Vídně řízených a spravovaných depart.
mentů a ve všech obledech a aměrech klesla
by ma provincii. Navrhované krajské zřízení
spamenalo by ideál vídeňské contralisace.

Proti tomu, co 8e nyní navrbuje, byly
vídeňské punktace, jež staročeskou stranu zni
čily, jako trpaslíkem proti obra, který v podobě
krajského zřízení na Českou samosprávu a na
státní, doposnd alespoň formálně, pokud se
správy týče, zachovávanoujednota našeho krá
lovatví doráží.

Proto třeba největší bdělosti a pozornosti
na osoby z českého tábora, aby se třebas mi
moděk dobře neuváženými projevy nestaly po
mocníky a třebas kladivem, jež by jednotu
vlasti naší navšdy rozbilo.

Obrana.
(2) Husovy oslavy a sv. Prokopské

Jabilenm. Povrchníafangličkářské průvody,
počátkem července na „oslavu“ Hnosovu evan
gelictvem českým aranžované, budou míti za
několik let v zápětí úplnou ztupělost širších
vrstev českých ka jiným pozoruhodným udá
lostem dějinným. Letos připadá 700letá pa
mátka svatořečení znamenitého kněze osvícence
ev. Prokopa, jenž před 800 lety byl průkop
níkem civilisace v zemi české. Je to zajisté
dosti skromný požadavek národní povinnosti,
aby kulturně vyspělý lid český povšiml si aspoň
jednou za století skoro zapomenutých svých
syvů Proto bylo lze očekávati, že letos po
čátkem července část vlasteneckého zápalu ná
rodního přenese se též o 300 let zpět do čer
vánků koltory české, ale bezpochyby dá si
šiřší čuská veřejnost opět vysvědčení—kulturní
vyspělosti a jubilenm ev. Prokopské ponechá
poaze církevním krohům. Národ však bude—————————
se ve městé a to především u spanilých děvčátek
obzvláštní přízni, ujala se při této příležitosti
důležité akce. Umluvili jsme se, že této známé
nám přízně vykofistíme a že získáme gymnasiu
— výletní prapor.

Sestoupili jsme se k poradě ve příčině té
se svým milým Hejzlarem, ten ochotně další vyšší
povolení k tomu zjednal a spolu nám ihned sdé
lil, že bývalý žák gymnasia královéhradeckého
výše již vzpomenutý obchodník se střižným zbožím
pan Jindřich Kčhler nám potřebnou červenobílou
látku na prapor ten blahovolně daroval a že nám
přidal také k tomu ještě i mosazný bodec a kouli
na jeho vrchní zakončení.

Nyní jednalo se již jenom o jeho ušití. Ao
to požádali jsme spanilé královéhradecké dívenky.
Já s kollegou, předčasně r. 1886 zesnulým práv
níkem Josefem Nečesaným, zašli jsme jako depu
tace ke slečně Kristlové, která tehdy řídila parádní
akademii královébradeckou a vyučovala slečinky
šití a naši návštěvu očekávala. Dne 25. kvétna
1880 vyprosili jsme u ní slib, že za jejího návodu
a dozoru královéhradecké slečny nám ze přinesené
látky výletní prapor ušijí, Ovšem že jsme si ochotu
a účast slečen téch při tom dříve předem zabez

ečili.

P Výlet, jejž naše třída pořádala, konal se od
poledne 17. června 1880 do svinarské dubiny a
zdařil se nejskvělejším způsobem. Celý Hradec
se bo s námi účastnil. Prapor námi zjednaný ne
sla oktáva a sice její primus Josef Mach, nyní
profesor gymnasia ve Králové Dvoře.

Ve třídě naší byla celá řada šikovných zpě
váků a herců, tak že za řízení přítele Antonína
Kolimanna, nyní profesore gymnasia v Uherském
Hradišti, který řídil orchestr, provedena byla pro
obecenstvo na výletě tom operetka »Král Belud
Žistanice, v níž s nemalým zdarem vystoupili Dr.

opět bezmyšlenkovitě po Massarykovi a Her
benovi dokazovati, že pouze jednou za celé
tisíciletí v Čechách vydařil sev Husovi jediný
osvícený Čech a proto že nutno fakolemi na
tato jedinou kulturní ousu stále avítiti, aby
nám ji naposledy protestantští Prašáci pro sebe
neskonfiskovali. | Uslyšíme zase ©otřepanou
písničku papouškujícího davu: Před Husem
tma, za Husem tma, proto elavme apoň jeden
světlý paprsek v české historii. Netrvají sice
ještě v Hosových dnech mozkové nepříčetnosti
dlouhou řada let, nýbrž teprv od vydaného
kommanda Massarykovců, ale za tu dobu po
klesli jsme hodně v bezmyšlenkovitost a dě
jionou nevědomost. Půjde-lito tak ještě nějaký
rok, nebude nám všeobecná ztrnulost na jedi
ném fleku historickém čínskou zvláštností.
V hradeckém kraji ovšem nebudou krapobitím
roztlačená pole příliš veselým rejdištěm hosit
ských ohňů.

(3) Theelogie „Českého Učltele“.
V příloze Čes. Učitele ze dne 26. června t. r.
uveřejněna úvaha o náboženství | Ačkoli se
článek jen hemží nedokládanými frázemi, přece
nás najednou překvapoje klidný a slošný tón.
Snad zde působily hojné protesty samých or
Bavisovaných proti vášnivému a nepoctivéma
psaní proti naší víře. Bylo by však dobře,
kdyby byl pan pisatel aspoň trochu věc pro
studoval, než se do mělkých vývodů svých
pastil. Takových nedokrevných článků napsáno
od pokrokářů našich na sta a všude čteme
názory jiné, až se z té motanice hlava točí.
Náboženství nemůže se činiti míčem pohazo
vaným hned sem hned tam, libovolnou hříčkou
každého pokrokového rozmaru. Budou-li se
různé, nepromyšlené náhledy o náboženství
množiti, badou-li neumělí pisatelé napomáhati
jen stálému tříštění názorů náboženských, po
dlomí se jen úcta k autorité náboženství vůbec,
posílí se věroučná anarchie.

Pan pisatel omilá znova již stokrát pro
nesenou nepravdu: „Dnes zvláště z kruhů cír
kevních pronáší se velmi často výtka nevě
rectví proti lidem, kteří mají odchylné mínění
ve věcech církvemi k věření předkládaných.
Nechce se uznati, že tak zvaní nevěrci mohou
míti a mají víru svou A snad i čištější, než
jejich obviňovatelé. Stejně často je slýchati
slovo „neznaboh“ a „bezbožník“. — Tahle
výtka bezpočtakráte se předhazuje krahům
katolickým a — vždycky bez důkazu. Panstvo
mimo katolický tábor stojící přeje si horečně,
aby katolík nazýval jinověrce neznabohem:
jinověrci by tak dosáhli laciného mačenictví,
oni touží po takové reklamě, která se jim
s naší strany nedává. Kde se prosím pronáší
výtka nevěrectví „zvláště z krahů cirkevních“
proti jinověrcům? Prosíme už konečněo důkaz.
Ani ve středověku o kacířích neříkala církev,
že jsou nevěrci, tvrdila správně jen tolik, že
nauku Kristovu hříšně převracejí.

Ale aby bylo mezi námi zcela jasno, pra
víme tolik: jsou lidé, kteří „očišťují“ nauku
Kristovu a „reformají“ poubými kopanci do
církve, nic positivního náhradou nedávajíce;
jsou lidé, kteří se skrývají za osobu Husovu a
Komenského, při tom však hlavní jejich ideály
náboženské sesměšňují. Nehlásí se zřetelně
k nauce žádné, odbývají stávající náboženské
a

Lad. Klumpar, nyní advokát a říšský poslanec
v Praze, Dr. Vác. Vyčítal, lékař v Kopidlně, brzy
po maturitě v Dobrušce zesnulý Ant. Mervart,
Jos. Kubásek, poštovní úředník v Hradci Králové,
Dr. Jos. Čížek, advokát a okresní starosta v Ná
chodě a Dr. Antonín Škrdlík, lékař na Pankráci,
Vyčítal přidal ještě potom sám několik výstupů,
jimiž publikum velice vyrážel,

O tento náš výlet zajímal se také tehdejší
královéhradecký ndp. biskup Dr. Jos. Hais, který
nám pořadatelům dal pětku s tím výslovným ur
čením, abychom si za ni dali vyvalit půlku piva.

Zkrátka výlet tento se nám podařil nad oče
kávání a k největší spokojenosti všech jeho účast
níků.

Poslední výlet, jehož se naše škola již jako
oktáva účastnila, konal se dne 30. června 1881
do lesa za Nový Hradec. Loni zjednaný výletní
prapor nesl jsem tehdy já. Avšak sotva že se na
místě pro výlet určeném rozvinul veselý jeho rej,
přihnala se mračna, spustil se lijavec, před nímž
se výletníci skryli do novohradeckých hostinců.

Zpátky tábli jsme pak k večeru po blátivé
silnici smutní! Co toho dne zmoklo všelijakých
mladistvých nadějí, co sladkých přání a tužeb, to
těžko vypovědět! Každý skoro nesl si domů zkla
mání a já zmoklý prapor, o němž, jest-li dopo
sud existuje, nebo jest-li se během od té doby
uplynulého čtvrtstoletí stal se kořistí molů, nevím.

Jest-li že existuje, tož nechť našim bujarým
nástupcům na staroslavném královéhradeckém
gymnasiu jest dlouho ještě průvodcem k veselím
a utěšením dnů mladosti radostné, Jest-li již do=
sloužil, buďtež tyto řádky vzpomínkou na jeho
vznik s služby.
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nauky jen cynickým pošklebkem, nikde ne
utvrzují úctu ku Kristovu Božství, nikdy ne

ponkazují že dobré skutky máme konati z NaskyBohu a a nadějí na věčnou odplatu; libují si
jen v pohodlném boření. Jak nazve „Český

čitel“ tyto lidi? Jest snad vztek proti všemu
positivnímu náboženství „náboženství čistějším?“
A přece tací lidé pro svůj pohodlný cynism
jsou od pokrokářstva vynášení daleko víc než
nejpootivější, nejenášelivější a nejctnostnější
katolík. Příklad máme na velikém vychvalo
vání Macbara a Zoly. „Český Učitel“ ovšem
sám nyní praví, že nemá na mysli nevěrce,
kteří ve své surovosti nemají vůbec nijaké
ideje. Ale plno listů jiných pohlíží na takové
Nvelikány“ 8 naivní úctou, slovo „nezoaboh“a
„bezbožník“ o nich pronesené kvitají jako
čestný titu]. Vy nám nesprávně vytýkáte, že
nazýváme hned jinověrce neznabohem, Ale Vy
prohlásíte beze všech rozpaků za „klerikála“
a zpátečaíka takového muže, který se odváží
přijati pozvání do farního domu, který se opře
aspoň některé nepravdě proti katolictva pro
nášené, který se nestydí v kostele se pomodliti,
atd. Je v tomhle poctivost?

A ještě něco: Český Učitel při svém
náblém obratu nějak zapoměl na „nábožen
skou“ práci své hvězdy p. Černého na Žluni
cku. Vždyť i tento pán „reformoval“ jen hří
máním proti církvi a výpady proti kněžstvu.
Měl-li a máli sám nějaké „čistější“ nábošenství
neš katolictvo,proč svůj program nevylošil? Proč
místo toho fanaticky vyzýval, aby 86 ani hod
ným kněžím nevěřilo? Vypíšete: Jsme daleci
toho, upírati náboženství existenční důvod a

problašovati je za něco zbytečného.“ Ale dorodružství pana poslance Černého jste si po
chvalovali, předešlými články existenci nábo
ženství vůbec jste podtinali. Jediný výsledek
posavadní pokrokové „náboženské“ práce jest otřes
náboženského přesvědcení vůbec

Píšete: „Bude se nám zazlívati, řekneme-li,
že právě pochybovači akacíři, tedy nevérci (1!)
měli a mají největší zásluhy o to, že pojmy
náboženské a náboženství bylo očišťováno a že
se zdokonalaje.“ Dovolte: tohle jest fráze,
kterou byste těžko historií zdůvodnili, Táboří
Počistili“ náboženství hotovým příkazem, aby
každý „věrný“ zabil jinověrce. Hus vyslovil
přání, aby každý člověk v hříchn smrtelném
postavený byl pokládán obecně za zloděje všech
věcí, kterých užívá, odporučoval kacíře na
hrdle trestati a vzpírající se násilně k sv. při
jímání puditi. Luther vyslovil zásada, že stačí
pouhá víra k spasení i bez dobrých skutků,
nazval desatero kacířatvím; Kalvín hleděl
dlouhým traktátem namluvit lidem, že Bůh si
přeje zatracení některých lidí, že sám působí,
aby se lidé zatvrdili a k tomu i ďábla užívá;
psal o zotročené vůli lidské. Kališníci očistili
víra tím, že podávali svátost i oemlavňatům;
katolickou církev nazývali kacířskou, ale přece
si u ní dávali světiti své kněze, užívajíce při
tom podvodů neomluvitelných. Atd., atd. Pěkně
děkujeme za takové „zdokonalování“ nábožen
ské. Čo bylo v bludařstva dobrého, to v sobě
zahrnovaly i zásady církevní; a většinu těch
zásad, kteró bludaři zaváděli na vzdory církvi,
ani pokrokářetvo šířiti nebude, poněvadě ví,
že by se stal zrovna směšným.

Též bychom rádi věděli, jaké náboženské
prospěchy vyplynuly z pochybovačství Sme
tanova, Spinozova, Nietscheho, atd. Nábožensk
pochybovač, který nemá síly, aby nahradil
novou, pevně stanovenou naukou zásady ty,
jichž autoritou otřásl, jest největším neštěstím
národa. Pochybovačství samo ma za následek
jen trapnou, zoufalou prázdnotu srdce.

Pravíte, že láska a jedině láska jest jádrem
nčení Kristova. Souhlasíme, že v učení Kristově
jeví se příkazy lásky nejvznešenější. Ale Vy
zapomínáte, že Kristus také hrozil tresty věč
nými tomu, kdo by jeho učení nepřijal, že
jednon kupčící chasu z chrámu vypráskal, že
neučil jen lásce, ale že podal též mnoho věro
učných pravd. A když již chc | dělati Vy
apoštoly obrozené lásky, prosíme vás, abyste
katolictvu tak brubě a nespraved ivě — nena
dávali, jako se posud dělo.

Politický přehled.
Ve stranách českých jeví se nyní čilejší

ruch a — npesjednocenost; jedni odporučají

obetrakci nebo oposici, jiní taktiku polskou.Volá se po sloučení všech stran ke společnému
postupu, ale nedostává se všem k tomu dobré
vůle. Také ztřeštěné nápady vykládají se na
Šemu voličstvu na vynucení vládní ochoty. Dr.
H. Janovský, kandidát poslanectví za venkov
ské obce okresu slánského místu zemřelého
H. Jandy, na schůzi ve Slaném nesmyslně pro
hlásil, že by dvě petardy dostačily na zame
zení voleb do delegací, jež se Mladočechům
nepodařilo zmařiti. Takovýmzpůsobem se však
lid náš jenom na scestí zavádí a zdivočuje.

Ministerský předseda dr. Kórber odhodlal

se jako ministr spravedlnosti nastoupit ni
opokční cestu do Haliče. Dr. Koórber navštíví
však Halič asi proto, aby získal pro sebe Po
láky, kteří v posledním zasedání říšské rady
přiklonili se k Čechům. Mladočeši měli by býti
Da stráží. :

Za příkladem českým ustavila ge v Praze
německá národní rada. Schůze neúčastnili se
však Všeněmci a velkostatkáři.

V německém uvětě rakouském jeví se
bouření proti vládnímu uzoání platnosti práv
nických zkoušek na universitě zábřebské i v naší
polovici říše; i universitní profesoři vídeňští
vystapojí proti tomato ustanovení; charvatští
studenti musejí prý na kotmandoněm.skládati
zkoušky iv jazyku něm., ne pouze charvatském.

Schůzka anglického krále Edvarda s ně
meckým císařem v Kielu v těchto dnech při

spáje prý k utužení přátelských styků e oběmastáty.
Na dálném východě strojili se Japonci

spojením tří armád vraziti na hlavní moc ge
nerála Kuropatkina; dobytí Port Arthura se
prozatím vzdali. Ale selhalo jim. Plaky ko
zácké a voje generála Stackelberga překazily
toto spojení. Nicméně japonské pluky posu
nají se stále v před, s mocí 200.000 mužů
troufají si Japonci Rusy potřít; Karopatkin
však dosud necítí se asi dostatečně silným,
proto dále vyhýbá se hlavní srážce. — Že
Port Arthur jě od moře volným, dokázalo
loďstvo ruské, které 23. června vyplulo z pří
stava. Na moři pak svedena bitva s Japouci,
v níž dle zpráv japonských byla jedna ruská
loď potopena a jiné poškozeny; ovšemzprávy
japonské dosud nikdy nebyly pravdivé.

Vladivostocké loďstvo učinilo opět brdin
ný výpad z přístavu a způsobilo Japoncům ve
liké škody, zničili totiž tři velké dopravní lodi,
na nichž Japonci vezli velké množství vojsku
a těžká obléhací děla.

Z činnosti katol. spolků.
(2) Vhodná doba k ústupu? Naschůsi

politického klubu realistického pronesl prof. Maasaryk
delší řeč o náboženské svobodě. Rozumí se samosebou,
že zmíněný řečník útočil jako obyčejně proti církví
katolické, z níž před lety vystoupil. Zajímavo bylo,
že prof. Masearyk „neočekává také již nic od církve
protestanteké“, ku které se dosud paa professor hlásí
a která v poslodním tříletí vyházela statisíce marek
na náboženskou propagandu v Čechách. Kdo zná
chlubný výrok „Času“, že prof. Massaryk doredl by
založiti zvláštní eamostatnou církev náboženskou, ue
podiví se mnoho slavnostníma tomuto projevu, jímž
předák realistický vypověděl všem církevním společ
nostem svou důvěra. To, co prof. Maasaryk církevním
společnostem vyčítal, je vlastně Ihostejno, protože to
vyplývá důsledně z nepřátelského stanoviska nábožen
ského proroka, ale bez poznámky nemůšeme propustiti
slova: „Masíme si pomoci sami. Nestačí nám uš
mlaviti proti klerikalisemu, nýbrš máme povinnost, ná

jimž náboženství je drehé, sdružili, aby se proti
církvím semkli. To se ovšem nestane bez oběti,
jak svědčíotom celá česká historie od Hasa podnes“. —
Slova tato, vybízej "eské nekatolíky ku semknutému
šiku proti zjevenéu © náboženství, pronesena zrovna
v týš týden, kdy dp. -aplan Kroiher v „Hlasu Národa“,
odporučaje českému duchovenstva roztříštěnou práci
v rámci stávajících politických stran a kdy jakýsi kněz
Clarus „v Bílém Praporu“ prohlašuje socialní činnost
duchovenstva přímo za směšnou za stávající prý
vlastní poroby kleru. — Energický a vytrvalý odpůrce
církve katolické vyzývá mužstvo své na paluba k di
vokému boji proti díla Kristovo, dědicové a nositelé
trojího úřadu Kristova odporačají kleru opuštění ne
vyspělého dosud katolického ústředí, kde katolíci čeští
za vůdcovatví horlivějších kněží nesměle sice, ale přece
dosti pozorabodně zjednávali respekt všemi stranami
zenedbávaným zásadám náboženským ve veřejném
životě. Článek p Kroiherův je psánasi proti politické
činnosti klera, neboť dokazuje neúspěšnost katolických
voleb a líčí v tom ohledu pravý stav poměrů nyněj
ších. Ale proto přece nás a každého uvědomělého ka
tolíka zaráží ta okolnost, že článek ten ani socialní
činnost klera neodporačoje ve vlastní organisaci, kde
vlastně jedině dá se programově pracovsti, nýbrš že
žádá rozptýlenou práci v různých českých stranách.
Připouštíme a dávno jiš hájíme myšlénku, de se ne
smí kněz jenom asavírati před světem do kastovně
odlišné atrany, nýbrž že má býti solí v celé společ
nosti lidaké, avšak vyslovujeme na základě rovněž
mooholeté zkušenosti, že kněz může pracovati posi
tivně ku povznesení pospolitého soužití daleko účinněji
prostřednictvím disciplinované katolické čety nežli
vlastní svou osamoceností. Článek p. Kroiherův však
přehlíží úplně výhodu organisované práce v dobře
vedených spolcích katolických, proto myslíme, še so
bude zamlouvati poaze hlasatelům officialiema t. j.
přátelům úřední placené práce a pohodlí ve volné
chvíli. Drušině Maesarykově přišel článek ten zajisté

vhod. — Nápady kněze Clara, jenž myslí, ženjstmeníčlověk nemůže spolatrpícím pomoci,vyvrací zase prof.
Masaryk, jenž síce uvedl celou řada stesků na ná
boženskouporobu,kterouprý intelligencevRakouska
trpí, ale proto přece nebál se výsměchu ujařmených
soudruhů, kdyš je vyzval ku společnému zápasu za
náboženskou svoboda. Kdyby se každý lékař, apěcha
jící k loši umírajícího člověka, bál výsměcho,že sám
také je podrobennemoci a emrti, pak by ovšem dle
rady p.Clara neměl se lékařství věnovati nikdo. Uzná
váémeotevřeně, že zejména vládní krahy přály by si
co největší vásanost kleru, sle proto přece nemůžeme

přisvědčití závěru, do vázanost kloru a“ domnělá ať,
skutečná sproštuje duchovenstvo práva a sáróveň po
vinnosti pracovati na socialním poli. Žádný kněz nemé
ce dávati volat do socialního boje, nýbrá má se tam
dostaviti vám. Oběti se nesmí lokati. Massarykova
družina nebojí we oběti při své ničivé práci a kněz
by se při positivní práci oběti obával? Čí máme věřiti
liberalnímu tiska, če skutečně kněžstvo stalo se ve
společnosti zbytečným starem? Co stesků bylo ještě
as před 5 lety pronášeno prot? starším duchovníto, So
prý nerozumí duchu času, jenž pro své mimořádné
poměry žádá též mimořádnou činnost socialní a dnes
dočítáme se v listě „mladých“ vážně míněné rady,
aby se klerae vsdal vší mimořádné pastorace a pře
nechal veřejné pole organisovaným nepřátelům, Co se
nepodařilo usilovné snaze nepřátel, aby totiž klerne
zatlačen byl z veřejného sivota do farní obrady, to
má nyní duchovenstvo učiniti samo dobrovolně, Uči
teletvo pochopilo zcela jinak výsnam svého kultarního
poslání. Na loňském ejezdě v Praze prohlásilo se uči..
telstvo pro intensivní práci vzdělávací a socialní,
ačkoliv stav učitelský je daleko hůře sešněrován než
li stav duchovenaký. Učiteletvo se neobává výtky
směšnosti při své socialní Činnosti, té výtky má se obá
vati jenom kleras. Ojedinělé hlasy, volající k ústupu
českého klera z veřejného živote, jsou povážlivým
zjevem vnitřní bezradnosti a slabosti jisté generace.

Doplsaék ku zprávě © diocésním
sjezdu v Chradimi. Poznámkousvouo zprávě
p. Kaizrlíka ze XII okresu „máme ochotný lid, ale
nemáme ochotných vůdců“ nemínili jsme jenom snad
duchovenstvu připomínati potřebu wocialní Činnosti,
nýbrž chtěli jsme upozorniti i laické kraby na tuto

pozinnost, neboť v tamním okrese je dosti urédomělýchaiků, kteří by vůděf roli mohli dosti zdárně zastá.
vsti. Že zmíněný výrok nepronesl p. Kaizrlík, nýbrž
náš reforent, netřeba ani zvláště připomenonti. Ostatné,
kdo na sjezdě byl a počtu súčastněných pracovníků
si povšiml, nepotřeboval ani z.acha slov ku pochopení
pravé příčiny vleklého postupu katolické organisace,

Zprávy místní a z kraje.
J. B. M. njdp. dr. Josef Dombrava

ukončiv letošní visitační cesta odebral se do Olomouce,
kde v neděli 28. června kníže arcibiskup olomoucký dr.
Fr. Bauer za asistence J. B. M. dr. J. Doubravy a
dvor. faráře biskapa dr. V. Mayera z Vídně vykonal

posvěcení nově ustanoveného biskupa brněnského draavla hr. Hayna. V pundělí večer vrátil so konečně
ojdp. biskup de Hradce. — Na uv. Petra a Pavla,
v den svého prvního výročního posvěcení na biskupa,
sloužil njdp. biskup vkathedrálním chráma sr. Ducha
slav. pontifikální měj av.

Osobní. Skutečnýučitelnarealcev Hradci
Král p. dr. V. Posejpal ustanoven na stát. realce
na Král. Vinobradech; p. dr. J. Hruška, snpplent
stát gymnasia v Hradci Král, jmeuován skuteč
ným učitelem na gymnasiu v Rychnově; p. Ant.
Riogi ze stát. gymnasia v Roudnici jmenován
skuteč. učitelem na realce v Hradci Král.

Zápis na c. k. gymnasia v Hradel
Králové do I. třídy bude dne 15. července od půl
9. do půl 10. hod., dne 16. července od 8. do 9. hod.
ranní; písemné zkoušky přijímací jsou hned po zápise,
ústní ve 2 hodiny odpoledne.

Dětský výlet. Živnostensko-čtenářskájed
nota v Hradci Králové pořádá dne 24. července 1974

dětský výlet do měšťanských sadůzdejších Programbobatý. P. T. rodiče se šádají, by dne4. Července
1904 o 8. hodině večerní se v hojném počtu dostavili
do spolkových místností živn.-čten. jednoty v Hradci
Králové za příčinou vyslechnntí pokynů, kterak by
dítky své vhodně ka programu i průvoduustrojili.
Průvod představovati bude národníbáchorky.

Úroda na Královéhradecku Vpůdách
písčitých, kde krupobití nezničilo všecku úrodu, jsou
svlášť jaře, které se přes několikátou vlašičku uš ne
vspamatovaly, prabídné. Ječmen a oves metá téměř u
země, někde se klásky ani neakazují; posečené louky
a jetely zprahnou snad k otavě docela, nepřijde-li
déle trvající vydatný déšť, brambory se ještě trochu
drží, řepa však nemůže nikam. K suchu přidružily se
nyní i chladné noci; v noci ne čtvrtek klesl teploměr
na 4 R“

Na pres krupobitím postiže
mých ma Královéhradecku. Minulousobotu
sesváni do okres. domu v Hradci Králové starostové
všech krupobitím postižených obcí. Ve schůzi táto,
do níž dostavil se i p. místodržitelský rada Steinfeld,
usneseno, jské kroky mají se podniknouti v pomocné
akci. Ze schůze zvolena deputace, která dlela v úterý
v Praze a vedena jsouc posl. Srdínkem, podala pří
sedícímu zem. výboru hr. Sebónbornovi a místodržiteli
br. Coudenhovoví zprávu o katsetrofš. Deputaci, v níž
byli pp. dr. Šrám ze Všestar, Černý z Věkoša sta
rosta lochenický, dostalo se slibu, že budou učiněny
všecky kroky, aby bylo dosaženo pomoci seměi státu.
Místodršite! ojistil p. posl. Srdínka, še vyšle zeměděl.
inspektora, aby se o roseshu pobromy zevrubně pře
avěděil.

Akademie, pořádanádne 26. červnašáky
a žákyněmi budební školy ct. školských Sester
v Hradci Král., měla úplný úspěch. Při všech
číslech, pilně nastudovaných, bylo viděti paeda
gogické vedení ct. sester. Výkony účinkajících,
od nejmenších až do největších, vždy bouřlivě
applaudovány. Akademii poctili návštěvou svou
p. generální vikář, p. státní návladoí, p. c. k.
okresní školní inepektor a m. j. Zdar akademie
budiž ct. sestrám učitelkám, jež státně zkoušeny
jsou, ku cti a novým povzbuzením k horlivé práci
na poli hudebním.

Karsy účetnícké pro šivnostníky.
C. k. ministerstvo obchodu je nakloněno podporovati



také Sivnostenské kursy pro vedení účetních knih pro

příslunk rosličaých fivností, pokud tyto kursy buou pořádány šivnostenskými společenstvy a spole
čenstevními svasy a pokud poměry nedovolují odbý
vání zvláštních kursů pro jednotlivé živnosti a pod
poru dáti v případechobledu bodných poskytováním

ministerstva obchoda jsou poukásání, aby svůj zvláštní
sřetel obrátili k odbývání těchto kursů a jmenovaným
korporacím byli při tom nápomocni. Také c. k. okr.
hejtmanství těmto orgánům při jejich snabách ktomu
směfajících poskytne ce možná největší podporu.

Dary. Na kroušky Jednoty bohoslovcůsemi
náře královéhradeckého věnovali: Nejmenovaný 10 K,
vp. Václ. Oliva v Luži 6 K, Nejmenovaný 2 K.

Praha vychovatelkom. Předtýdnemna
Hkala si jedna česká matka: S velkon radostí očeká
vala jsem syna na prázdniny s Prahy, kde první rok
studuje lékařství. Jak bych se netěšila, kdyš synek
náš za studií gymnasijních v Hradci Králové byl tak
pilný a hodný! Láska jeho ke stadiím a k nám ro
dičům pojilase. s pravou zbožností. Ach, jak jsem si
díté své představovala, že k němu jako vsornému mači
bude jednou každý zříti se úctou a láskou! A na
jednou tak hrozivá sokatečnost sakalila všecky moje
luzné obrasy budoucnosti. Přišel syn, ale jak na duši
změněný! V neděli na mši svatou nešel a před
vpánkem se ani nepožehnal, nad tož aby se
k modlitbě sklonil, jako dříve dělával, A kdyš
jsem mu to vytkle, zahrál mu v čváři pohrdlivý úsměv
a jeho slova na to mne zrovna ohromila: Jo, maminko
zlatá, tomu vy teď nerozumíte, jak se má chovat učený,
moderní člověk. To my tam v Praze Pána Boha ne
potřebujeme, tam platí jenom, co kdo umí. Zdráv jsem,
peněz mám dosti, učení mi také jde, nač pak ještě
blouznit v modlitbě. — Nářek ubohé matky, jejíž
jméno může případně zvěděti i inkvisitor osvětářeký,
jest pochopitelný. Tak se nám v Praze vychovávají
mužové, kteří svého času mají býti lidu vzorem, jeho
rádci a vůdci! Jak takoví mužové budou pak zastá
vati zájmy vlasti a národa, jak ve vlastním povolání
si povedou, když se zájmům nejsvětějším, úctě a lásce
Boží, zpronověří!? Takovým bezcharakterním osobám
nelze nikdy důvsřovat. Proto pozor na vzdělání srdce
v ducha křesťanském!

BRekrutýrka r. 1719. Dievyneseníkrál.
zem. vlády ddto na hradě Pražském dne 9. m. prosince
1719 bylo požadováno na doplnění pluků ležících v Si
cilii, Neapoli, pak v Lombardeku ma r. 1720 3264
mužů zemských rekrutů „in natura“ s přitažením
hrabství Kladského, Cbebského obvodu a domácího
Šidovatva. 2 těch první polovina koncem prosince
1718, drahá polorina koncem února 1720 dostaviti se
měla. Dle rozpočtu připadlo na kraj královéhradecký
408 */, rekratů, následovně jeden muž na 185/, osad
lých. Na základě toho, příhlížejíc k počtu owedlých
r. 1719, mělo každé osadě býti vyměřeno, v osadě
pak s boholibou rovností rozvršeno — a to a dolo
ením, že páni obyvatelé na každého muže sa vydr
ování měsíčně 4 zl. a na každé dva měsíce předem
4 zl., (naproti tomu obyčejná bonifikace per 41 sl. se
vyplatí), při dodání mužstva na patřičné místo od
vésti mají. To bylo v kraji publikováno, zmíněná sub
repartice však trojmo podpisy a pečetí úřední potvr
zená a zom. vládě zaslána. Čo se munduru týká, jeho
dodání páni stavové lifrantům třem a to pražským
měštanům a krejčovským mistrům, Kristiana Jos.
Schallerovi, Janu Lordovi a Matěji Nappingerovi opět
svěřili, protože r. 1718 řádoý mundar ka spoko
jenosti každého opatřili. Za kašdý oděv vyplatilo se
zmíněným lifrantům 19 zl. 45 ke,

Uzavřená slimice. Za příčinouválcování
silnice v Komenského třídě v Hradci Královéa silnice
mezi Hradcem Králové a Novým Hradcem uvavřeny
jsou tyto části uilnic pro povozy, jezdce a větší od
díly vojska od 27. června aš do konce července t. r.
Povozy v tu dobu jedoucí směrem od Hradce Králové
k Holicům nechť jedou po říšské eilnici z Hradce Krá
lové do Třebechovic a odtud po okresní silnici do
Bejště, kdeš vyjedou opět na silnici vedoucí k Holi
cům; podobně směrem opačným. Pouze lehké vozy
mohou upotřebiti obecní cesty, jež odbočaje u továrny
na piana u „Brna“ v Novém Hradci Králové a vede
přes Náhon k Malšovicům a odtad dále po okresní
silnici ústící u okresní nemocnice v Hradci Králové
do silnice říšské. V době válcování silnice v Komen
ského třídě v Hradci Králové poukazují se povozy a
oddíly vojska na různé vedlejší cesty silnice obecní.

Dobrý příklad českýmobcímdali staros
tové okresu přerovského na Moravě, kteří vystihli a
scela správně odsoudili znemravňující [působnost do
savadních mozik na veakově. Usnosli se totiž, že
muziky takové nebudou jiš povolovati, ale že budou
pečovati o zábavy, mající sa účel ušlechtění, s pro

ramem deklamačním, spěvním, divadelním atd.
šechnaČest těmtoutarostům,kteřísesnažív každém

aměra zasloužiti si názvu „starosta“. Pp. starostové
svláště v obcích kolem stanovišť vojenských a továr
ních měli by přísnějším okem pohlížeti na dosavadní
muziky, které jsou vlastně pařeništěm zkázy všech
dobrých mravů na našem venkově. Jakou zásluhu
o národ by si takto získali atrážcové samosprávy!
V nás samých spočívá cesta k lepší budoacnosti, ne
čekejme, že nám k tomu jiný pomůšel

Nákladní stanice při zastávce na
Slezském Předměstí u HradceKrálovéjest
jak c. k. ministerstvem železnic, tak řiditelatvím se
vorosápadní dráhy povolena, jen še při tom apráva
severozápadní dráhy činí přemrštěné požadavky (18
tisíc K), které ovšem ve své výši nemohou býti při
jaty na podniku tom účastněnými obcemi. Hrabě V.
V. Šternberg so však zavázal, še osobně u řiditelství
severozápadní dráhy zakročí, která dle všech známek
požadavky své na přijatelnou míru sníží a tak ae
bobdá dočkáme, še v dobledné době na Slezském
Předměstí pro vůkolní obce sřísena bude tak důležité
nákladní stanice.

Úmrtí. V Hradci Králové zemřela dne 24,
června pí. Anežka Hrubá, vdova po c. a k. správci
sásobovacího sboru, v 75. roce věku svého. Pohřeb

konal se 26. června na hřbitov kuklenský. —Dne 28,
Června zemřel ve Svinčanech u Přelouče vdp. Frant.
Kvěch, místní děkan, bisk. vikář, konsist. rada,čestný
občan avinčanský, turkovský a podhořanský. Narodil se

E jedna 1833, na kněze vysvěcen 16, července 1848.

Diecésní jednota Cyrillská v Hrodel
Králové konala dne 23. června 1904 valnou hro
madu. Zabájil ji p. předseda dr. Mrštík řečí, v níž
připomněl desítileté jiš trvání Jednoty. Činnost její
v této době byla bohatá. Jednota účastnila se zpěvu
při bohoslužbách, pořádány duchovní koncerty, konány
exercicie pro dioecési. Po řeči předsedově podána jed
nateleká zpráva za minulý rok, z níž vyjímáme: Jed
nota čítá 159 členů v Hradci Králové, z nichš jest 60
účinkujících. Členů z venkova jest 26s platících,
celkem tedy všech členů 412. — Úmrtímztratila Jed
nota více členů, z nichž jmenovati slaší hlavně býva
lého pokladníka p. B. E Tolmana, jenž o Jednotu
nemalých získal si sáslab. Pěvecký sbor Jednoty
účastnil se činně akademie, pořádané 11. Července
1903 ku poctě nejdůst. pana biskupa Dr. J. Doubravy.
— Dne 2. června a 14. září 1903 konány exercicie
cyrillské v Heřmanově Městci a Polné. Roskvět cír
kevní budby znamenati jest hlavně v Chradimi. —
Ze správy pokladní uvádíme: Příjmy činily 1426 K
39 b, vydání 326 K 46 h. — Po té přikročeno k volbě
nových 2 výborů a sice zvolen jednatelem pan Gyur
kovicz, vicerektor b. Borromaea a sbormistrem pan
Fials, vikarista při kathedrálním chrámu Páně. —
Letos konány budou exercicie v Nové Pacea v Hradci
Králové čtyřdenní kurs. — Valná hromada usnesla se
na této resolnci: Cyrillská jednota na valné hromadé,
pořádané dne 23. června 1904, uznévá za nutné, zřís
diti celoroční kara pro pěstění církevní hudby a zpěva
v Hradci Králové a podárá tuto resoluci jako nutný
požadavek zvelebení církevní hudby veřejnosti a re
epektivním úřadům na uváženou. — Jednota sama,
jdouc vstříc těmto natným požadavkům, činí počátek
této akce a pořádá mimo obvyklé exercicie čtyřdenví
kura od 8. do 12. srpna v Hradci Králové.

Z Třebechovie. atol. Jednotazdejšípo
řádá v neděli dne 3. července velkolepý výlet do měst
ských sadů v Boře, kdež koncertovati bude budba
c. a k. pěšího pluku čís. 42. z Hradce Králové.
Vstupné.20 hb.— Vyjde se v půl 4. z místnosti epol
kové. Hudba hráti bude do 8. hod. večer. V 9 hodin
večer bude pak věneček v sále pí. K. Jarkovské, kdež
hráti bude táž hudba. Vstupné do věnečku za osobu
60 h. V případě nepříznivého počasí odkládá se vše
na neurčito. Vůkolní katol. spolky svány jeon výborem
k bojné účasti.

Ze Zminného u Dašle. Uprostředobce
naší nalózá se malý rybníček, u něho čtyři mobutné
lípy ve čtverci a uprostřed těchto stával od pradávna
dřevěný kříž. Leč znb času blodal na něm tak dlouho,
až z jara roku 1902 kříž ten větrem poralen; od těto
doby bylo toto útulné místečko uprostřed naší obce
bez ozdoby. I pomýšleno na to, co na místo dříve
stávajícího kříže postaviti, zda zase kříž anebo sochu
jinou. Na radu důstojné dachovní správy naší roz
hodli jeme se — poněvadž již jeden kamenný, pěkný
kříž v naší obci stává, — še postavíme na místo ono
sochu nejblahoslavenější Panny Marie. Od rozbodnutí
ke skutku nebylo daleko — a tak se stalo, še již
v neděli dne 19. t. m. konalo se slavnostní svěcení
kamenné, sličné sochy Panny Neposkvrněné. Na řídkou
tuto slavnost dostavilo se hostí z blízka i z dáli,
téměř dva tisíce hlav. Proceseí přišla dvě: jedno
z Dašic, vedené dp. farářem L. Horou, a druhé z Ho
atovic, vedené dašickým kaplanem vlp. Frant. Náhlí
kem; ze sousedních farností, ač všecnny zdvořile a
srdečně pozvány (Pardubice, Mikalovice, Vejramovice
a Hroch. Týnec), nedostavil se nikdo, což nás bolelo.
Obecní zastupitelstvo, vedené místním starostou p. J.
Šmahon, vyšlo a hudbou dašickou oběma processím
vstříc, načež jménem obce důstojné duchovenstvo a
účastníky přivítala žákyně Anička Zsmanová. — Na
to vystoupil za nastalého ticha na kazatelnu dp. Jos.
Rybák, kněz řádu T. J., na dašické faře jako host

prodávající a v úchvatném, téměř hodinu trrajícímázaní povzbuzoval k úctě Marianské. Pak sochu po
světil za přísluhy vlpp. katechety P. Jiříčka a ka
plana Fr. Náblíka dp. farář Dašický L. Hora, na čež
se konaly u sochy loretánské litanie. Jak dp. alav
nostnímu řečníku, tak dp. světiteli a ostatním dvěma
veleb. pánům vzdáváme srdečné „Zaplat Pán Bůh“
za jejich ochotu, která přispěla k tomu, že osada
naše pod mocnou ochranu Panny Neposkvrněné posta
vena, v úctě a lásce k NÍ utvrsena a posilnéna byla!
Po svěcení byl v dabradě hostince p. prof. Zběhlíka
koncert dašické kapely.

Z Jaroměřska. Stojímepředhotovouudá
lostí: užší volbou mezi evangelíkem Dvořákem a
Němcem Matznau: -m. Kdo vínu toho všeho nese, je
zdejší veřejnosti p. 'š dobře známo; s podivením jen,
jak voličstvo mohlo se hnáti na pouhýpovel dobře
v poslední chvíli vypočítaný a 0 nábožonském vyznání
kandidáta mlčící — na stranu muže neznámého, 0
okres nikterak zasloužilého. Ti, kteří pána onoho
blíže znají. sami kroutí hlavami, jak možno takovou
osobu katolickému voličetvu za poslance vnutiti. Takové
vnucování vi katoličtí voličové zajisté podruhé líbíti
nedají. Případný snad nepříznivý výsledek užší volby
ať si pak přičte strana agrární so zdejšími náčelníky
v čele sama.

Volba do směmu ma Náchodsku.
Při doplňovací volbě do sněmu za soudní okresy
novoměstský, náchodský, úpický, skalický a opo
čenský dne 27. června žádný z kandidátů nedostal
většiny abavlutní, proto potřeba volby nové. Dr.
J. Čížek obdržel 804 hlasů, J. Kotlant 991 bl.,
Jan Řezníček (přívrženec Sternbergův) 391 hl., a
F. Kovatovič 183.

Zápis movýchžáků do I třídy na
vyšší obecné reálce v Náchodě, ktorájiž
drahým rokem je úplnoa, díti se bade před prásd
Dinami v pátek dne 15. a v sobotu dne 16. července

t. Pio prázdninách v pátek dne 16. a v sobotu dne17 t. r. Zapisovati se bude v uvedené dny vždy

od 8.—10. hod. dopoledne; hsed po zápisu konati se
budou zkoušky přijímací od 10.—12. hod. písemné a
o 2. hod. odpolední ústní. Kašdého dne ústních
zkouškách bude o přijetí šáka definitivně rozhodnuto. —
Zépie a přijímací zkoušky do vyšších tříd konati se
budou o prázdninách.

fmělá svatekrádeš. Dne25.červnaspá
chána byla v poledních asi hodinách omělá svato
krádež v děkanském chrámuPáně v Čáslavi. Neznámý
pachatel vkradl se do kaple P. Marie „pod věží“ a
tu ze sošky uzmul zlatý řetěz a dva zlaté křížky. Že
to byl asi obeznalý zloděj a rafinovaný, patrno z toho,
že prohlédl korunky na blavách sošek a poznav, že
jsou jenom pozlaceny, nechal je na oltáři. Podezření
padá na mladého pobadu, který byl viděn toho dne
v kostele a který spatřiv kostelníka ihned se ztratil.

(11) Z Bělohrada. Dne 21. června t. r.
odbýval se vhraběcím parku velký promenádní koncert
D4 počest narozenin vysokorodé pí. hraběnky Aany
z Asseborku. Příznivé počasí a vybraný program při
vábily velmi četné obecenstvo; několik zvláště vzác
ných hostí poctilo nás svou milou návětěvou, Viděli
jeme mezi jinými vsdp. kanovníka Bartáka, c. k. okres.
hejtmana z Nové Paky p. dra. Pecku, jejichž návštěva
vysokorodou paní hraběnku zvláště potěšila. Hudba
byla bezvadná, všecka čísla odměněna bonřlivým po
tleskem; zejisté še náš proslolý kapelník p. B. Tomáš
může býti brd na své úspěchy. Škoda, že ku konci
koncertu, jenž sliboval v dlouhou a animovanou zá
bara se proměniti, dostavila se bouře a zahnala ú
častníky z překrásného parku, jenž jest nevídanou
attrakcí našeho městečka. — Šaisoua v hraběcích
slatinných lázních pokračaje a docíleno dík výtečné
rašelině zdejší nových velmi uspokojivých výsledků.
Bpráva lázní vychází přáním P. T. hostí ochotně vstříc.
— Museum zbudované na podnět p. dra. Friče spěje

k ap nu dokončení a jest nemalou ozdobou Raisovýchsadů.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
K účelu tomu v době od 26. dubna do 2). června
1904 kromě sbírek kostelních odvedli: 120 K p. R.
Wůnsch čistého zisku z koncertu dne 2. června 1904
pořádaného; 27 K a 25 K apolek sv. Boniface; 25 K
nejmenovaný na uctění ev, Antonína Pad. a na podě
kování Bohu za uzdravení dítka; 20 K p. 0. J. Habelt,
obchodník v Rychnově; 16 K sl. učitelský sbor škol
chlapeckých měšť a obecní I. obvodu v Náchodě; po
10 k: sl. Jos. Šafářová v Náchodě, p. V. Stolina,
městský správce v Náchodě, z pokladniček v kostele
u sv. Michala a vdp. P. V. Uhlíř, bísk. vikář a děkan
v Přepychách; 9 K 25 h offéra terciářů; 5 K pí. A.
Králové z Hradce Králové; 3 K p. A. Svoboda, sta
vební komisař v Mietelbacha; po 2 K: pí. Jos. Bo
růvková v Náchodě, pí. Kr. Čejchanová v Č. Čermné,
farní úřad v Solopiskách, pí. J. Fibírová v Náchodě,
p. Frant. Jappl, c. k. rada soudní v Turnově, p. V.
Kriůger ve Slaném, vdp. P. Dr. Jos. Mrštík, arciděkan
v Chrudimi, p. August Patzak, c. k. soudní sekretář
v Trutnově, p. Jan Růžička, c. k. vrchní poštovní
kontrolor v Novém Městě n. M. a p. Jan Štěpánek,
c. k. berní officiál tamtéž, p. Josef Valters, rolník ve
Vysokově, Ant. Vít, rolník tamtéž a R. W. v Náchodě.
Stavební fond dosáhl výše 69.656 K 87 h, Veškerým
šlechetným dárcům projevojí se vřelé díky ee snažnou
prosbou za další dobrotivé příspěvky, jež se přijímají
na děkanství aneb zasílati mohou též poštou přímo
na spolek pro vystavění nového chrámu Páně av.
Vavřince v Náchodě,

Různé zprávy.
Pastýřský list. Njdpp.biskapovéčeštívy

li pastýřskýJíst, jímž u příležitosti 700leté památky
vatořečení patrona českého sv. Prokopa dne 4. t. m.
oakazem na život světcův vybízejí věřící k úctě a

„ásledování sv. Prokopa u aby účastnili se památné
oslavy této, na kterýžto účel zbožným účastníkům
udělil sv. Otec zvláštní odpustky.

Otevření hrobu sv. Prokopa. Svatý
Prokop, patronkrálovství Českého, kněz pro vlast a
Boha nadšený, věrný následovník sv. apoštolů Cyrilla
a Methoděje,zakladatel a správce slovanského kláštera,
učenec a šiřitel osvěty a umění, zemřel ve druhé po
lovici března r. 1088 a pochován byl ve svatyni ře
holní na Sázavě. Ve válkách husitekých byl však
chrám Sázavský r. 1421 sbořen, tělo pak světcovo
bylo r. 1588 ze spustlé svatyně s velikou slávou pře
poseno do chrámu Všech Svatých na hradě Pražském,
kde uloženo v náhrobku před hlavním oltářem, odkud
ale r. 1708 nátlskem šlechtičen Terezianského ústavu
i s nynějším oltářem zatlačeno bylo v ústranní pod
poboční chor v lodi. Od té doby hrob světcův otevřen
nebyl, až 10, dubna 1896, kdy chrám Všech Svatých
byl opravován, při čemž však schránka s kostmi ovět
covými otevřena nebyla. — Minulou neděli o půl 11.
hod. dopol. přikročeno k vlastnímu otevření hrobu
av. Prokopa za přítomnosti J. Em. kardinála Lva
Skrbenského z Hříště, biskupa dra. Fr. Krásla, hrab,
Vojt. Sobonborna, kanov. dra. Jos. Tampachba,probošta
dra. Šindlera, magr. Wůasche, sekretáře Píchy a ce
remonáře J. Hrabíka, kněžíprof.J. Košnáře,V, Můllera,
dra. Kašpara, dra. Zahradníka, převora Ant, Vonáška,
officiála Bernáška, profesora MUDra. Hnátka, k. a.
rady Zvěřiny, kapl. Hroudy, architekta Hilberta a
Griůnera. Kámen s náhrobku za oltářem zvednuta ka
meníky, načež schránka e ostatky světcovými byla
znovu jako r. 1896 vyzrednata na připravené podiam,
a všech pět pečetí shledáno neporašených. Schránka
tato z dubového dřeva zhotovená jest 94 cm dlouhá,
42 cm Široká a 31 cm vysoká, potažená zevně látkou
hedvábnou, světlomodré barvy. Po odstranění víka
přistoupil Jeho Eminencí ke echránce a za všeobec
ného napjetí nalezl v ní v bílém dvojitém plátně a
bílém tafetu kosti sv. Prokopa, které na oltář Sní
mání Krista Pána s kříže (vedle kazatelny) přenesl za
ticbé modlitby všech účastníků. Tam látky dobře za
chované byly rosbaleny. Celkem ualezeno bylo pět
velkých kostí, které bedlivě universitní profesor Mubr.
Jan Hnátek prohlédl, za kosti muže vyšší postavy
prohlásil, a o jednotlivých dobrozdání avé. podal, Cel



kem naleseny obě atebemní kosti a holenní, a kost
ramenní pravé raky. Lová, jak známo, nachází se na
Sázavě, kdešto větší část lebky uchovává se na oltáři
u Všech Svatých. Z menších kostí shledánytyto: čtyři
částky pánve, kost svatá, obratel bederní, část žebra,
bořejší čelist se dvěma zuby, skalní kost (blíže ucha),
dva úlomky ze spodní lebky, kost sáprstní s ruky a
kost sáprstní z noby, kost klíční, úlomky z loketní
kosti, článek prstu z raky, a mimoto drobnější úlomky
s lebky a jiné kůstky již nepoznatelné. Mezi svatými
ostatky nalezena struska (část nerostní) a kamínek
u velikosti dětského palce — snad z brobu ovětcova
na Sázavě. Jedna menší kůstka a kost klíční ležely
mimo obal a proto byly vyňaty, ježto dle věcho
k ostatkům velikého avětce nenáležely. Zajímavo jest,
še 00 vše shoduje = popisem neznámého kněze z r.
1768. Po krátké poradě vybrána byla pro žiškovský
chrám kosť zápretní a pratní, ze všech nejvýznam
nější, vždyť tontéž rakou av. Prokop ov. svátosti adílel
a českému národu žehnal... Tři menší kosti (2 z lebky)
vybrány při tom pro arcibiskupskou residenci na po
dílení českýchsvatyní. Ostatky našeho patrona uloženy
prozatím do svatostánku oltáře „Snímání s křížše“,
pečlivě v táž roucha zahalené a zapečetěné, než budou
přeneseny k slavnostem do chrámu sv. Víta.

Nedmdesáté narozeniny Petra Ko
Dne 2. t. m. oslaví narozeniny avé neator

katol. žuroalistů a spisovatelů k. a. notář Petr

2. července 1832 v Držkově v železnobrodském
okresu, kde otec jeho byl pekařem. Studia gym
nasijní konal v Jičíně, bohoslovecká v Hradci Kr.
Po několika letech ve správě duchovní přijal r.
1882 místo proboštského vikaristy na Vyšehradě,
kde dosud s plnou horlivostí věnuje ne katolickému
písemnictví, jsa zároveň chefredaktorem „Čecha“.
Napsal několik románů a množství menších po
vídek, hlavním pak dílem jeho jest založení krej
carových týdenníků „Kříž“ a „Marie“. Jubilant
jmenován právě čestným konsistořním radou. Za
sloužilému jubilantu i redakce t. 1. pronáší přání
nejsrdečnější.

Ze života Sušilova. Sašil byl střídmý,
lihovin nepil, hojně pojídal ovoce, miloval procházky
na čerstvém vzduchu, byl otužilý proti zimě, záhy
ráno vetával; rád podporoval chudé. Jinakbyl zvyklý
na pořádek a přesnost; psával na všelijaké papírky
drobným nečitelným písmem; přerušil přednášku, sly
šel-li n okna zpívati ptáčka. Znal písmoavaté z pa
měti v řeči české, latinské a řecké. Bylkrátkozrakým,
ale brejlí nenosil, díval.se, aby lépe viděl, skulinou
mezi prsty vodorovně na oči položenými. Jako dítě
byl poctivý, pravdomlovný a zbožný. Na venkově si
vylezl často nu strom v zahradě farské pro ovoce a
ne cestách při ebírání moravských písní mezi lidem.
Když mu nabíseli professorské místo ve Vídni s 8000
zl. ročně, odmítl, nechtěl s „milé Moravy“ — pravil:
„Nač já potřebnji tolik peněz, já mám dost v Brně“.
A spokojil se s několika sty! Vida jíti hadráře za
obchodem na moravském Slovácku, pravi) svým ko
micko-vážným pathosem: „Tito hadráři mají největší
záslahu o literataru“. (Sbírali hadry aa zpracování
pro papír.) Při výkladu bohoslovcům v proudu řeči
v 83—4 řečích přerýval přednáška, byl všehistorik.
V přírodě oživl přísný Sušil, byl čtveračivý, veselý,
spíval žertovné prostonárodní popěvky. Společenských
styků a zábav novyhledával, neměl kdy na ně.

Dr. Karel Stremayer, presidentnejvyš
šího soudu ve vysl., žemřel 22, června ve věku 80 let.
Býval ministrem vyučování a jako ministr spravedi
nosti v ministerstva Taffeově vydal r. 1880 známé
jazykové nařízení pro Čechya Moravu,kterým na
řízeno, aby úředníci ve styku zevnějším užívali ja
syka stran a aby také v poněměčilýchokresích byli

edníci znalí obou řečí.

Naši povýšemel. VeVídnízemfel17.června

ve vysokém věku baron Bezecný, guvernér banky proúvěr pozemkový a epulu intendant dvorních divadel.
Zesnulý byl dítkem štěstěny: vše se mu dařilo,
v přízni a hodnostech stoupal bez velkého přičinění,
Ač rodem Čech od Tábora — němčinu vyslovoval až
do své amrti jako řeč naučenou, nikoli mateřskou —
jevil nepřízeň ku všemu českému. Z ročních jeho
příjmů — 200.000 K — nedostalo se ani groše jeho
chadým příbuzným v Čechách, nad tož na nějaký
vlastenecký účel. — Kolik podobných krajanů máme
na místech vlivuplných, ale aby si některý se své vy
výšenosti vzpomněl na drahou vlast! Jak by to našim
zájmům vlasteneckým pomohlo, kdyby každý výše po
stavený našinec vybra) si krajana mladého, charakter
ního a ukázal mu cestu na nejvyšší místa! Toť vlastně
naší vlasteneckou povinností. Čím více našinců bude
u nejvyšších úřadů ve Vídní, tím blíže jsme svého
cíle. Ovšem uedostává se uám k tomu charakterů,
kteří se ale bez spolupůsobení zásad křesťanských
s národa našeho nikdy vytřepati nedají.

Katolíci ve Vídmi a v Čechách.
Dr. Lneger se svou stranou křesťansko-sociální ovládl
celou Vídeň a vliv jejich atále roste. Ve službách
obce vídeňské není úředníka a zřízence, který by byl
sociál. demokratem, Všeněmcem a liberálem vůbec.
Kdo z učitelů je soc. demokratem, nedostane místa,
Žadatel musí slíbiti, že nebude soc. demokratem ani
Všeněmcem; rovněž tak děje se při zadávání student
ských nadání, nu něž mů obec vliv. Obyvatelstvo ví
deňské vymaněno z vlivu židovako-liberálního. Velkou
zásluhu o uplatnění zásad křesťansko-sociálních mají
vídeňské ženy a dívky a to nejen ze tříd nižších, ale
též vyšších, které vytříbeností svých názorů životních
usadily by mnohého povýšence osvětářského, jemuž
zásady křesťansko-sociálníjsou starým harabnrdím. —
A u nás bere se vše obráceným chodem. Žid žida,
evangelík evangelíka ctí a podporuje a katolíci se
jenom diví, jak je možnou taková vzájemnost, zatím
co peníze své zanášejí jinověrcům aneb lidem, kteří
si s víry naší posměch tropí a jí pohrdají. Námitky,
že našinec nizdy nás tak něobelouží, jsou jalovou
výmluvou. Záleží na nás samých, jací jsou naši ob
chodníci a živnostníci vůbec; ty si musíme vlastně

vychovatí. Bez oběti není šádného prospěchu. Usla
naše heslem „Svůj k svému“ jenom překypají, ale
v praxi se prsínálo osvědčají. — Na etatcích církev
ních, v závodech katolických obsazojíse místa úřed
nická lidmi, kteří svých náboženských povinností ne

še zřízeneo, chtěl-Ji dostati místo v katolickém závodě,
byl nucen olíbíti, še se neúčastní sívota křesťanako
sociálního. Náboženství jest na mnobých stranách podsze
nátěrem, obchodem. — Podporujeme všelijaké spolky

ženství, zatím co podniky a spolky katolické nevší
mavostí naší hynou. Tím více pak bolí, že lidé, kteří
nám mají býti světlem, kteří svým vzděláním a posta
vením velmi platně mohli by věci katolické prospěti,
nejen že klidně odpočívají, aby se snad možným za
stáním katolickýchzájnů o vytoužený klid nepřipra
vili, nad to však zřejmě pracují do rukou nepřátel
naších. Mochý z našich lidí rád by pracoval, ale
nemá nikoho, kdo by mu poradil, ukásal cestu...
Nedivn> pak, že hyneme.

(3) Také vlastenectví. V „Čase A „Naší
Době“ bylo sice v posledním čase nájesdů proti kato
liotva dost a dost. Za to jeme tam nečetli nic o vý
znama Fr. Sušila ani sv. Prokopa. Časopise„Máj“ do
cela si utršil od „Časn“ pokárání sa to, že se odvášil
mluviti nejen o „Božích“ bojovníeích a Prokopa Vel
kém, ale takó o Prokopu svatém. To je totiž tak: uv.
Prokop nerosbíjel kaltorním cepem hlavy českých ka
tolíků a kališníků, nevolal pod svůj prapor německou
loupeživou chasa, aby pomohla krajany ožebračit
zcela, nevymáhal krvavé daně na válku od vlastních
krajanů. Tohlevšecko však prováděl Prokop Veliký a
proto: sláva mu! Sv. Prokop vystavěl sídlo věd a
umění a věrní „Boží bojovníci“ takové budovy ze

snahy po pokroku postošil a bořili, epálili roka 1431z úcty a vážnosti k odkazu předkův 1 klášter sázav
ský. Hozamíse samo sebou, še to bylo daleko snad
nější než takovou památku postavit, alo vykonalo 8e
tím přece jen kus „vlastenecké a kultarní práce.“ A
co tenhle Sušil? Směšný, malicherný člověk při všem
vzdělání. Vždyť ani nejmenší básničkou nevzdal bold
cepům a sadlicím táborským. Ačkoli Táboři ve avé
hymně slovo o vlastí neměli, jakkoli nejvíce vlastní
krajany pronásledovali a pravidlem si učinili zabíti
každého jinověrce — byli to přece jenom vlastenci a
svobodomyrlníci. A na to Sašil zapomněl. Proto raději
„Čas“ vzpomněl v oněch dnech zesnulého básníka ši
dovakého. — Není realistická zavilá upjatost ku všema
katolickému přímo směšná?

Zane jedem. Zs Šternberka ve píše: Již od
20. t. m. pohřešuje se vůdce zdejší všeněmecké strany
H. A. Rass. Pro padělání směnek přišel o místo avó
jsko úředník spořitelny a tak nesbylo mu nic jiného,
než „nevděčnému“ městn ukázati záda. Nechal ta
ženu a děti v největší bídě a nouzi. Scházející ve
spořitelně obnos 1800 K hradil, ale ostatní věřitelé
nedostanou ani haléře. Russ byl nejen zakladatelem
všeněmecké „měšťansko-selské utrany“, ale i nejhbí
tějším činitelem hesla „Los von Rom!“ V zanechaném
psaní sděluje, če odjíždí do Vídně, aby se ta v Da
naji utopil.

(5) Poznámky k „pretiklerikálmí“
schůzí Pražské. Pokrokorá mládež ze strachu
před úpadkem národa svolala naden 22. června „proti
klerikální“ schůzi do Konvikta. Kteří lidé tvořili
jádro návštěvníků, to ne dalo snadno poznati z toho,
Že se shromáždění rozcházelo sa zpěvu „Radébo pra

por a Carmagnoly. K bujným demoustracím protiatolictva jest vždycky socialistická hotovost po ruce
na předním místě. Tohle ještě soadruti dovedou vý
tečně a k randálům se slétnou vždycky jako na su
volání. Jest v tom dobře promýšlený ejstém. Kdyby
byl před redakcí „Čecha“ nestál větší počet strážníků,
kdo ví, co by byli „demonstrojící“ šířitolé vyšší mo
rálky provedli. — Pan poslanec Černý 60 stal už
dávno slavným třískáním do katolictva; nejsnadnější
to cesta k popularitě za nynějšího časa. Nu nchůsí
uplatnil své vlohy znovu. Prý se nedají srovnati po
žadavky všeobecné mravnosti s požadavky „klerika
lismu“. Jestliže myslí p. učitel a powlsnec, že by se
mělo tolik lhát a nadávat, tolik překracovat historii,
jsko ue děje v jeho orgánu, pak ovšem katolická
mravouka moderním požadavkům nevyhovuje. Prý
„ž dějepisu víme mnoho, poučujeme se, pro naše kle
rikály dějepis neexistuje, ledu dějiny přispůsobené,“
Ovšem že důkazů pan řečník podati nemohl. My mu
řekneme tolik: Vaši přátelé tak horlivě z dějepiuu se
vzdělávajíšeoHusovi,největšímsvémmiláčka,se po
učají z podvodného pemfietu a ještě se tím ve svém
orgánu při své znamenité vyspělosti chlubí. Kdyby
chtěli číst naše „přizpůsobené dějiny“ a jiné vášné
spisy, poznali by, jakými pamflety balatnutili sebe i
jiné lidi ve jménu osvěty. Stokrát omleté fráze o panovač
nosti katolictva udal řečník znovu a prohlásil: „Chceme
ctíti Huua, který byl vzorem „protiklerikála.“ Tu máme
ty historické vědomosti vyspělého p. Černého. Nechá
pavéma p. Černémumasíme připomenouti, že odsa
zoval Hus kacíře k ztrátě hrdla, že odpora
čoval násilné nocení k přijímání svátostí,
atd. Co by řekl teprve o těch, kteří podrývají víru
vůbec anebo pokládají náboženství za věc vedlejší?
Návštěvníci, kteří p. Černéma tleskali, vyhnali by
Husa ze svó schůze. — Phst G. Čadek na dotvrzení
uvýchprotikatolickývh nájezdů citoval náhled „historika“
Machara o Římu, o jehož „nčenosti“ jeme již dříve
amínka ačinili. Že by p. Čadek posvítil na bezazdné
falšování dějepisu Socialní demokracií, toho se ovšem
nedočkáme. Socialní demokracie beze všeho okřiknatí
otravuje zcela volně lid nejsmělejšími historickými ne
pravdami. Kdyby ji některý pokrokář vybídl, aby ne
šířila lži tolik křiklavé, ten by se měli Nám se vy
týká bes udávání dokladů, že historii fal
šujeme, na aocialní demokracii se neodváší
nikdo ani s nejzřetelnějším důkazemjejí
pnolhanosti. Pan řečníknezapomněltéš udati, že se
mlavily „klerikalní proslovy u Husova pomaíku“.
Jen v jednom případě snažili ae učení novohnsité do
kásati, že se prohodilo něco „klerikálního“. Dr. Pod
lipný totiš odvážil se říci, še byl Hus otitelem Panny

arie. Tato pravda, kterou důkladně dokazují spisy

Husovy, ovšem byla ovvívesým norobusitům něčím
novým, neslýcheným.m proto ta broznébouře feb
dušíček, vychovaných pamfletem Láipogiovým!P. Čadek
navrhoval též, aby se oddělila thovlugická fakulta od
university. Inu, pokrokát je vždycky vděčným. Nebýti
horlivého katolíka Karla IV., snad by ani dosud uni
versitu v Praze nestáln. Aspoň hamté a protestanté,
kdyš tato slavnoa uoiversita katolictvu ouňali, oloupili
ji o její statky a nechali ji živořiti po dvé utoletí
téwěř bez pomoci.Už tehdy „oddělili“ fakoltu theo
logickou od university tím rásným způsobem, te no
chali tuto fekolta umřít úbytémi. To ovšem nečinili
z bněvu proti náboženství: vědyť měli stálo reformace
ústa plná a mohli zde vlastní bohoslovce dle lutber
skóho vzoru vychovávati. Ale při své pokrokorosti ne
chtěli zatřepat měšcem,-to bylo tu blavní. Řečník vy
sval k „agitaci protiklerikální“ při letošních Hasových
slavnostech. Zbytečná výzva. Vědyt ty slavnosti posud
výhradoč konány jen k vůli dráždění katolické strany,
při čemž svobodomysdlný karabáč ovištěl vždy jen coží
— Nesmazatelnou ostudou ejezlu kůstane, že v něm
hrál vynikající roli p. Horálek, jenž má obalamacení
českého národa zásluhu zvlášť velikou.Ze samé lásky
k Hucovi staral soco nejhorlivěji o šíření ničemného pam
flsta Ltipogiova. Vydal tato podrodnou brožura vlast
ním nákladem, aby oblapování českého lidu nepřestalo.
Vydal-li ten pamflet z neznalosti života Husova, po
tvrdil, še jen z beshlavého fanstisma emdere do po

před jsko „husitský historik“ ; vydal li Lžipogiavůli kšefta jako zámyslný zpátečník, pak jest véc
ještě horší; pak se jedná o velikou literární nepocti
vost. A dádnýZ „osvíceného“ shromáždění neprote
stoval proti řečníka tak zkompromitovanéma. Bezpo
chyby osvícení návštěvníci při své žízní po pravdě
posad onen protikatolický pamflet pokládají za vážný
dokament. — Rozumí se samo sebou, že ipři každém
nepoctivém nájezdu proti církvi bylo nadšené tleskáno.
Iau, okázační eoudrazi znali svoji povinnost i bez
dloabého přemýšlení. Kdyby byl některý řečník řekl,
že má katolík psf hlava, medvědi tlapy a netopýří
křídla, byli by tleskali ještě víc. Vždyť proti katoli
ctvu kašdý prostředek dobrý.

Z právní praxe. SousedA jest majitelem
čís. 1. a koupil ve dražbě usedlost číu. 2. Má on na
čís. 2. také právo na obecní les (pole, lonku), o který
se sousedé délí? Soused má právo na ony pozemky,
neboť koupí převzal on nejen povinnosti, ale i práva

k číslapřlslašící. — Může majitel (nájemce) Bombychytati nebo stříleti zvěř na neposečených lukách
Činí se tím veliké škody. Rozhodnatí c. k. správaího
dvora ze dne 17. května £879 čís. 984. zní v tom
omysla, že není majitel povemku oprávněn zakazovatí
honební výkony před senosečí na louce. Způsobená
psk škoda ovšem musí řádně nahražena býti. —
Soused má aleje ovocných stromů v poli. Zajíci ná
sledkem sněhových vánic poškodili mnoho stromoví,
Na kom má žádati soused nábradu, zdaž na obci nebo
na nájemci honitby? Náhrada škody zvěří způsobené
nemůže žádati od obce, nýbrě od společenstva honeb
ního .$ 48. zák. o myslivosti! anebo od majitele my
slivosti „$ 24. zák. o mysl.) — Soused má školku
(zahradu, ohrašenou krajinovým (odkorkovým) plotem
2 m vysokým. U plotu však udělaly se závěje sně
hové, tak že zajíci do školky vnikli a velikých škod
způsobili. Má právo soused čádati o náhrada? Dle
ustanovení zákona o myslivosti ze dne 1. Června 1866
($ 45.) a dle rosbodnatí c. k. správního dvoru ze dne
17. února 1877 čís. 286 má každý dršitel pozemku
právo žádati náhradu za veškeré skody zvěří způso
bené, a není zákonitě nařízono, de by někdo povinen
byl zahrada nebo školka ohražovati. Má tadíž soosed
úplné právo, nábradu skutečné škody požadovati.

Wůlešitest lak. Louky poskytují dobrou
píci, která se těžko dá jinak nahraditi. Výnos lak i
v podnebí drsném a vlhkém i v počasí nepříznivém
bývá jistější než polních pícních rostlin na př. voj
těšky neb jetele, neboť škodlivé účinky hmysu, růz
ných chorob atd. nejeví se pro rozmanitost rostlin
toa měrou jako u pícnin. Loukou dají se vyušitkovati
i takové polohy, kde pole pravidelnými záplavami
trpí a kde louky jsou právěne místě a k užitku po
měrně největšímu. Půda loaky málo se vyčerpává a
je-li povodňována, nepotřebuje jiného hnojení. Skliseň
lační dobytkem strávená přichází mrvou kdobra rolí,.
která se živinami z lak posilají. V příznivých polo
bách a poměrech poukytaje louka obyčejně většího
výnosu než role, vyžadajíc menšího náklada. Hodnota
lvaky sávisí as půdě, poloze, podnobí i na travinách.
Dobré, sladké, štěpné traviny mají převládati. Traviny
nízké též jsou důležity, nebof vybánějí z kořenů a
oddenků mnoho nízkých listů, vysoké zase vyrůstají
v delší stébla a tvoří trávu na povrchu. Na dobré
louce mají býti oba druhy zastoupeny, neboť tak
plocha louky nejlépe se vyušitkuje a seno jest nej
lepší.

Pravidla krmemí. Při postupu krmení
boď pravidlem, že krmiva lehko atravitelná mají býti
dávána před těžko atravitelnými. Nápoje mají ae dáti
až na konec krmení; svířatům pracovním však dá se
nápoj z části uš před krmením, kdyš ztratila při
prácí mnoho vody. Doba krmení má býti přesně sa
chovávána. Čím jest krmivo lehčejí stravitelno, tím
rychleji po sobě tausí následovati doby krmení. Ko
nečně třeba přihlíšeti k tomu, aby zvířata okaměitě
po krmení ku práci používána nebyla, poněvadě při
práci proudí krev silně ke svalům, nezůstává jí tolik
v úetrojích zašívacích a zažívání krmiva tím trpí;
z té příčiny má se nejvíce potravy předkládati zsvířa
tům v ta dobu,kdy jest jim nejvíce klidu popřáno.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králove, dna 35, června 1004.1 bl

pbenice K 19'60—1500, čita K 960—1020, ječme
ne K 1040—000, ovsa K 690—760, prosa K 000
—0000, rikve K 11-60—11-70, hrachu K 28-00—380'00,
čočky K 383'00—00-00, jahel K 19.00—320:00, krop
K 1800—38:00, at. bramborů K 4-00—0'00, brambor
nových K 20:00—00'00, jetelového semene bílé
ho K 00:00—00-00, jetelového semene Švéd. 00-00



—()0-00, jetalového semene rus. P oooDe mák$0—30-00, lsěsého nemameK 0000—0000,
100 be fitných otrab K 1160—11*90, pěenlč. otrub

K 1%00—13-10,1 kg. másla K 3-20—13-32, 1 kg. sádla
sepkazéhoK 1ŠE—1"76,1 bg. jvarohu JE 033—0:48,
1“ vejce K 0-08—0006, 1 kopa okurek K 1000—
1409, 1kopa kapnsty K 0*00—0-00, 1 g olbyle K 19:00
—234'00, 1 kopa drob. zeleniny K0-80—18:00, 1 pytel
mrkve K 1-60—1-80, 1kopa salátu 1:00—200, 1 hl
hrašekK 0v-00—.— Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 25. června 1904 odbývaný přiveseno bylo:
1) obilí: pšenice hl 233, žita 349, ječmene 4, ovsa
81, pross 0, vikve 6, hrachu 0, jahel 42, krap 0,
jetel. pemene 0, Iněného 0, máku 1. %) Zeleniny:
okurek 42 kop, kspusty 00 kop, cibule 16 g, drob.
zeleniny 320 kopy, mrkve 9 pytlů, brambor 29 hi,
telátu 30 kop. 3) Ovoce: jablek O hl., hrašek 0 hi,
4) Drobného dobytka: vepřů 16 kusů, podavinčat 79
kusů.

AE

Plsárna a dílny na Lotné číslo 612—VU.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

do pručujenotině" hralněB řtěsochy,oltáře,, J 0 , e,
nice Příštelí , komnsoly, sví l

ky atd. dle slohu kostelů,řezanérámce na
je, diplomy. ' Ře

prov ční předměty te sa
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

SLapší jest nepřítelem dobrého.

, Néco skutečně lepšího než všechny až dosud pro abaviněné prádlo v potřebě se nacházející prací prostředky,
mýdlo. soda, prálek atd. jest nově vynalezený

prací extrakt

(trálatosnodyiky

( Každá rodina

znělabyve vlastnímzájmujen

Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy

k namáčení prádla.

k
Přednosti:

ro pracovnídobu,jíž jest kpragprádla elit, o

jakošte příměsi k dennímu 8.činíupotřeben"sodyúcelazbytečným,
©. činí prádlo, poněvadž jest také bělejším,
B jest prádlu a rukám zosla zač skytánojest piné záruky,
©. vzhledem k své vydalnosti příjde mnohem levněji, než věsebty

ostatní prací prostředky,

Jediný jen pokus učiní jej pro každou hospodyňka nezbytným.-> Všude k dostání. -©

OOCO000000000000090
i Žlučové |

kaménky
i v poslední doběsmrtpri několika

au ČEMUŽ

znamenitých lidi,

videlným pitím směsi

z způsobil
mohlo ejíti pra

vwKdo z kněží ©
hodlá jeti o prázdninách (asi po 1. srpnu)

do kněžského sanatoria v Ice n Opatie? Z se Suratici
Oznámení do t. 1.pod zn.: »Společník cesty«. v poměra4:1.

v

ZÁCLONYE
krajkové bálé, záclony krajkové créme, záclony krajkové barevné,

záclomy mmselinové, záclony tylové, záclony jadnodálné (skory),záclony
látkové, záclony axminsterské, záclony marokánské, záclony šinilkové

atd. v nejbohatším výběru a továrních cenách.

JAN STOUPÁ
v Praze, Václavské nám. č. 39,

GD OU NOU
| Vaokova plagňské velkorestauraceu Choděr

v Praze, Ferdinandova třida. uznání P.

> Ke dnům
červencovým

odporučujeme

k důkladnému čtení následující brožury, v Ča
sových Úvahéch vydané:

Husitství $ pratesfantství.
Cena 8 h.

Oslava Husova. „fenpSh.

Asvoboda. s u

nsjté jizdya nyzt
České náboženství.

Cena 16 k.

Česká konfesse. Cena2 h.
Při hromadných objednávkách poskytneme až

50 propont slony.
Přátelé, pamatujte, že v době planých frásí

jest hotovou notností starati se o poučení na zá

Kladě,pravdy! Rozšiřujte hromadně výše uvedené

Objednávky obratem vyřídí
i » ý

M noo aaeých Ú
vah«

| 56
»
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MÉ če.ičr oM « sok „ s.
r Rím 5985 PC 53 EBS B
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MEXXXDEXXX

FX+ +

Oogdpugtkovouk Panně Marii bes

W" poskornypočaté,dle Ordim.listu
. 8%sa 1 K o BISK. TISKÁRNÉ.

ZPAPXKXIX XXX
závod

Sos. dkteslicha

* prováčí oškoré práce v oboru stavby a obnovován

%

pe- kazatelen,
křížových cest, Božích hrobů, soch atd. 8 od

a levně při výbodných platebních podmínkách.

% Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz- X

bornon dokonalostí přesně dle slohu. Zvlášť

ve pořty, cesty atd. ochotné a bezplatně. „Zb

Jubilejní modlitéu

č. 1. r. 1904. dostati lze 100kusů

v "mělAp etojnasí bisk.jkongistořídoporučený

o Hradci Králové

oltářů,*

X »
trvanlivé zlacení a polychromování, vše solidně

Výroba rámců všech moderních vsorů. +

vá

T. pp. bostí z Prahy i z kraje.
Václav Vacek, majitel.
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-v nakladatelství relig. obrázků

Radolfova třída 423-1.

AKHOtel

a oelkoresfaurace

-S Dařtinán“
v Adalbertinu v Hradci Králová

doporučuje velectěnému P. T. obecenstvu
a návštěvníkům Hradce Králové

svou mově,vkusné upravenou

zahradní restauraci
jakož 1 znovazřízsenéprestranné

místnosti restaurační v budově,
Obědy v předplacení a menu cd

Oznámení.
Dovoluji si svým P. T. pánům

zákazníkům zdvořile oznámiti, že

pro pokročilost letní doby nelze
od polovice června do polovice
srpna se zabilou drůbeží do trhu
jezditi. Oproti tomu však lze
v mém domě na Pražském Před

městí č. 54. vždy

veškerou drůbež
na objednávku čerstvě zabitou

obdržeti. a
Zvlášť dovoluji Si upozorniti

v nynějšídobě na krmené
husy a kachny. |

V dokonalé úctě

Jan Doubek,
majitel drůbežárny.

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

+0Vid CŘ,
VI. 0., Seiden- !

gasse čís. 35.

Naukáskusasílá
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| 86 vše franco.

50 kr. výše.

Plreňský prazdroj vě čepu, smí(ee

E RW -chovské světlé 1 granát — Též na
z (DS požádánív lábvíchpřesglici.
< Předplatnéna 0 Veškeré drahy přírodního víma,

Be l í m 1 litr od 36 kr. výše. 0ih etn a Prodej vzácnýchdrahů vína v pů
čtvrtletí om vodnímpiměnívcenáchnejsolidnějších,

s w% Hostiny svatební, primiční atd.
veškerých p vypravívezvláštníchsalonechnebi vsále

, M < co nejpečlivěji v cenách nejmírnějších.jmodních 8
s F*řijmese

j v o o S k“ k v rČASOPISŮ © učeň n cukrářství
přijímá © u ,

prvníkrálovéhradeckékaihku- JŠ) J. St. Malý,
poctvía antikvariát a | Hradee Král, Velká podsíň č. 148.

PZ , i tdí

AiKočáry sr"VSAN8 9

v Hradci Králové. ČZ odporučujeznámá, osvědčenáfirma
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.) Nu » ;

Upozorňujinanovýmodníčasopis s C E N Ě M m U B E N “
—„Dětskýmodní svět“.— IX kočárník v Hradci Králové.

Čtvrtletně K 1:50. = |Vyznameván na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čest.

* diplom 8 právem ražení zlaté medaile s korunou.

Včeohsonáúvěrní banka
w Hradci Králové

přijímá

(8
DMfa|< VEDC

AA SVM VA MVA 2)
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Prvý závod na českémseverovýchodě.



Příloha
Cirkevní rozhledy.

(14) Poslanci mají prázdniny, vnitřaíPlitika říšská bode míti do podzima pokoj. Yóž
v Mandžurii počíná pršeti a sotva dojde tam
v době nejbližší k událostem rozhodaým.
O-tatoě zprávy, jež odtamtud přicházejí, jevu
tak mihavá a přibarvené, že není možno uči
niti si úendek správný. V říši tarecké vraždili
před rokem Albánci na hanba ovropských
vlád obyvatelstvo slovanské a dnes vraždí tam
Kordová Armény, na vzdor evropským čet
nickým důstojníkůw.

Tedy celkem nic nového; za to církevní

mlčením pominouti | Máme na zřeteli státy
t zv katolické, neboť v protestantských navy
Šinol se nikde běh církevních událostí z kolejí
liberálního zákonodárství. V Rakousku pro
národnostní boje nemají státníci kdy na proti
církevní reformy a proto máme tu celkem klid,
možuo-li tak zákony z r. 1869 nazv.ti. Důle
žitou ndálostí i pro církev bade odstoupení
Combesovo, jež se všeobecně očekává. Plémě
dračí ničí se samo; co nezinohli francouzští
katolíci, to dokázal Combesův syn, který jako

peněz a byl ochoten za wmnobopeněz vymoci
na panu otci i výminku od protiřeholuích
opatření. Jmenuje 8e již nový kabinet Rouvie
rův, neb Delcassův, jejž by podporovali proti
socialistům i progressisté a pravice s Ribotem
v čele. Tedy troubení k ústopa. Na nynějším
stavu 8e asi nic nezmění, ale francouzské věci
86 na nakloněné ploše alespoň zastaví. Co
Combes zlého učinil, zůstane. To je konec
slávy Combesovy, jejš mu připravil vlastní syn.
Ti zapřisáblí nepřátelé církve málokdy měli
ruce čisté.

Franevuzský vyslanec se do Řítwa nevratil,
ale nad tím si tam, zdá se, hlavy mnobo ne
lámou a na dotaz fraucouzské vlády v příčině
přídavku k notě neodpovídají.

Španělsko vešlo se sv. Stolicí v novou
úmluvu, již se mnohé sporné věci k vzájemné
spokojenosti uspořádaly. Budou Ji francouzští
socialisté vyloučení z vlády, bude snad i ve
Španělsku pokoj, ueboť jen ti tam protidyna
stické a proticírkevní Štvanice rozněcovali.

Pozoruhodné věci dějí se v Italii. Král

přední město papežského státu a biskap kar
dinál Svampa nejen že jej uvítal, ale byl mu
i spotečníkem. Jeli spolu v kočáře, kardinál

jedli, poněvadžbyl kvatember, jen postní jídla,
vkázali se oba s balkonu jásajícíma lidu, který
poměr mezi Vatikánem u Kvirinálem těžko
nesl, ježto cítil, že jím trpí před cizinou stejně
církev i stát a který si nic jiného nepřeje,
než aby se papež a král smířili. Myslíme, že
je to tak dobře ; idea sjednocené Italie je stará,
zaměstnávajíc mysli všech od Dante do Ros

(miniho. Zpět do paláce provázela -kočár kardi
nálův piketa kavalerie. Kardinál Svampa učinil
dříve dotaz v Římě; stalo se tedy vše, co se
stalo, za souhlusu papežské stolice a to v době,
kdy ona protestovala proti návštěvě Loubetově,
čímž je vysloveno tolik, že si kurie přeje smíru
s oficielní Italii, že však se nespokojí poubým
uznáním kotových událostí z r. 1870, čili smír
že je možný jen na půdě práva a jakéhosi za
dostinčinění. A tu je na Italii, jež bezpráví
spáchala, aby je nějakým způsobem napravila,
který jí bude zajisté od papežské stolice co
nejvíce ulebčen. Lev XIII. v posleduí době ne
podnik] ničeho a přímo odkázal obnovení sa
mostatného území papežského svým nástupcům.
„Církev může čekati“, říkával. Žei vláda italská
protest proti návštěvě Loubetově čekala a jej
jeko samozřejmý přijala, to dokazují právě
události boloňské, ješ by byly nemožny, kdyby
se oficielní kruby bylynotou cítily uraženými.
Ovšem je veliký rozdíl mezi králem a mezi
italským zednářstvem, jež i tam udává ton.

Stalo se od r. 1870 častěji, že biskupové
králi vzdali hold, nikdy ge to však nestalo
na půdě bývalého pupežekého území; vždyť
ještě r. 1900 bylo v Bologni samé zakázáno
reguem za krále Humberta Neni to tedy
poubá formu zdvořilosti, v Bolegni stalo se
upruvdové oblíšení; že je však smíření bez
zvláštní papežské svrchovanosti a svobody ne
možné, rozamí se samo sebou. Praví vlastenci
italští a mírní liberálové dobře postihují, že
při dosavadním stavu věcí živily ve vlastně
živly proticirkevní, zvlášť v nezkušené mládeži,
Již se namlonuvá, katolík že uemůše býti vla
stencem 4 naopak —zrovna jako u nás. Ti sblí
žení boloňské nadšeně uvítali, kdežto socialisté
a radikálové zaří a činí si z něho posměch.
V Ktalii velí tedy již pastýřská opatrnost, aby
smír byl docílen a mladší generace aby se církvi

úplně neodcizila. Pak by „non expedit“ mohlo
býti zrušeno, katolíci mohli by se voleb účast
niti a vláda podporovala by katolické kandidáty
jako živly umírněnější proti radikálů:.

Francouzští zednáři postnívají se ovšem
faráři pod tiarou, který se prý nejistě pobybaje
na purketech diplomacie, ale to je pochopitelne;
ukcie bouřlivé protiklerikáloí ulliance fran
couzsko italské klesly v Belogai pod puri a
obraz boloňský zdá se lidu. italskému předce
jen sytmpatičtější než onen, jeaž představoval
mu krale ruku v ruce s Loubetem. Vytýká-li
se papeži nedůslednost, pak nemůžeme na to
odpověděti nic jiného, uež že Řím a Bologna
jsou věci dvě a že nkdo nemá práva papeži
předpisovati, jak daleko on v ústupcích svých
jíti chce. Res ejus agitur, t. j. jedná seo jeho
záležitosti a nikomu po tum ničeho není, mno
bo-li ze svých práv sleví,

Zvlášť potěšitelué pro katolíku zjevy lze
zaznamenati z Anglie a Ameriky, kam rituální
hnatí unglikánské především tíhne. Roman
Catholic Party (římsko-katolickou stranu) lze
nazvati hnutí zpět k sv. církvi. V Garissoně
a New-Yorku vydává jakýsi Reverend Spencer
Ihoosl měsíčník „the Lamwmp“,v němž horlivě
zastává tuto ideu. Poslední číslo přináší článek:
„Kdo je vlastoě původcem neblahého církevního
rozkolu“ a píše doslovně: „protestanté, kteří
se svým sektářstvím chlubí, nebo — mlovme
zřetelněji — anglikáni, kteří si na svém oddě
lení od apoštolské stolice zakládají, jsou hrdi
na učco, zač by se vlastně styděti měli. Ná
prava je možná; především musíme dospěti
k poznání chyby, kterou uaši předkové před
400 léty udělali a pak mnsfme užiti prostředků
nutných, bychom schisma odstranili a opět ka
tolíky se stali. Musíme se smířiti ss společným
otcem křesťanstva, s církví římskou, matkou
a představenou všech církví, v níž jedině je

PE

Páu: „Ty jsi Petr, to jest skálu a na té skále
vzdělám církev svou.“ To jsvu slova, jež by
krásněji nemohl napsati ani nejlepší katolík.
A přidámeli, že Rev. Lloyd sbírá na petrský
haléř, pak musíme žasnouti, ale rudestaě žas
nouti nad těmito novými směry v zámořských
končinách. Kdo by při tom nevzpomněl slov
Páně: „Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti;
jako ratolest nemůže nósti ovoce, nezůstane li
při kmeni, tak ani vy, mezůstanete-li ve Mně?!“

Lateratura.
Nákladem „Unle“ v Praze. Vál.a rusko-ja.

ponská ulovem 1obrazem. Vychází redakcí J. Klecsndy
v týdenních sešitech po 80 h s barvotiskovými obrázky.
V uešité 9"jsou statě: Dějiny Koreje, Rasové na da
lekém východě, Karopatkin a Makarov. — Obrazový
zpravodaj z bojiště. Vychází redakcí J. Klecandy dva
krát týdně. Číslo 30 u 31. Cenu 10 h za číslo. Zají
mavé obrazy a čtení. — Příruční mlavnice jazyka
českého pro učitele a stadium soukromé, Napsal dr.
J. Gobaner. 2. vydání opravené. Seš. 14. a 15, 50
h. — Spisy Jal. Zeyera KV. Z letopisů lásky. Básně.
Sed. 2 —4. po 40 h. — Sofie Podlipské spisy XY.
Přemysl Otakar II. Seš. 1,—2. po 30 h.

Nákladem J. Otty v Praze. Česká knihovna

sorů, Pořádá Frt. Bílý. Č. XVII. Od kolébky našeho
obrození. Několik obrázků z dějin jazyka a písem
nictva. Píše F. Bílý. Soš. 3, a 4. po 24h. — Sebrané
spisy Karol. Světlé. Z literárního soukromí a drobné
práce Seš 1. a 2. po 80 h. — Nová země na severu.
Výprava kapitána Ot. Sverdrupa k sov. točně. Překládá
dr. J. Gath. V seš. 35. a 36. třemi mapami ukoučem
I. díl zají savého tohoto cestopisu. Sešit za 60 h. —
K protinožcům. Cestopis J. Kořenského po Australii
a zemích vůkolních. Seď, 30, a 31, po 60 h. — Malý
Uttův slovník naučný, dvoudílný. PHruční kniba obec
ných vědomostí. Red. F. A. Šabert. Sešit 23. a 24.
obsahaje vysvětlení slov Fiera- Gil Blas. Sešit za 60
h. - Lidové rozpravy lékařské. Řada V., čís. 6. O
stárnatí a prostředcích k omládnutí a dosažení dlou
hého věka. Píše Dr. Ant. Wiesner. Za 1 K.

Osvěty, listů pro rozhled v umění, vědě a po
htice, redakcí V. Vlčka na Král. Vinohradech vydán
na rok 1904 svazek sedmý, Roční předpl. 14-40 K.

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Redaktor
T. Šurdle. Roč. XX., seš. 9. Roční předplatné 10 K
přijímá administrace v Praze II.

Pejištění dělníků a výkonných úředníků
pre případ nemoci, dílo všeobecně prospěšné, ješ
sestavil Frt, Kafku, ukončeno jest právě sešitem 12.
Dílo toto jest velmi důležitou pomůckou právní při
nemoc. pojišťování. Vyšlo nákladem Al. Wie-nera
v Praze za 720 K novezané

Buddhismus. Napsal dr, Al. Lang. Spisovatel
polává tu životopisný nástin Baddhův, jeho poměr
k ženám, líčí nauku Buddhovo, buddbismus po stránce
apekolativní, mravonku Buddhova, kde též zmiňuje
se o lásce křesťanské a o křesťanství vůbec; na konci
pak podán výbor buddb. podobenství a legend. Spis
velmi zajímavý ve slušné úpravě. Cena 8 K 10h .
Nakladatel R Papanschek v Mor. Ostravě,

PIANA
ANN

aHUANON
: ších. n lovně,

též nasplátky a výměnunabírí továrna
AL. F UGO LHOTA,

| HRADEC KEÁLOVÉ.

£ Sklad EBlišťinonábřeží proti lab- $
skému mostu.
Král. Vinohrady, Karlovatřída č. 6.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od

| předních českých umělců. První výstavní ceny.

a“ DM
Založeno 1853.

£ | Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství — Nákresy a roz
počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.
6 O

1 První nákupní pramen
| látek pro domácnost,jakoži dámskýcha páoských

látek jest u Tkaleov. výrobního spole
čemstva „Vzájemunost“ v Hronově. Téžl3e

| Obdržeti partie zboší 30 mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna. oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafagy atd., jež

' nechají se v každé domácnosti výbodué epotřebiti,
sa K 12-—, vyplacené od korun 20— výše,

Vzorky a cenník zdarma a franco.

věžních

KARLA ADAMCE,
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.

OO00000

Slatinné VELICHOVKY
lázně - 

'/, hod. jízdy od nádražní stanice Josefov Jaroměř.
B vil se 120 pokoji. — Vzorné zařízené.

Výtečně působící, želez vodou řipravov. slatinné
lázně,dále lázně elektr. Zkomor., jodové,
Jehličnaté a lázné přírodní, volné.Léčenípitnou
vodeu.Vodoléčba a elektroléčba. Osvědčené

prot rheumatiemu, dně, lechlas, chudorevnosti, nemocem nervovým, žensk.
atd.Překva ující výsledky. Gymnastické
léčba vad chůzea chorob mičních (Tabes)
dle H. 8. Frenkela. — Zkuš. lázeňský lékař Dr. V.
Smutný = Praby. Půvabná suchá poloha u samých
rozsáhlých lesů. Výtečná restaurace ve vlast. správě,

při mírných cenách. — Vojenské koncerty.
OBP“ Poštovní i telegrafní stanice v lázních. —
Obšírné prospekty zašle zdarma Správa lázní.



Jan Kryšpin, |
(3. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova nl. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
sice 1 se čelemnými rámy, st

těmi vsasením.

Veákeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

OY“ Nesčetnéveřejnái písemnápochvalnáuznání. "ij
Založeno roku 1836.

Upozorňuji
důstojné duchovenstvo,

že již od 1. května jsem

přesídlil mz Chrudimi

do Hradce Králové
do domu proti hotelu »Merkur«.

Mojezlatnická a pasířská
dílna jest zde zřízena dle nejmodernějších
požadavků.

Mnobouměleckých výrobků,
jako: věčné lampy, monstrance, kalichy, kříže,
lustry atd. již na skladě.

Důstojné duchovenstvo uctivě zvu, aby
při návštěvě Hradce Králové laskavě sklad
i dílnu si prohlédlo.

Upozorňuji též, že u mne lze obdržeti
skleněné nádoby pro věčné lampy ve všech
velikostech, knůtky i těžítka.

Aarel*Zavadil;
zlatník a pasíř

w Hradci Králové, číslo 280
(proti hotelu „Merkur“).

u 9,
Ě ToOY |

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a sonstav. 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 mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Dvěry hodným edsilky ma výběr léš 1 na splátky
bes svýšení cen. — Založeno r. 1843

a.

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů u kovového můělní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku [

se na požádání franko zašlou. i
NNONNENENMNEZKATUCKN4MKINANXALIAZTE

me- POZOR! -wa

Malínský křen
poštou franko na dobírku po celý rok zasílá

sám majitel

Frant. Jelínek v Malíně,
pošta Sedlec u Hory Kutné.

Cenník se na požádání zašle.

Několikpárů dobrých
tažných koní a několik
kočárů jest levně is pří
slušenstvím na prodej.

Kde, poví administrace t. |

O

8

Narštívenky
všech druhů

nabízí
Vzor.

kové kopony jemných čer-;
ných látek, hodící ge na,
kalhoty, obleky, svrchníky|

a taláry
skutečně velmi Jevně
lze konpiti, vzhledem, že
kusy látek jsou doprodány.
Vzory zašle na požádání

v Hradci Král.

Učeň
neb praklikaní

z řádné rodiny,
se ©alušn rukopisem,

řijat bude ihned v 80U
Řenném závodě na ven
kově. — Nabídky přijímá
z ochoty administrace pod

chifrou E D. 222.

První český zasílatelský
zárod soukenného zboží |

Ed. Doskočila
w Chocni.

Filtální závod v Prase |
ve Vodičkově ulicí Č 22,.
vedle vyšší dírčl školy.

Jan Horák,
soukoník v Bychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarnía letní dobu.
ORP*Též velejemné “fij

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku

zkoušku.
Př, hromatném objednání větší výhody.

Též na eplátky bez zvýšení cen!

na

C. k. státní cenou vyznamenaná

první moravská výroba /
věžových hodin

FR. MORAVUSE
V BRNĚ, Velké náměstí, 6.

Vyrábí jen v dokonalé jakosti
4 3 o

věšové hodiny
pro kostely, školy,

radnice, zámky a továrny

* za míraé ceny u dlonhboletou zárukou.

Prodej domu.
V Hradci Králové prodá se dům
dvoupatrový, v živé ulici, velmi
důkladně stavěný, ve kterém dala
by se zříditi kavárna neb bostinec

se zahradou.
Cena 100.000 korun.

Velice výhodné platební podmínky! — K doptání
u p. Frant, Černého, mistra zednického

v Hradci Králové.

Nábytek na splátky
bez pákokoly zvýšení cen na každoustanici dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.
proti hotelm „Merkur“ čís. 308.

| ŤOVÁrnaro+rsr+4
Na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

I, Jos. Tomášek
Po ve Vysokém Mýtě,
Pa dříve nívud na sužitkování ovoce, salošený | M
D74 r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4 |
ký) - nabízí —

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku,
rumy a punše, lkéry, sladké ovocné
víno, bíléičervené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velm! levný koňak a ý u
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891hs plodem sl zo stříbrnoumedailístátní a diplomemslaté medatlle, a mnolými ji
nými diplomys právemrašení vlaté medodis.

Vzorky zdarma a Iranko.

C. a k. dvorní fotograf

JE, LANURAN
Hradec Král.

— Adalbertinum.——

Praha, Vodičkova ulice 37.

mp- V řadě proních "W
sávodů eoropských.

K letošnímu jubilem marianskému
vydala

malou ale velmi příhodnou kníšečkuo:

NeposkorněnáPanna a Matka
; ; Jubilejní knáška obsahující

„ 0neposkorníném Početí Panny Marie, přihodnározýů.mání, pobošností a modlitby. Napsal a sestavil

Alfons 5 č, farářv Horní Hynčíné.Stran 83 —é černé vasbé po €0 hal.

Doporučujeme
SS“vlastní výrobu paramentů "8
i « nejbohatších látek. — Zvláštní píle věnuje se hoto

vení kostelního prádla dle církevních předpisů. ©
Velký sklad obrazů, soch a všech devo

tionalii a kostelních předmětů.



Předplatnénačtvrtroku2ksok
Číslo 28. | > na pl roku $k — A

U řeky Jalu.
IV.

Ještě jen něco k objasnění nestrannosti a
„upřímného“ vlastenectví našich nepřátel. Prý
náboženské přesvědčení jest věcí soukromou.
Ale přiznejte se mezi „pokrokovými“ lidmi,
že jste přesvědčením katolíky! Sprásknou ru
ce nad tím „zpátečnictvím“, nevydrží 8 vámi
za jedním stolem. Když před započetím výstavy
Třebíčské dva akademikové nestyděli se zúčast
niti se mše av., napsal „Čau“, že to „budí úžas“.
Kdyby byli šli do synagogy, měli by pokoj. Vše
cko, cokoli církev k umravnění a oživení da
cha náboženského podniká, jest našim protiv
níkům touhou po „klerikální nadvládě“. Hezky
pohodlné rozluštění, když už jivak haněti
nemohou! Vlastenecká policie chce vší mocí
učiniti katolíka psancem ve vlastní domác
nosti.

Ústřední Matice Školská, Slezská Matice,
spolek „Komenský“ ve Vídni stůně úbytěmi,
vzácný časopis „Český lid“ sotva se na nohou
drží, poučný orgán českých menšin zanikl,
pokusy o šíření časopisů věnovaných slovanské
vzájemnosti selhávají na dobro, ujařmený syn
slovenských Tater trpí stále víc, náš politický
„postup“ budí u protivníků jen smích; ale
vlastenci místo účinné pomoci národním pod
nikům tlokon do katolických krajanů u sbírají
raději na Husovy pomníky. Těch pomníků se
naši národní odpůrci asi nejvíc oleknou! Ty
asi nejvíc naplní prázdné pokladny národních
podniků! Ti, kteří jsou u vesla a na něž padá
hlavní zodpovědnost za naši národní mizerii,
snaží se všecko vinu vlastní svaliti oa — od
stavené katolíky. Než by se odbíral některý
slovenský časopis nebo dílo vědecky cenné,
raději se plýtvá národními penězi na nepoctivé,
vášnivé brožury proti katolické církvi. Tako
vých štváčských brožar, jež místo poučení jen
bezhlavý zmatek působí a pokroku národa
škodí, máme již oa sta. Jen' některé příklady:
pokrokovci přičinili se o hojné rozšíření „Při
rozené smrti Ježíšovy“, pamfletu to tak ubo
hého, že kdyby byl „osvícený“ spisovatel četl
Písmo, proti němuž bojuje, nikdy nemohl ta
kové nesmysly napsati. Již podruhé vydána u
nás u velkém nákladu k ostonzení katolictva
„řeč Strossmayerova na koncilu Vatikánském“,
kterou Strcesmayer dle vlastního doznání ni
kdy neproslovil. Prostomyslný náš lid jest
také „osvěcován“ „řečí generála jesuitův“;
jest to pamílet tak nesmyslný a tolik vášnivý,
če by poslední jesuita na svou hanbo takového
nic nemlavil. Proč při takovém řádění naše
„pokrokové“ listy zmužile nepromluví? Či
schvalojí ticbým souhlasem i tolík průzročné
ohlupování? Krvák „Světla Čech“, slátaný ru
skon spisovatelkou, bije drsně historii v tvář,
ale odporučaje ee přece, poněvadž jest sepsán
k „uctění“ Husa a na potupu církve. Podobně
se odporučují zpátečnické husitské romány
Herlošovy.

Poctivý německý protestant Arnošt Schů
fer po nejpečlivějším studia vydal cenné dílo
o Španělské inkvisici, v němž dokázal, jak
hanebně se posud lhalo o krutosti této insti
tuce. Dle jeho výzkumů vyšetřovací vězení
náleželo k nejlépe zřízeným své doby 4 nebylo
v podstatě horší než ve Španělsku dnes. Uvěz
nění mohli čísti, psáti, i mezi sebou obcovati,
Mačení bylo používáno zřídka. Dále močení
nesmělo zaviniti zkomolení nebo jakékoli trvalé
poškození tělesné. Úplně bylo vyloučeno po
užití šroubů na palce, štípání studenými nebo
rozžhavenými kleštěmi, „španělských“ bot a
podobné kruté tresty. A teď se zeptejme ně
kterého socialisty, zda mu pokrokoví vůdcové
něco řekli o těchto nových výzkumech. Son
druzi „žíznící po vědě“ jsou otravování dále
hanebnými pamflety o inkvisici španělské. Toť
se samo sebou rozumí, že jim nikdo z jejich
pohlavárů nepoví, jak krutá byla inkvisice na
př. protestantská a husitská. V protestantských
mučírnách v XVI. století byly čarodějnice mr
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začeny, na správce církve husitské Rokycanu
žalovali čeští bratří, že se obrátil v medvědici,
některým z českobratrské jednoty zjednal mu
čení na skřipcích, zmoření, rozptýlení. O tom
se v pokrokovém světě také nic neví.

Katolický půst jest nap dán posměšky
přímo jedovatými, jako by křesťanský sebezá
por byl pro národ škodou. Na to pánové ne
vzpomenou, že kališníci zachovávali rádi tytéž
posty jako my a že k nim ještě mnohé přidali.
Když však pokrokový židovský časopis „Roz
voj“ odporačoval svým souvěrcům hostinec,
kde lze obdržeti rituelní jídla, výmlavná ústa
posměváčků mlčela jako hrob.

Stane-li se někdy při katolickém processí
pepřístojnost, hned se učiní pokřik, že za to
ble všecko může církev, že vlastně processí
jest znemravňujícím průvodem. Ale kdyby
takhle pánové měli psáti, co se všecko stane
při pokrokových výletech! Kdyby tak chtěli
srovnávati, v jakém stavu 8e vrací domů pro
cessí a na drahé straně některý vlastenecký
výlet! A my přece výlety nenazýváme pro
středkem znemravnění; za chybu jednotlivců
zde nemůže spolek, nemohou jeho stanovy. Co
posměšných vtipů čteme na katolické odpnst
ky! Stokrát až katolické časopisy vyvrátily
liberální prolhané tvrzení, že jsou odpustky
— odpuštěním hříchů, že se může na jejich
účet dc zásoby břešit, atd. Ale lži se vracejí
zase zpět. Za to v žádném pokrokovém listě
nečteme tu pravdu, že rabín na „dlouhý den“
Šmabem odpouští všecky hříchy. jichž se věřící
židé dopustili od posledního dlouhého dne.
Nepoví nikdo, že Luther dal rozhřešení všem
stoupencům ode všech hříchů stávajících i
budoacích, nepožaduje při tom ani lítosti. Prý
hřešit se může jakkoli, jen když se pevně věří!

Ale již raději ukončujeme řadu těch smut
ných ukázek a tážeme se ka konci, kdo se nás
zastává proti potapám tak rafinovaným, proti
pomlavám tak nesiošným? Kdo? [Ičasopisy
kon-ervativní před křikem „pokrokových živ
Jů“ bázlivě couvají, bojí su vystonpiti proti
pokryteckéma alarmu silných hrdel. Ale ne
divme se příliš. Bojíme-li se často sami vy
stoupiti z úkrytu, když se naše strana nejhor
šími pomluvami banobí, nemůžeme čekati
srdnatosti od jiných. Tichých, platonických
přátel bychom měli dost. Potřebí jen vlastní,
spravedlivou srdnatostí povzbuditi je k sou
činnosti, u papírová babylonská věž pokrokové
„osvěty“ sesuje se jako domek z karet. Než o

a ještě na dokončenou krátce v příštímčísle,

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 6. července.

(Praha chystá se vystěhovati se na venkov.— Jak
Dr. Heřman Janovský mladočeským vůdcům fedr.
puše pobral. — Několik slov o koncentrací stran.
— Vapomínka na hodinku návšíčvy u právě se
mřelého seniora královéhradecké diecése, movoměsí

ského vdp. děkana Pelhříma Nováka.)

Nastala doba kyselých okurek, nadešli
dnové všeobecné jak politické, tak národo
spodářeké stagnace, v níž jest dnes u nás zdo
mácnělou modou učkde si pohověti a oddech
noati.

Praha se k tomu pohovění slavné chystá
a celá strojí se vystěhovati se na venkov. Letos
připravuje ae k tomu obzvláště grandiosním
způsobem. Nevíme jest-li k vůli bezpečnosti,
aby zloději měli méně práce, anebo k vůli
zjednání si peněz patají hotová procesí z bytů
na venkov se chbystajících Pražunů do zasta
váren s nejrozmavitějšími předměty k uscho
vání, tak že zastavárny jsou již tak bohatě
přecpány, že státní ústav toho druhu v Praze
vydal veřejnou vyhlášku, že pro. nedostatek
dalšího místa v měsíci červenci více žádných
svršků k opatrování přijímati nemůže.

To jest zvláštní znamení dobyl

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

kde kdo hledí své rozmary a chontky
ukájeti z cizí kapsy, hledaje úvěr a půjčky,
tak že v posledních dvaceti letech značně po
tlačená lichva začíná již opět docela veřejně
kramařiti. V inserátech pražských novin čteme
denně četné poptávky po penězích se slibem
nepřiměřeného úroku a zároveň nacházíme
v nich hojné nabídky půjček. Běhemdvou let
budcu následkem toho pražské noviny Za8e
plnili své rubriky „ze soudní síně“ uváděním
typů lichvářů a líčením lebkovážnosti olichva
řených.

Pražské peněžní ústavy začínaii býti ve
příčině půjček již opatrnějšími, než-li byla ku
př. svatováclavská záložna, jejíž věřitelé se
vkladatelům jednak vysmívají, že si není na
nich co vzít a jednak se diví jejich „nesvě
domité drzosti a nelidskosti“, že chtějí své
peníze nazpátek.

Proto když někdo žádá o půjčka 200 K,
zavedeno jest o jeho poměrech šetření. jako by
někoho zabil. Jest to ovšem správná. Upjatost
ta je na místě.

Ale když někdo žádá o půjčku 10.000 K,
tu jest ihned milostpán, všude je k uěma plno
ochoty, což ovšem není správné, jak několik
sensačních kracbů poslední doby dokazuje.

V obledu tomto dal by se pořádek velice
brzy a důkladuě zjednati, kdyby naše veřej
nost shovívavě nnobdivovala pány a rodiny,
kteřípřipříjmuročních4000Kvydávajíročně
10.000 K. Postačilo by pdfvati se takovým
kavalírům na prsty, postačilo by směnečný
census zostřiti a putom bez pardonu mrhačs
cizího jmění co nejpřísněji trestati.

Dokud to nenastane, že ten, kdo se cizího
jmění jakýmkolivěk nepočestným a nepravým
způsobem zmocnil, nebude více „váženou o80b
ností“, dotud u nás nastalá nejistota majetku
nepřestane a dotud budva tisíce nesvědomitých
lidí skvěle žíti na cizí útraty, nedbajíce slz a
zoufalství okradených.

*

Veřejný ruch naší společnosti poskytl
v minulém týdnu ze své pestrosti celou řada
důležitých zajímavostí.

Na místě Heřmana Jandy, neblahé paměti,
kandidují voličové podřipských okresů slán
ského a velvarského za poslance do sněmu
královssví Českého trpoměšského vladyku
JUDra HeřmanaJanovského. Okresy ty, druhdy
nejvěrnější kantony mladočeské, více se po
politické povětrnosti v Praze vůbec neptají
a samostatně staví za svého kandidáta posla
nectví dra. Janovského, který se v posledních
letech postavil v čelo českých řepařů a jako
vůdce jejich byl již své doby na Pardubicka
za poslance kandidován. Tehdy od tobo pro
Špinavé útoky, jež proti němu byly podoiknuty,
upustil. Tentokráte však doma nabízený mu
mandát přijímá, což se může říci proto, že
každá kandidatura proti něma byla by zde
bříchem proti Duchu svatémua politickým ko
mediantstvím.

Trpoměšský vladyka Dr. Janovský jest
odkojencem a odchovancem podřipského mla
dočešství, jež v něm před dvacíti lety vidělo
odrůstati jeden ze svých nejnadějnějších sloupů,
z nichž se mu však většina jednak obuula nebo
zlomila. Dr. Janovský, výborný řečník a do
vodný debater vedl r. 1887 na řípském táboře
jménem mladočešstvím tehdy bořící podřipské
mládeže hlavní slovo — —

Jak se u oás časy změnily!
Když táž bývalá naděje mladočeská v ne

děli dne 26. června ve Slaném představila se
voličům, obořila se proti mladočeskému vedení,
proti nejintimnějším a nejdůvěrnějším svým
přátelům tak, že jim přímo vůdcovské fedrpuše
z klobonků vyškobala a pobrala. Z řeči Dra.
Janovského, v celku velice zajímavé a obsahem
věcné, důležitým jest ve příčině té zejmena
místo:

„Mladočeská delegace často se mýlila v zá
kladech, jako v příčině bruselské konvence,
Jestliže mladočeští generálové věděli při zma.



ření voleb do delegací před velikonocemi, že
po velikonocích proti ním obetrnovati nebudoa
a neřekli to jiným stranám českým, jednali
nepoctivě proti stranám i proti národu. Toto
jednání považuje řečník nejen za známku ne
způsobilosti a slabosti vůdců, nýbrž jako
známku nepoctivosti k národu. Nezodpovídá za
ně ovšem strana, nýbrž její vedení a má-li ce
strana obnovit, musí se generálové sesaditi.

Jest předčasno,chtíti úplný rozklad strany
mladočeské, poněvadě není ještě nic dokázáno,
že byla by demoralisovunou armádou, nýbrž
dokázáno jen jest, že mladočeská strana ve
dena byla špatnými generály“.

Slova ta, jež byla přítomným jim volič
stvem schválena, jsou nejrozhodnějším pro
hlášením revoluce proti mladočeským vůdcům,
kteří proti nim nic jiného neuvedli, nežli že
si zastřeli tváře novinami, v nichž je četli. Dů
ležito pak jest, že voličstvo slánské v resolaci
na této schůzi přijaté prohlásilo se pro zásadu
upřímné koncentrace veškerých sil národa
v dnešní těžké době.

„Koncentrace stran“ stala se dnes politi
ckým šiboletem u nás. Bíjeme se v prsa, že
krásná myšlénka, vězící v tomto ronše, byla
námi vychována v „Obnově“, kde po léta ne
unavně a důsledně jsme hlásali potřebu, aby
naše společnost vyhledávala to, co nás spojuje
a vystříhala se toho, co nás tříští. Zásada tato,
což svědčí, jak jest „Obnova“ pilně a hojně
čtena, pronikla naši českou veřejnost tak a
takové obliby v ní nalezla, že naši v úzkých
se nacházející politikové stloukají 6i ze sym
patické a moudré její podstaty prám, na němž
by se přes rozbouřené vlny všeobecné nespo
kojenosti přeplavili. Pánové chtějí nového po
polárního hesla vykořistiti k osobnímu svému
zachránění. Avšak v naší veřejnosti sobecká
snaha ta byla postřehnuta a proto ozývají 8e
proti zneužití koncentrace lidí dobré vůle zcela
věcné hlasy.

„Slovo“ ve příčině té praví:
„Nelze očekávati roustředění dnešních

stran, nýbrž náprava může býti zjednána jen
koncentrací mimo strany, přes strany a třeba
proti stranám.

Počet těch, kdož nepřináležejí k žádné
straně a také těch, kteří politicky myslí, pra

cují a at chtějí, stála roste.“„Ceskoslovanská Stráž“ pak píše:
„Dnes „vedení“ oficielní i neoficielní vy

dalo nový povel — koncentrace všech sil v ná
rodě. Před třemi měsíci nesla ta „všečeská“
alliance jméno „české souručenství“.

Tak jako jsov vzájemně se podporující
spolky mistrů krejčovských neb kominických,
tak jest též vzájemně se podporující gpolek
poslaneckých mandátolovců. Příslošnost ke
spolka ovšem nikterak nevadí svobodné kon
kurenci mezi jednotlivci. Ta v naší „liberální“
éře rozumí se sama sebou.“

FEUILLETON. -©
Začarovaný filosof.

Moderní pobádka. — Píše J. S—a.

IU.

„Vy že byste mne dovedla začarovat,
abych vyhlížel jako pan Josef Vrátil? Jděte
mi k šípku, ha, ha.“

Kouzelnice bleskla zlostně očima a od
sekla: „Vyprosím si, abyste, slovotný pane,
peužíval slova začarovat; nejsem žádná kej
klířská čarodějnice z šestnáctého století. Jsem
doktor magie.“

„A pardon, milostivá pa—, slovutná slečno,
odpusťte, že jsem zas narazil a výrazu tak
vulgárního užil. Ale dovolte, jak je to možno,
abyste mne proměnila v bratrance slečny
Růžové?“

„Hm, zcela dobře možno; jen když mi
věnujete plnou důvěru. Však dokážou jiní lidé
ještě sensačnější kousky. Advokát dovede udě
lat z darebáka nejnešťastnějšího mučedníka,
prodavač vína z různých zdraví škodlivých
Jetkvarů udělá pruvé tokajské víno, politik
z podvratné a ničemné zásady udělá životní,
jedině zdravý elixir pro svůj národ ...“

„Inu ano, ale to přece nejsou opravdové
proměny“

„A copak já Vás chci taky skutečně u
podstatně proměnit do toho bratrance slečny
Růžové? To byste mne špatně žehnal, až bych
Vás udělala takovým flamendrem jako je ten
člověk. Vždyť chci jen tolik dociliti, abyste
byl zdánlivým Josefem Vrátilem; nic více, nic
inéně. A že to dovedu, přesvědčíte se snadno,
jakmile k mému návrho přivolíte. Nedovedo-li
tobo, vyplatím Vám tisícovku ve zlatě.“

Teď už Vraný přece jen počal důvěřovati.
„Aco bych byl dlužen za takovou službu ?“

vyzefdal na polovic poražený filosof.

Z toho je patrno, že ve vrstvách české spo
lečnosti na zásady koncentrace il pohlíží se

u Dás docela správně a věcně a že pohody,využití dnes popalárním býti začínajícího toho
hesla ve smyslu osobním, vyběbnou na prásdno.
Proto také doufáme, že čistota principa, jejž
jsme hájením zásady, aby naše společnost hle
děla vyhledávati to, co nás spojuje a vystří
hala se všeho, co nás tříští, avedli na denní
pořádek, bude před každým osobním prospě
chářstvím zachráněna. Když se jedná o zájmy
celé obecnosti, musí ustonpiti zájmyjednotlivců,
kteří nového, sympatického hesla nesmějí uží
vati za plášť milosrdenství, v nějž by byly je
jich rozmanité elabosti zahaleny, aby v rouše
tom českou věc moňli dále poškosovati.

o +“

Bylo to roku 1899, když jsem měl jednou
v měsíci dubna jisté řízení v České Skalici.
Byl jsem nucen zdržeti se zde přes noc a ráno
pustiti ranní vlak ku Praze bez použití. Abych
do drahého vlaku zbývajícího mně času nějak
příjemně použil, zajel jsem do Velké Jesenice,
kde tehdy ještě farářoval vzácný můj přítel,
nynější přepyšský děkan a vikář atřídnictví
opočenského vdp. Václav Uhlíř.

Překvapený mnou pan farář začal muč
vyčítati, proč jsem svou návštěvu předem ne
ohlásil, aby si čas jinak urovnal. Musil totiš
jeti do Nového Města nad Metují, kde měl na
11. hodinu určené úřední jednání ve příčině
meliorace poříčí dolní Metuje, již bude míti
tamní kraj po něm na památku.

„Vždyť já jedu domů. Jenom se zde na
cestě té u Vás stavoju a je mně jedno, sednu-li
do vlako v Jesenici nebo v Novém Městě,“
utěšil jsem ho a proto za chvíli vezl nás jeho
Josef ve farském omnibuse, jak tehdejší jese
nický pan pátar, nynější farář na Hrádku dp.
Frant. Pospíšil, páně farářův pobodlný lan
dauer nazýval, přes Nahořany k Novéma Městu.
Seděli jsme jako v pokojíčku, do něhož se
opíral venku vyvádějící, od Krkonoš vanoucí
vítr se sněhovými přeháňkami. Cesta nám mile
v pestrém hovora utekla.

V Novém Městě si pan farář Uhlíř avé
záležitosti svým způsobem důkladně vyřídil,
u Rydlů jeme výtečně poobědvali a potom se
pan farář zvedl, že musí na děkanství 8 po
klonou panu kanovníkovi a vikáři, jehož byl
tehdy sekretářem.

„Neodpustil by mně to, kdyby se dověděl,
že jsam zde byl a u něho 8e nestavil,“ odů
vodňoval to. „Chcete-li, pojďte s sebou. Jem
nostpán vás dle jména zná,“ pozval mne.

Vyzvání toho jsem radostně použil. Já
novoměstského pana děkana Pelhříma Nováka
znal od dětství, věděl jsem, že byl osobním
přítelem nejpřednějších koěží buditelů rodného
mého kraje Regnera, Myslimíra Ludvíka, Rojka
atd. Vábilo mne promloviti s mužem, který
zná lidi dvou století a pak doufal jsem na dě
kanství sejíti se s milým kollegou z gymnasia

o
„Nežádám mnoho,“ pane doktore; dáte

mi jen ten los, který jste si včera za dvě ko

Filosof vyjevi) oči údivem nad tím, co
ta magická ženská všecko ví. Ale myslila-li
slečna bába, že náš brdina naběhne, zmýlila
se. Hned ma napadlo, že by babka po onom
papíru tolik netoužila, kdyby jeho cena byla
nejistá. Jestliže ubodla jeho nejtajnější my
členky, proč by nevěděla na jisto, že se na
ten los vyhrají veliképeníze? Panečku, takové
sousto jí nepřepustí; kdyby ta žena na daro
vaný los pěkné tisíce vyhrála, banbou by
vrátil doktorský diplom zpět do Prahy.

Kosa padla na kámen, a milý filosof se
cbytře vytáčel: „Snad přece dovolíte, slečno,
abych Vaši vzácnou službu odměnil něčím
cennějším než jest dvoukoronový papírek.
Toším snad dobře, že jen ze skromnosti, ne
zištnosti tak málo požadujete. Ale dovolte,
abych dal více. Tři zlató dvacetikorany snad
badou honorářem případnějším.“

„Nu, myslíte-li tedy —"“vztahovala slečna
Eulalie roku nedočkavě po zlatém kovu. A
když peníze cinkly, znovu ujišťovala, že 8e
vždycky spokojí dárkem jakýmkoli; vědyťpo
máhá blavně z lidomilnosti.

Když filosof taxa zaplati), už ani za mák
nepřemýšlel na nějaký ústap. Učená kouzelnice
dávala mu obšírnou lekci, jak se má ve chvíli
kouzelné proměny chovat, nač se vyptávat; po
věděla toho nešťastnému milenci tolik, až 80
mu s toho všeho hlava točila. Ale hlavní po
kyny pamatoval si přece.

Drahý den vkročil filosof Vraný do 8
mého kouzelnického stánku slovatné Eulalie,
aby na něm konečně sice příšernou, ale bez
bolestnou operaci provedla. Čerookněžka zo
pakovala ještě jednou hlavní body ze včerejší
přednášky, pak vzala s třínobého stolku malou
Jabvičku s červenou tekotinou, ulila za divného
zaříkávání třikrát do sklenice, přidala pak ještě
devět kapek tekntiny modré z jiné lahvičky.

U Janem Novotným, který u pana kanovníkaováka dovatonmácteJet kaplanoval.
Poněvadš ale přítel Novotný odešel do

Krščína do školy, zapadl jsem s panem farářem
ihned k stařičkému, tehdy 84 let starému panu
kanovníkovi, který nás radostně novítal.

„Bříza na bráně, škola na krámě, krčma
v chrámě: kde je t0?“ vegele 50 mne tásal,
nevěda, že jsem krajan e že vím, že je to
v Novém Městě.

Dali jsme se ihned v hovor, jejš vedl
jemnostpán ponejvíce sám, valóvaje nám ze
štíhlé láhve výborné víno. Hovor proplétal
latinskými větami, tak že jsem jeho pamět
obdivoval.

„Oaale vinam, tale latinum,“ čtverácky
se zasmál. Padesáte věcí s panem farářem,
svým sekretářem probral a pořád se vracel
k methojské melioraci.

„A nevzejde z toho žádná škoda mémao
nástapci?“ stral se.

„Ten není doposud ani vysvěcenl“ po
Šimral jsem ho lichotivě, narážeje na z name
nitý jeho zdravotní stav, nebo vypadal tehdy
jako statný šedesátník.

„No, dva svó vikariatní sekretáře jsem
již pochoval, ale jestli přečkám také zde pří
tomného třetího, nevím, ale vůli Boží bychse
nevzpouzel,“ zasmál 8e.

Více než-li hodina náta v roztomilé roz
pravě prchla jako minutka. Byl to kaleido
skop nejrůznějších předmětů,jež jsme probrali.

Najednou však mrkl stařičký jemnostpán
na hodiny.

„Pánové prominou, že je musím opustit“,
řekl. „Mám sezení, v němž nesmím scházeti,
Poseďte zde chvíli; já se brzy vrátím, ale vy
nechat nesmím.“

My se ovšem porončeli, starý pán nás
zulíbal, těšil se na brzkou opětnou návštěvu
a já jeho silou života a jeho pochopením po
vinností okouzlen docela nic jsem 80 nedivil,
když jsem unapotom slyšel, že dne 4. února
1902 v den osmdesátých sedmých jeho naro
zenin přijela za ním nyní již také neboška
kněžna Batbildis z Lippe-Schaumbarga, rodilá
princezna z Auhalt Dosavy, matka wůrtember
ské královoy, příbuzná nejpřednějších panují
cích rodin evropských a horlivá protestantka,
za ním schválně z Náchodu přijela a přivezla
mu z úcty a vážnosti „podporu stáří“, krásnoa
hůl se stříbrným kováním.

Stařičký, skoro devadesátiletý jemnostpán
za dar uctivě poděkoval a dík svůj za hůl
doprovodil ubezpečením: „To budu míti jednou
na stará jeta pěknou oporu. Do té doby si ji
pečlivě schovám!“

Vzácná dárkyně přála mu vesele, aby to
bylo, až se dočká plné stovky let, ale starý
jemnostpán najednou v těchto dnech postoupil
svůj seniorát v diecési jinému a třetímu svému
vikariatnímu sekretáři panu děkana Uhlířovi
ustoupil již dříve, vzdav se dobrovolně pocho
vání třetího svého sekretáře, což vykonati
vůle Boží mu více nealožila.

=—-=

U
Teď to ve sklenici syčelo a stříkalo víc než
Šumivá limonáda. Filosofa již opouštěla všecka
chladnokrevnost. Bába, držíc sklenici v race,
opatrně se třikrát na podpatku otočila a po
davši do třesoucí se ruky filosofovy sklenici,
pobídla, aby vše vypil trojím douškem. „Ale
ať ani krůpěj na podlahu nenkápne,“ dodávala
výstražně; „jinak bychom masili celý pokus
znovu opakovati teprve při novém úplňka.“

Doktor Vraný si dodal kuráže a třemi
doušky vyprázdníl záhadný obsah sklenice.
Ušklíbl se, chutnalo to juko rozpaštěná ciko
rie; ale již v pěti vteřinách pocítil na jazyku
sladkost, jako by se byl napil šveštkové bře
čky. Do blavy mu vstapovalo opojné mámení,
oči hořely, srdce pradce bilo. Chtělo se mu
tolik spát! Klesl na židli — ale již Ealalie
přietrčila mu před oči podobiznu Josefa Vrá
tila a nutila ho, aby několik okamžiků pevným
zrakem na ni hleděl. Vraný vyhověl, opřel
pevně zřítelnice na fotografii — a za minutu
již o sobě nověděl. Když se za chvíli probudil,
s Široku zívl, ale již leknutím askočil. Stařena
totiž přidržela mu před obličejem zrcadlo,
v němž — div divoucí — zpozoroval filosof
zhýralou tvář Josefa Vrátila. „Co se to jen
děje?“ žasl filosof. Ale jak vzkřikl, podivil se
zase jiné věci. Jeho bles zněl dutě, trochu
chraplavě, právě jako hlas Vrátilův.

„Nu, pane doktore“ cenila dva vykotlané
zuby Eulalie, „provedla jsem to dobře? My
slím, že jste zatím dokonale s mým uměním
spokojen. Ale nyní rychle k slečně Růžové.
Zastavte se před domem, Vaše vyvolená za
čtvrt hodiny si vyjde na procházku ato 88ma;
ať nezmeškáte krásnou příležitost! A do
staveníčku se hned vrafte, abych Vás kouzla
zprostila.“

Teď se doktor Vraný vzpamatoval již ua
dobro a spěchal, kam ho srdce ueodolatelně
táblo. A když přišel před dům, v němž by
dlila nejvrouonější tažba erdce jeho, přecházel
pomalu a zrakemostřížím střehl hlavní vchod.



Obrana.
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mrzáctví projevil k větší cti a slávě Hasově
právě 6. července realistický Čas. Tentokrát
chtěl být až příliš originalním. Prý v 15. sto
letí (po upálení Hasově)byli Čechové národem
nejvadělanějším. Snad by se ani eskamotér
Masaryk k takovému tvrzení svého panoše ne
odhodlal. Ježto v témže článku při zmínce 0
jessitech Čas proti katoliotva šermaje Denisem,
nezaslí sám, že uvádímeúvahu téhož historika
o české kultaře v 16. století: „Zvláštní to ne
sboda, že v zemni,kde hádky náboženské trvaly
noustále, aedospělosek vyššímu zkoumání...
Na aniversitě není již ani pravidelných před
nášek theologických. Co zachovalo si toto pro
slalé učeliště « minulé slávy své a co se stalo
se záměrem Karla IV.? Doufal zříditi ta ve
liké ohnisko osvěty; .. . na chvíli (totiž za
věka katolického) tyto tažby se uskutečnily:
z nejvzdálenějších zemí přicházeli žáci, tisíce
stadujících tísmilo se v lavicích aniversitních
a vysoké učení Pražské závodilo 8 universitou
Ozfordskou a Pařižekon. A nyní? — Jeho ča
lostný úpadek téměř představoje duševní po
kleslost země české (v 15. století). Několik
málo žáků dřímajících asi při desíti prostřed
ních professorech; učitelé a žáci závodí v ne
dbalosti; po největší část roku není zkoušek;
většina professorů jsou starci, kteří nekonají
svých čtení. Představojí pravověří utraguistické
(pravověrnost hasitskou) v podobě nejoaznější
a nejobmezenější, úzkostlivé a svéhlavé, nejisté
a podezíravé. Jsou velmichudí, protože většina
důcbodů jejich byla zabavena (ovšem pokroko
vými busity), dávají se v žaloby, svými nářky
zahrnují sněmy, kteréž odpovídají sliby, na
něž však vždy 580zapomíná. (Vzácná pokro
kovost!) — Četné a kvetoscí školy za doby
Karla IV. utrpěly velice v době válek huosit
ských jednak následkem zmatkův a obecné
bídy, jednak hlubokým úpadkem, jakým sastišena
byla umiversita . . . Protože studujících na ní
bylo po řídku, neměladosti kandidátů na místa,
jež měla opatřiti a často k úřadu učitelskému
ustanovovala kantory (církevní zpěváky), svoníky,
řemesiníky.“ (Denis-Vančara: Konec sam. čes.,
288—9, 618). Takhle posuzují hasitskou touhu
po vzdělání i Tomek, Winter, Truhlář. A zatím,
co Pražská husitská universita jako odraná a
ponížená dcera university Karlovy sotva živo
řila, brala se v zemích katolických *všestranná
vzdělanost mohotným krokem ku předu.

Kultarní zbědovanost české země vylou
dila ašlechtilému kališníkovi Kornelu ze Všehrd
na sklooka XV. století stesk: „Němci, jichž
jazyk tak drsný, tak breptavý a tak nerozamný

cem, sobě častokráte nesrozaumievají, avšak———
Za chvilku uslyšel cupání drobných kroků
v otevřené chodbě. To jsou jistě kroky aleč.
nimy.Zoal je dobře; nezdržel se již; se srdcem
pradce tlakoucím vskočil do chodby a zvolal
hlasem rosáouženým: „Fanynko |“

„Ach“, vzdychla slečna překvapeně, tlesk
eavši bělounkýma račkama; „to jsi ty, Josefe?“
A už ho objala a podarovala dvěma polibky.
Tohle se začarovanéma filosofu náramně líbilo ;
byl z toho náhlého blaha celý popleten. Ale
již také dívka vklouzla levou ručkoupod jeho
pravici. Tohle se líbilo doktoru Vranému ještě
víc. „Ty šelmičko“, hrozila slečna pravým aka
sováčkem, „on 80 zjeví náhle jako duch. Já
jsem myslila, že jsi dosud v Praze; vždyťjsem
dostala ještě včera od tebe pohlednici, v které
sděluješ, že přijedeš až příští měsíc. Měla
bych se vlastně oa tebe hněvat, že jsi mne
v posledním čase mnobo zanedbával — ty
ušklivý“.

„Už mosíš prominout“, koktal filosof, měl
jsem tolik starostí; ale teď — z té Prahy —
jsem se vrátii tak brzy, dušičko, hlavně k vůli
tobě“. 

„Ale dej pokoj s tou řečí o starostech“,
osmívala se krasavice; „ráda bych věděla, od

ré dobyse začínášoněcostarat... Ostatně
— jak už jeme kolikrát oba říkali — čeho
člověk neužije v mládí, to těžko v stáří dohoní.
Ale už pojďme a nejraději rovnou do parku,
abychom si mohli důkladně pohovořit bes vy
rušování.“

„Máš pravdu, Fany,“ souhlasil zohákovanýfilosof, a už párok kráčel do stínu zadaumanýc
větví. Fany se několikrát ohledla a pak si
oddychla: „To jsem ráda, že se maminka z okna
nedívá. Je někdy trochu divná; tuhle cosi po
vídala, že se jí nějak nelíbíš, zdáš se jí být
velký světák. Ale já tě mám, hochu, ještě ze
všech mužských nejraději.“

„Hm, nevím, Fany, mluvíš-li upřímně,“
navazoval obratně hovor filosof markýrající
Josefa; „až do Praby se mi zaneely o tobě
jakési pomluvy, víš — takové zajímavé klípky,
že už tvé erdičko není volné, že je uchvátil
nějaký doktor Vraný. A jest to pravda, že
bude svatba co nevidět?“ (Dokonč.)

(brousí). A již téměř všecky kniby pohanské
i křesťanské z latinských, jeden jazyk drahým
vykládajíc, německé sů učinili, kdež (kdežto)
my snad ještě šádných nemámy, . . stalo 80
jest, že což v Čechách a v jiných národiech
učení toliko čtáú, tomu v Němcích i laici na

ořád svým jazykem čtůc rozamějí.“ (Erben:
úbor I., 22.)

Smutný to doklad, jak „Čechové byli nej
vzdělanějším národem v XV. století“. Záviděli
v XV. století Němcům, kteří 2a Karla IV.
v Čechách musili své vyšší vzdělání vyhledá
vati. Dle Času prý Čechové v XV. století „po
vzdělání toužili“. Na doklad uvádí výrok
Eneáše Sylvia, jehož vědomosti o české zemi
nešťastnou náhodou právě od nekatolíků vážně
se neberou. Za to však Čech Bohuslav z Lob
kovic na sklonku XV. století žaluje na velikou
netečnost Čechů k pokroku osvěty. Dosvědčuje,
že platí za hanbu, je-li kdo poněkud ve vědách
zběhlým. A když už tolik husité „toužili“ po
vzdělání, proč raději drželi houževnatě groše
v kapse, proč raději bositští kapitalisté ožívali
peněz ku kratochvílím, než by je byli k zvele
bení školství věnovali?

„Čas“ avádí v nepochopitelnou souvislost
s XV. stoletím vzdělání českobratrské jednoty,
uváděje jména: Bohuslav, Komenský, Žerotín.
Ale tito vynikající mužové rozbodně nebyli
vychování kultorou hositskou, nežili v XV.
věku. A k tomu třeba dodati, že vážné vzdě
lávací snahy i v jednotě zakořenily se teprve
v století XVI.

Také prý „náboženství přešlo stoupencům
Husovým do hlavy a do rakon (výtečné vyjá
dření!) a proto projevuje se ve všech oborech
(!!) krásným květem“.

Na kališnících bylo leccos chvalitebného,
ale u Táborů, které „Čas“ v následujících
řádcích chválí, byly ty květy moc podivné. Ti
si ustanovili program, že 86 nemá žádnému
jinověrci darovati život, odstraňovali pečlivě
kultorní památky, jež byly pracně získaným
dědictvím Otce vlasti, rozbíjeli samým ka
lišníkům lebky svými kulturními cepy, a i
když byli poraženi o Lipan, loupili a vydírali
bezohledně dáje i lidi nemajetné, ač měli statků
dost. A to se přosím dělo po válce, v době
míru. Ze samé „reformační horlivosti“ sloužili
ze žold i panovníkům katolickým proti českým
husitům. Po utišení válek úředně stvrzena po
roba selského lidu, českobratrská jednota hu
sity pronásledována, sesurověné mravy již
proto se nelepšily, že kultarní ústavy pro ba
mižnost husitské šlechty ležely tiše v sutinách.
K tomu připočtěme ještě trvalý úpadek domá
cího průmyslu a obchodu. Je vidět, že se tedy
ve všech oborech husitismus projevoval až příliš
krásnými květy.

Škoda času a papíru. „Čas“ každý den
vychází ozdobený heslem: „S pravdou ven!“
Jako by teprv pravda mosil nutit, aby8ez jeho
sloupců vystěhovala; ta už je dávno pryč. To
realistické „vědecké všech věcí promyšlování
a věcné na vše nazírání“ jest silnější fantasil
než Mohamedovo nebe. A tohle duševní mrza
čenímábýti pracípro„českýrozuma českou
dušil“ Pánové bezpochyby považují své čtenáře
za duševní kretény. A pak chtějte s takovými
obmezenými soky mluviti vážné. Jest skatečnon
národví ostudou, že jistá část intelligence po
máhá uodržovati tento frázovitý a ohlupující
orgán při životě. Dobré chutnání k té stkvostné
stravěl

(3) Pam Jesef Rašín, člen toho času
mocné pokrokové dynastie, která vládne orga
úisovaným učitelstvem, majitel knihkupectví
učitelstva českoslovanského v Praze, na skladě
má a na požádání zasílá také brožaru: „Po
gius, Výslech, odsouzení i upálení Mistra Jana
Husa“, cena 40 hal. Právě to oznamaoje v Čes.
Učiteli ze doe 6. července. Kdo tedy chce pla
titi daň z hlouposti, nevyčerpá se příliš. Za
dva šestáky mu pokrokový nakladatel poslouží
takovým ohlapujícím pamfletem, že to stačí
za celoroční čtení Červánků. V témže čísle
„Český Učitel“ píše: „Třeba kult Husův odu
Ševniti a vymýtiti z něho vše, co nesrovnává
se 8 duchem Husových snah.“ — Jak je vidět,
začíná oduševňovati „Český Učitel“ kult Husův
sám, až radost pohledět.

Víra a věda.
(Slovo k inteligenci).

(8) Věda, task zvaná positivní, vypověděla boj
nábošenství na celé čáře. Jednostranní odborníci vědy
materialistické výsledky boje pro sebe dávno již roz
hodli, rozumí se, porážkou všeho náboženství. Tím
samým od nich vyřízena jest již také otázka veškeré
metafysiky, která pro ně není vědou a která pohře
šuje všeho odůvodnění ve faktech přírodních i v po
vase lidské.

Filosové však tábor metafysiky ohrazají nechtě
jíce se vzdáti, a není potřebí zvlášť vykládati, že
většina filosofů usvědčila materialisty s ubohé jedno
strannosti. Unás jako filosof problém náboženský již
od let projednává prof. Masaryk, jenž o svobodě svě

domí s otázce náboženské řečnildne25, června. „Cas“
v článku, opstřeném názvem „pro svobodu svědomí“,
učinil veliký rozběh, aby oné schůzi dodal zvučnébo
ohlasu; zatím však několika poznámkami prozrazuje,
že sám od vážného nazírání na mnoho bond jest dalek
a že se mu jedná docela o jiné účely, nežo věcsamu.
Tak na příklad jest prý potřebí, aby svoboda nábo
ženská ve smysle prof. Masaryka byla ještě mnoho
rozšířena. Myslí to „Čas“ vážně? Nemáme unad stát
ního základního zákona o svobodě náboženské? Či
snad dlužno ještě více nakopiti důkazů, že svoboda
náboženská vyjádřena zákonem v životá zvrhá se
v bezuzdné útoky na svoboda svědomí katolického?
Uvědomil si „Čas,“ že v potlačování svobody svědomí
katolíků zápasí o palmualisty socialistickými, jejichž
materialistický atbeism neohrabaně naráží na své
brdo, všechny zjevy náboženského života?

V úžasu nad číms velikým konstatuje „Čas“,
že Masaryk s takovou rozbodností posud nemluvil.
Ostatně u „Času“ jsme již uvyklí, že vše, co Masa
ryk řekne, považoje za neomylné a vznešené. „Když
se vedle sebe položí jeho spis o sebevraždě“ dí Čas,
„Břečposlední, vidíme náboženský vývoj jeho po dva
ceti letech.“ .

Střízlivý pozorovatel však nevidí nic, leč pouhá
slova, jako na příklad: „lidé náboženaky cítící a pro
buzení chtějí dnes překonat náboženství staré, chtějí
šít náboženstvím dokonalejším“ A „Čas“ k tomuto ci
tátu z řeči Masarykovy připevňuje datum (26. června),
jakoby den ten byl východištěm nějaké nové epo
chální filosofie náboženské. Povážíme-li tedy, že „Čas“
mluví o dvacetiletém náboženském vývoji Masarykově,
jenž prý, jak též „Časem“ bylo prozrazeno, schopen
jest založiti i nové náboženství, musíme se podivovati
jen bezvýslednosti slibů, jež s takovou vážnou ob
řadností byly učiněny. Otázka přímá a prostá tady
zní: kde jest to nové náboženství Masarykovo?

Tak tážeme se plným právem, neboť kdo ně
komu ideál béře, musíme mu dáti ideál větší. Maau
ryk v přednášce wvé, mimo známé již a čusto opěto
vané výroky, rozvádí myšlénku, že vědecké poznání
protiví se učení náboženskému. Patrno, že mínění
Masarykovo obsahuje omyl o víře, neboť víra není
věděním o světě fysickém. Víra tíhne k tomu, co býti
má — k ideálům, tedy k jistému vnitřnímu a vněj
šímu uspořádání člověka a poměrů jeho k Bohn aka
bližnímu. Přes to však také přiznati se musí, že kře
stanské zjevení jako fakt dějinný dokazuje se jistotou
vědy bistorické, jakož vůbec vírak odůvodnění svému
přijímá zajištěné poznatky vědecké. A dále, jakkoli
knihy biblické nejsou napsány ku poučování astrono
mickéma, biologickému atd., přece obsahují tvrzení,
která nedají se odděliti od souhlasných pouček vě
deckých.

Masaryk v tomto ohledu ve své přednášce za
bral do svých tvrzení v Genesi dny stvořenía praví:
„někteří theologové dělají koncese vědě a specielně
darvinismu, vykládajíce v Genesi dny stvoření jako
nekonečné © věky. ©Avšak ten, kdo psal Genesi,
bral to do slova, a hlavně, celý jeho názor na svět byl
jiný než názor moderního ovolucionisty. A o toho ducha,
o ten směr 8 o ten celkový názor běží, nikoli oelova“.
Souhlasímes Masarykemúplně.O celkovýnázor, oducha
běží a nikoli o slova! V této pak příčiné názor biblický
o stvoření a postupném atvářeuí hmoty souhlasí se
zajištěnými výsledky vědeckými. Stvoření, © němž
mluví autor Genese, musí uznati i positivní věda, ne
chce li zaběhnouti v logickou protiřečnost. Utváření
se hmoty stvořené pak dálo se mocí zákonů daných
Stvořitelem. A utváření se toto, jak je líčí autor Genese,
v hlavních a podstatných rysech jest rovněž vědecky
podepřeno. Srovnávejme jen! V Bibli mluví se nejprve
o chaosu, hmotě beztvárné a jednorodé, hypothesa
Laplaceova, všeobecně přijatá, záleží v pojetíkosmické
promlžiny, tedy biblického chaosu. Veliké potíže pů
sobilo apologetům světlo, o němž zmiňuje se Genese
dříve, než povataly noše světelné prameny: slance,
měsíc a hvězdy. Apologsté byli v rozpacích a odpůrci
se smáli, kterak že možno mlaviti o uvětle, když ještě
slance nebylo. Však i tu věda moderní vyavětlila, co
bylo tak dlouho temno. Dle zákuna — síla vibrační
vzrůstá, ubývá-li síly viditelné — přeměňujese pohyb
v teplu, a teplo způsobuje světlo. Jen tak vyskytuje
se ve všemmíru světlo dříve, nežli tělesa nobeská
nabyla podoby hvězd a sluncí. Zábada světla v Genesi
právě uvedeným a zjištěným zákonem představoje se
nám tedy jako fakt úžasné a překvapojící shody mezi
tvrzením bible a moderní vědou. Tvrzení Masarykovo
o neshodě však stkvěle vyvrací shodnosti další, kteréž
mloví mluvou tak jasnou jeko přesvědčující. Autor
Genese uvádí, že země v prvých dobách své formace
nebyla schopna života, nebylo na ní pražádné živé
podstaty. Mlavf tedy o době azojcké (bez života), která
byla před objevením se všeliké bytosti živé. S vý
rokem tím souhlasí věda, která dokázala, že život 8e
svými podstatnými známkami vždy na zemi neexistoval,
nýbrž měl počátek v arčité době a že každá bytost
živá pochází od jiné bytosti životem obdařené.

Masaryk dovolávaje ae evolutionistického darvi
nisma proti zprávě Genese o utváření se světa, za
sasuje vědecký pojem tam, kam nepatří. Neboť co
chce darvinismem dokazovati, když se jedná o kosmos

tečný, o pouhé atomy hmotné, o mechanické po
yby řídící se určitými zákony? Vžayť v tom prvot

ním všemmíru není anijediného molekulu oduševněného,
ani jediného zjevu živoncího. Darvinism přece hlásá
přirozený výběr, boj o život, přizpůsobení jen ve světě
živého organismu. Ovšem monisté užívají hypotésy
Darvinovy i k výklada o utvoření se všehomíra ne
organického.Tohosmyslujsou asii slovaMasarykova.
Pravá věda však přechodu od hmoty k živému orga
pisma nezná. Jestliže to však někteří připouštějí, pak
jednání jejich nelze jinak vysvětliti, nešli tím, še ktomu
byli dohnáni, ocitnuvše so v úzkých a nevědouce si
rady. Chtěli buď jak buď nahraditi něčímtvůrčí raku
tam, kde jevila se nezbytnou.

Ze věsho toho vysvítá neprůvodnost tvrzení

Masarykova, jakoby celkový názor v Genesi odporovalvědeckým poznatkům. Ano mínění jeho, še v Genesi
není vysloven postapný vývoj, vyvracují i monisté. Tak
na příklad zapřísáhlý monista Haeckl dí: V „Mojžíšově
hypotése o stvoření nalézáme dvě z nejdůležitějších
vět theorie evoluční, ješ tu vysloveny jsou e pře



kvopující jasností a jednoduchostí, totiš den postup
néhovývojea ideu stupňové diferenciace hmoty prvotně
jednoduché. Můžeme tedy této velikolepé myšlence,
obsaženév hypothetickékosmogoniižidovakéhozákono
dárce, vzdáti zasloužený a upřímný bold svého uznání“.
Z uvedeného tedy poznáváme,jak Masaryk vědecky
mlaví, když chce mluviti nejvědečtějí.

Politický přehled.
Tvu dobou v české politice jeví se bez

radnost a jakási stísněnost. Předák staročeské
straoy dr. Matuš dokazuje, že česká politika
stanula v mrtvém boda, a že jest třeba vedle
oprav v „domácnosti české“ předem zanechati
obstrakčuí taktiky, která jest pro nás velmi
nevýhodnon. Mladočeský vůdce dr. Kramář ua
to obšírně odpovídá, že mladočeskémo posel
stvu uelze jinak, než postupovati obstrokčně,
že to neúprosně přikazuje čest. Radikálové
pak uznávají sice také uutnost obstrukce české,
jež však přes cislajtanskou ústavu končí 8e
státoprávním vyrovnáním. Čeští agrárníci žá.
dají také, aby Čechové na moravském sněma
zahájili obstrakci a vytrvali v uf tak dlouho,
dokad nepřestanou obstruovati Němci v Če
chách. V tak vážné době nenalézá se v národě
našem nikdo, kdo by rozvaděné bratry aspoň
v boji proti Vídni ujednotil a mezi námi vůbec
není dobré vůle. Našim politikům nejedná se
dle všeho o vlast, ale o vlastní „já“. — Po
slanec Prášek, předseda čes. oddělení země
dělské rady pro království České, dne 5 t. m.
osobně upozornil dra. Kórbra na škody živelní
v Čechách, a požádal jej, aby tu ihned po
skytouta byla vydatná státní pomoc Ministr

resident jevil tu co největší ochotu. — Opavští
Němei konali 3. července prótestní schůzi proti
zřízení paralelek českých a polských při uči
tel -kých ústavech v Opavá a Těšíné, které Če
chové a Poláci podle zákona právem požadují.
Němci křičí, že se jim děje křivda, ovšem aby
podle starého způsobu mohli dále poněmčovat
Čechy i Poláky. — Dle vládního nařízení po
bočkyitalské na uuiversitě v Innomostí badon
příště sice odděleny, avšak universita nabude
zase svého čistě německého rázu.

V uherském sněmu vleče se jednání roz
počtové velmi pomalu. Oposice i města brání
se proti zvýšení civilní listy císařovy, která
z dosavadních 9,300.000 K má býti zvýšena na
11,300.000 K.

V říšském sněmu něm. byl přijat zákon,
který směřuje k vyvlastnění a rozprodání
polské půdy Němcůw.

Na bojišti asijském se situace valně změ
vila. Japonci ustupují totiž na celé čáře,zatím
co Rasové obsazují průsmyky a jiná místa
Japonci opuštěná. Bojí se už také, aby Rusové
nevrazili do zad vojska jejich, svírajícího Port
Arthar. Rasové přešli tedy už k útoku, ač
nepřátelé Ruska ústup japonský považují za
válečný manévr. Ruská přesila se už hlásí,
kdy také panující právě dešti maří tažení Ja
ponců, kteří mají dnes na bojišti všechno voj
sko, které sehnati mobli. Následkem dešťů a

- takó strachem před vladivostockým loďstvem
ocitli se Japonci v nesnázích i co do zásobo
vání. Loďstvo vladivostocké působí Japoncům
nesmírné starosti. Admirál Kamimura maruě
honí se za Skrydlovem, který mu vždy před
nosem zmizí. Doba dešťů zatím přeruší další
postup válečný.

Z činnosti katol. spolků.
Vadělávací a podporující spelek

křesťansko-secial. pamía dívek v Hrade!
Králové koná v neděli 10.července o3. hod.odpol.
členskou schůzi v Adalbertinu.

Z Cernileva. V neděli dne 10.t. m. pořádá
Černilovská národní katolická jednota přednáškovou
schůzi, v níž promluví vp. Jiří Sabule z Hradce Král.
na thema „Pravda a pravda.“ Přednáška započne 0 půl
třetí bodině ve spolkové místnosti.

Z Lomnice m. P. Katolickájednota naše
bude dne 17. července odbývati slavnost svěcení spol
kového prapora. Prapor posvětí Th. Dr. R. Horský,
farář ze Šárky. Odpoledne se odbývati bude slavnostní
schůze, při které promlaví taktéž dr. Horský a p.ří
dící učitel V. Špaček. Po schůzi bude koncert kapely
lomnické v zabradě hotelu p. Řeháčka,

Z Kostelce m. ©. KatolickáJednota slaví
10. července t. r. átku svého 10letého trvání
s tímto pořadem: 10 bodin dop. seřadění spolků
před místností spolkovou „na Rabštejné“. Průvod do
chrámu Páně, ve kterém slavnostní kázání promluví
dp. katecheta Alois Dvořák, zakladatel spolku a měi
ev. obětuje vadp. konsistorní rada dr. Frant. Šalo,

professor theologie z Hradce Králové. Odpoledne ve21/, hod. seřadění spolků na Rabštejně, průvod do za
hrady p. E. Marka. Program zahradní slavnosti je

zajímavý. O půl 8. bod. večer průvod na Rabštejn, Dato taneční vínek. Vstapné do zahrady 20 b. Věecky

bratrské spolky k 00 největší účasti i s drepary svevýbor. V páda nepřísnivého počasí odpolední slavnost
ne Rsbětejně,

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Uslanovenijsou: pan

Josef Winkler, administrator, za faráře ve Velké
Losenici; p.Jan Kostkan, administrator, za faráře
v Pusté Kamenici;pan Jan Procháska, kaplan
v Bystrém, za faráře do Petrovic; pan František
Víša, administrator v Míčově, za koop. do Slavo
dova;p. Václav Vostřel,kaplan,za inistratora
ve Sviočanech; p. Jan Novotný, kaplan, za admi
nistratora v Novém Městě o. M. — V Pánu se
enuli: p. Fr. Kvěch (V Vulo.), jabilár, konaist.
rada, b. vik., děkan ve Sviočanech1 28. června
(naroz. 1823, vysv. 1848); p. Pelhřím Novák (V
Vulo.), senior diecése, jubilár, čestný kanovník,
rytíř řádu Frant. Josefa I. a Božího Hrobu, konalat.
rada, děkan v Novém Městě n. M., $ 1. července
(naroz. 1816, vysv. 1841). — Uprázdněná místa:
Svinčany, fara, patron. hraběte Jana Thun. Hoben
steina od 7 července 1904. Nové Město nad M.,
děkanství, patron. dědiců hrab. Leslie od 7. čer
vence 1904.

J. B. M. dr. Josef Doubrava posvětí
v neděli dne 10. července t. r. základní kámen
kostela sv. Vavřince v Selmicích u Kladrub n. L
— Jeho Biskupská Milost přijel z pražských
Svatoprokopských slavností v úterý do Chrasti,
odkudž zavítá do Hradce ve středu odpoledne
(13. t. m.).

Císařští radové. Dlenejnovějšíhominister
akóbo nařízení dostalo se soudcům laikům po dobu
ustanovení jejich při c. k. krajských voudech názvu
císařských radů, dosud tak jmenováni byli pouze
soudcové luikové v hlavních městech při zemských
soudech. Cíeařskými rady přic.k kraj. woudu v Hradci
Král. ustanoveni jsou pp.: V. Collino, lékárník, R,
Helwich, obchodník, J. Jeřábek, obchodník, V. Ráž,
obchodník, vesměs z Hradce Králové, a V. Pravda
ředitel továrny z Kuklen.

Přírodní muž J. Janaechnavštívildne 6.
t. m. Hradec Král. Oblečen je pouze v řasnou, bledě
modrou říza, na hlavě má břečťanový věnec, v ruce
bůl «křížkem. Panaes.Panlho fotografoval. Z Hradce
šel do Peřimova u Jilemnice. Zjev jeho působil po
chopitelněvelkousensaci.—Přírodnítentomužv zimě
v létě odívá se pouze jednoduchou řízou, chudí bosa
a odkrytou hlavou, pokrmem jest mu co nejjednodušší
strava rostlinná, blavně ovoce, nápojem pak pouze
voda. V poslední zimě působil Pražanům zvláštní po
dívanou, kdy se za mrazu ve'Vltavě koupával, až
chudák při tom přišel ve styk s policií a soudy.
O Hradci slyšel, že tam mají moc vody, a že proto
budou asi otužilejšími a jeho zásadám přístapnějšími.
Ale s nepořízenou jechal zase z Hradce.

Výlet do Kuksu pořádá Jednota
katolických tovaryšů Král.hradeckých
dne 17. července 1904 etímto programem: O 623 hod.
ráno odjezd do Jaroměře drahou. V 9 hod. po pro
hlídce Jaroměře mše sv. v kostele sv. Mikuláše. Po
mši av. bned cesta do poutního chrámu P v Hořma
nicích (půl. hod.) cestou okolo av. Trojice, kdeš krátká

Pobežnoui a prohlídka. Cesta do Kukou (as */, hod),dež prohlídka kláštera, zámku, atd. Procházka do
„Bstléma“. O 9. hod. večer návrat do Hradce Králové.
Drahá jízda jest odpoledne o 1. hod. přímodoKukau.
Za nepříznivého počasí odkládá se výlet o 14 dní po
zději. Účastniti ee může kdokoliv bes zvláštních
přihlášek.

Památka Husova oslavenav HradciKr.
tentokráte nikoli zernějším fengličkářetvím, ale pro
bloubením vědomostí o Husovi. V Klicperově divadle
slušný řečník, slušné obecenstvo vesměs. Dověděli
jsme se z úst fečníka-odborníka taky mnoho nových
věcí. Na př. prý „Hae přejel zásady Lathoerovy“;
ostatních výzkamů řečníkových neuvádíme, poněvadž
v zájmu české vědy jistě je tiskem vydá jako doplněk
k Fiajšhansovi. Ať už ostatně mlnvil jak mluvil, jev
když se lid poučil. To jsme slýchali u Husových hrenic
horší šblabunění, a přece se tím lid dle tvrzení po
krokových listů uvědomoval. Na zdar!

Městské průmysl. memsoumv Hradci
Králové pořádá v neděli dne 10.červencev čítárně
průmysl. masea v budově c. k. odb. školy v přízemí
v levo výroční výstava prací provedených v odbor
ných kuruech musejních a eice: malířského obou
oddělení, kroslířských, nedělního i večerního, ciselér
ského a modelérského. Kursy říseny byly p. prof. J.
Šímou, p. arch. R. Némcem, a odb. nčiteli pp. F.
Vrabcem a J. Lankašem. Výstava bude otevřena při
volném vstupa od 9. do 12. hod. dopol. a od 1. do
6. hod. odpol. Současně přístupny budon volné návštěvě
obecenstva i veškeré sbírky školní i musejní v 1. patře
budovy se nalézající. — Návštěva čítárny prům. musea
v oplynulém měsíci obnášela 378 osob. Z knihovny
použito v čítárně samé 182 odb. knih a předlohových
děl a 8802 předlohami. Domů zapůjčeno 78 osobám
668 předloh neb odbor. knih a do dalšího okolí 6 svazků
o 186 listech předlobových. Celkem 4646 předloh a
odbor. knih. — Za příčinou obvyklé revise nebudou

tento měsíc šádné knihy ani předlohy domů začjšovány. O navrácení veškerých vypůjčenýchpředlo a
knih do 15. července žádá so důtklivěl

fSlatnostní akademie. Chovancibiskup.
Borromaea pořádají v neděli dne 10. července 1904

na uctění E Dra. Ant. Dvořáka slevnostníakademii, při níš provedeny budou vesměs skladby

oslavencovy. Pořad: 1. „Valčík“. Smyčoový ny2. Dr. Aotonín Dvořák. Řeč. 8. „Biblické písmě“.
6. Mužský jednohlasný sbor. 4. „Maličkosti“. Úís. 1.
Pro harmonium, dvoje housle a cello. 5. „Pemimve“.
Mužský sbor. 6. „Slovanské tance“. Čís. 8. Proklavír
na čtyři race. 7. „Slavnostní spěv“. Pro srofšený ebor

s pránoden klovira na čtyři ruce. Začátek přesněo 6. ině,

Sjend abltarientů reslky králové
hradecké = r. 1999 pořádánbudeo letošních

prázdninách. Přiblášky s podrobnou adresou zaslány
buďtež do 15. července t. r. na adresu: p.Jos. Pavlík,
c. k. pošt.assistont v Hradci Králové. Přesný program
bude každému zaslán.

Komecert mnaprospěch krupobitím
postižených koná se v neděli odpolednev leaní
restauraci pod rozhlednou mezi Chlumem a Lípou.

Záložna v Hradel Králové. Výkazza
měsíc červen 1004. Stav vkladů počátkem měsíce K
1,580.487:09, vloženo K 186.226.54, vybráno K
168.910-70, stav koncem měsíce K 1,531.801:03, Stav
půjček počátkem měvíce K ',027.882-60, půjčenu K
76.608:16, splaceno K 41.68z-94, stav koncem měsíce
K 1,062.707-73, Počet účtů 3454, rewervní fondy K
118.859-13, závodní podíly K 63.13024, pokladní obrat
K 675.61672.

Okres. memoc. pokladna v Hradci
Králové koná v neděli 17. t. m. o 9. hod. dopol.
v Sokolovně valnou bromadu delegitů a zástupců
seměstnavatelů okresní pokladny nerucenskév Hradci
Králové. Kdyby 8e dostatečný počet pánů delegátů
v ústanovenou hodinu nesešel, odbývati se bude drahá
valná hromada o hodinu později bez obleda na počet
přítomných.

Chovanel ústavu pro hlachončmé
„Badolfimn“ konají dne 13. července t. r. výroční
zkoušku. Začátek o půldeváté bod. dopol.

Výstava v pomslomátě. Výstavaženských
ročuích prací žákyň pokračovací školy v pensionátě
císaře Františka Josefa I. uepořádá se na den 10. a
11. července v místnosti přízemní č. 7. Výstava jost
veškeréma obecenstvu přístupna.

Společenstvo stavitelů v Hradel
Králové koná v neděli dne 10. červencesvou ústa
vující schůzi, jíž =e súčastní tažó inspektor živno
stenských společenstev p. Dr. K. Polák,

Zúmyslné oblapovámí. Jak jsme €6©
sami přesvědčili, prodává se dál i v našem Hradci
Králové dále brožura protestantského podvodníka
„Pogia“ o výslechu a upálení mistra Jana Husi,
která byla do českého jezyka přeložena „osvíce
nými“ helvety, kteří jako ctitelé Husovi nejlíp
měli poznati, Že se zde jedná o ničemný, podvr=
žený pamflet. Marna byla výstražná slova dra.
Kalouska, lid se ohlupuje s tichým souhlasem
„pokrokových“ Jistů nešikovnvu a drgou tou slá
taninou dál, ač i povrchní znatel díla Tomkova
a Palackého může poznati, že ten hrubý pamflet
políčkuje správnou historii přímo nemilosrdně.
Prohloubení oslav Hasových! Pánové, neděláte si
pod záminkou pokrokuz lidu dobrý den? Jednou
z hlavních prohlubovacích prací mělo býti pouké
zání na švindl Lžipogiovský. Proč? Poněvadě ta
podvodná brožura byla několik desítiletí hlavní,
hodně lacinou a náramné pohodlnou studnicí vě
domostí o Husovi. Zde bylo potřebí při prohlu
bování hlavně páku zasadit. Ale v pokrokových
časopisech stále — brobové ticho, jen aby se
nikdo nedověděl, jak helvetští nadáenci dovedou
národ bříšně balamutit. Ostatně se v tompamíletu
řízně církvi nadává; proč tedy tak sladkou bisto
rickou pověru rušit? To jsme spíše poznali něco
opačného. Na př. „realistický“ Přebled loni po
posoazení různých bezbarvých brožur zcela nere
alisticky, bez věcného dokladu dodal: Na vyvaro
vání (jaká to starostlivá péče 0 pokrok) stačí
zaznamenat (opravdu jen tohle stačí?), že z kle
rikální atrauy vydány byly . . .“ A nyní následuje
výčet katolických spisů o husitství, stavění jich
na pranýř beze vší věcné kritiky, poněvadž na to

„znatelé“ Husa až příliš slábi.
Před Ltipogiovým pamfletem však počestný, ne
stranný a realistický Přehled nijak nevaroval, sby
nenastelo na posled houtí v lidu — ovšem v tom
belvetském a jiném „pokrokovém“. Časopis „Máj“
dokonce nadšeně téhož roka podvodnou tu sláta
ninu chválil. Přesvědčili jsme se, še dosud ve
emíšených osadách evangelíci rádí rýpají do ka
tolíků citáty s onoho nešikovného spisku. Na —
nevědomost konečně hříchu nečiní. Aleže vůdcové
moderního husitismu sami po šesta/řiceé let krmili
a krmí svó věrné přímo i nepřímo tím odpadkem
německého podvodu, jest zrovna úžasné. Co řekne
budonenost o uvědomělosti a pruvdymilovaosti
těchto „pokrokovců“? Takový hřích proti Duchu
Svatému, takové nesvědomité oblapování nenalézá
omlavy žádaó. Nepřestaneme v zájmu pravdy
bojovati proti tomu dlouboletému šyindlu, jehož
rozeab by u jiných kulturních národů byl nemožný,
pokud nepřestane ohlupovati i — náš osvícený
Hradec.ZeVšeodb.sdruženíkřesťděletetva.
Schůze užšího výboru v Hradci Kr., 2. července t. r.
Podpora nemoc. udělena: A. Jáklovi v Úpici450 K,

A. Kopackému v Úpici 12 K. Přijato 6 členů.Všeobecná úvěrní banka v Hradel
Králové. Členů čítá ústar 335 s 1 aš 30 podíly.
Záruka hotově zaplacených podílů členských obnáší
K 31.000, což zajisté za dobu 3'/, měsíční činnosti
jest úspěch více nešli uspokojující. V nejbližší době avo
léna bude valná hromeda členů za příčinou volby
rady dozorčí a nelze pochybovati, že účastníci budou
dosud dosaženými úspěchy plně uapokojemi.

martí. Dne 3. července t. r. semfel v Hradci
Králové p. Jan hotzorek, J. O. br. s Harrachů lesní
v. v., ve věku 82 roků. — Pan JUDr. Válek, somský
advokát a c. k. notář na odpoč., zakladatel a bývalý
ředitel spořitelny královéhradecké, zemřel 8. Července.

Výstava ručních prací ma dívčí
obecné škole « s ní spojené škule mateřské
v Hradci Král. koná se ve dnech 10. a 11. července.

| Jednota sv. Mothoděje ve Vídní
obralá si sa úkol starati se o české bohoslušbya o



pábožensko-mravní vzdělání Čechů ve Vídni. Šle
cbstný úkol ten může jednota sdárně fešiti pouze
tehdy, když se jí dostane vydatné podpory. Dne 10./7.
v neděli 7. po sv. Dachau bode se konati v kostelích
diecése královébradecké obvyklé sbírka pro tuto jed
notu. Kdo tedy můžeš, hleď štědře přispěti k účelu
tek dobrému!

Výroční skonáka hudeb. ústavu p.
E. Nepeřemého v Hradci Král., odbývánadne
91. června t. r. ve dvoraně Adalbertins, podala opětně
důkaz, jaké oblibě se tento ústav těší a na jakých
základech vyučování v něm spočívá. Pečlivě volený
program vykazoval vynikající čísla budeb literatury,
čímá zajisté nejlépe projeveny umělecké intence řiditele
ústava. Provedení programu hry klavírní bylo v každém
ohledu dokonalé, ano některá čísla byla přímo virta
oaně přednesena. Z honelistů obrátil na sebe největší

ornost, ano obdiv vzbadil malý hošík Jos, Hájek.
Chlapec tento, který se sotva 7 čtvrtí roka učil, novšÍ

bravorou a bezvadně sebrál houslový bWoncertod
Accolaye, což vsbudilo bouři potlesku, Talentovaný
tento hošík pod vedením řiditele p. Nepeřeného vzbo
suje nejkrásnější naděje v budoucnosti. Gratulujeme
jednak žákům, kteří mají příležitost takovou školu
navštěvovati, rovněž i p. Nepeřenému k výsledkům
docíleným. — Přiblášky do ústavu přijímají Bo od
15, července u řiditele p. M Nepeřeného.

Na Pražském Předměstí uHradcekr.
zemřel dne 4. Července t. r pan Jan Vastl, obchod
ník, ve věku 49 roků. Pobřeb byl ve čtvrtek odpol.
pe hřbitově kaklenském

Ptačí idyla. V sále a na cbodběhostincep.
Špryňars na Slezekém Předměstí u Hradce Králové
ubnízdily se letos dva páry vlaštovek. A když se iu
Da sv. Petra a Pavla konala taneční sábava, vlašto
vičky nedaly se rušit rejem tancujících, kroažíce ve
sele i za zvuku hadby sálem a jovíce všude přítulnost
k domácím.

Na hospodyňské škole ve Stěže
rách koná se slavnost ukončení školního roku ve
čtvrtek dne 14. července 1904. Program: 0 7 hod.
ulužby Boží. O 9. hod. veřejná zkouška z některých
předmětů. Poděkování chovanky. Proslov předsedy
kuratoria k chovankám. Rozdání vysvědčení. Prohlíd
ka vystavených předmětů v pracovnéa jídelně ústavu.

fWlatisné lázné Velichovky u Josefova
v Čechách do 5. července navštívilo 173 lázeňských
hostí.

Hrozná šílemost zachvátila3. červnaná
bošenské blouznivce v Seči u Litomyšle. Zbláznili ae
dva synové a čtyry dcery p. Lenocha, zámožného rol
níka a utloukli malého chlapečka a děvčátko z vlastní
rodiny, aby prý z nich udělali andělíčky, při čeně
šílený bratr žehnal. Když přišli na pokřik četníci,
utekli obnažení oknem obytného stavení ven, volajíce:
„Pojď.ne do Sachodola“. Konečně četníci ztřeštěnce
timou zkřeblé druhý den vypátrali a domů dopravili.
Měli podezřelé atyky s rodinou pověstnů „zázračné“
dívky Ringlové. Stále měli u sebe Sochodolskou vo
da. — „Čas“ k tomu učeně dodává: „Vinu arciť 11)
nese klerikální výchova lidu v pusté katolické pověře
s far dolnoújezdeké, mladočoveké a sebranické“. Tak!
Kdo to byl, který šmejdy Suchodolské odevadil? Mohli
bychom něco povědět z blízka o sblásněném evange
líkovi po hasiteké předuášce, ale atrannictví Času
nás nenakazilo.

Telegrafický projev oddaností a
úety zaslala vikariátní koaforence Jaroměřská
Jeho B. M. dne 6. t m. z Kuksu.

Souhlas s časopisem „Čeeh“ ve příči
ně obrany Církve sv. a duchovenstva katolického
proti nezříseným útokům zorganisovaného učitelstva
vyslovilo duchovenstvo vikariatu Jaroměřského abro
mášděné dne 6. t. m. při vikariatní konferenci v Kukeu.

Na vyšší realice v Kostelel m. Orl.
e právem veřejnosti konati se bude zápis 8 přijímací
skoašky žáků hlásících se do I. třídy dna 16. červen
ce a 17. září vědy od 8—10 bod. v řiditelně ústavu.
Zápis žáků přicházejících ze škol měšťanských aneb
s jiných škol středních konati se bude dne 15. sáří
od 8—10 hod. Bližší správy lze si vyšádati u řidi
telství ústavu.

Z Třebechovie. Minulounedělikonalanade
katolická Jednota výlet do městského lesa „Boru“,
který sejak po stránce morální, tak finanční velice zdařil.
Jako bosté dostavili se bratří a sestry z Dobrušky,
Kostelce a Týniště. Dost překvapilo, če s blísekého
Hradce nikdo se nedostavil. — Ač v jedna chvíli
mračna brogila skáson, přece počasí ae ustálilo, že za
krátko vše oddalo se zábavě oprostřed zeleného lesa.
Vojenská badba pluku č. 42. často přednášela české
národní skladby, coš s nadšením bylo přečetnýmobe
cemstrom přijímáno a potleskem odměňováno. Vstup
do less úrčen na 20 haléřů. Zisk za prodané lístky
činil přes200 koran. Tato okolnost mlaví, jak veliká
byla účastso strany ot. obecenstva. Vytknonti věak
aloší, že průvod přesměsto mohl býti také velkou
manifeutací, leč přemnoho členů se nedostavilo a to
s pohodlnosti — či snad ze studu? Ani není mošno
věřit! Kněším dp. Jirkovi a dp. Kyselovi budiž zde
veřejně dík vsdán, še sa členy se nestyděli, ale včelo
křáčeli. Jistá část členstva předem odešla do lesa
bojíc se o místa — ale toble není žádnou omluvou,
vícekráte se to státí nesmí. Za to ženy, paní a dívky
— zejména pořadatelky — činily se aá radost. Díky
jim sa veškerou námabu. I večerní věneček v míst
nostech Jednoty neočekávaně se vydařil a tak našim

žátelům notně sklaplo. Za to prý tím více budou
it J. Husa, jenže letos s náměstí stěhují se na „Sa

hara“. Proč pak? Na to budoucnost dá odpověď. —
Tášeme ve: je tato rozeštvanost potřeba? Nejsmeděti
4 jednoho národa,krev s české krve? Kdy sobě ko
Bečně porosamíme ?

Z Besděkova u Choltice. Naden sv.Po
tra a Pavla byla zde v hostinci pořádána národní
alevnost Husova, při níž o působení jeho přednášel

[na professor z Pardubic. Přednáška nesla se tónemjdným a vědecka. Pen professor nijsk netupil

ta přijalo. Ale to potupení církve chtěli pániačitelové
přece doplnit; čekali, až pan řečník odejde a po jeho
odchodu rozdána byla Husova bymna a páni z plných
zanotili plic: „Hranice vzplála“. Obecenstvo úplně
mlčelo. „Větší Účastenství, pánové“, volá se od učitel
ského stolu; ale nadarmo. Vidět jest i nelibost —,
načež po 2. sloce píseň přestala, jelikoš obecenstvo
odcházelo. Nálada slavnostní tím byla zkažena. Jest
ale otáska, zdali může a smí kněšstvo s takovými
učiteli pěstovati dobrou shodu?

Z Nevé Peky. Zajímavévěci dělyse a nás
o svátku sv. Petra a Pavla, Ve Štikově odehrával se
zápas o bytí či nebytí německé školy a v Nové Pace
zahájeno; bylo otevření českobratrské evangelické modli
tebny. Je přímo nepochopitelno, jak neavádomělý jest
náš lid. V obci, kde dvě třetiny Čechů a třetina
Němců, houževnatě se udržuje německá škola. V té
době kdy 50.000 českých dětí ve Vídni se vším úsi
lím si musf sbírati příspěrky na soukromou Českou
škola svou, v té době pro 14 německých dětí v české
krajině musí se v neustálém rozčilení u Iržovati celý
novopacký okres, zatím co ostatních 47 českých
dětí, nechtí-li se nechati duševně mrzačiti, mavejí
si pro duševní svou strava chodit jinam, někdy
s nasazením vlastního zdraví, zvláště v době zimních
závěji, které ve zdejší podhorské krajiná často kratě
řádívají. Komise súčastnili se z Vrchlabíšk. inspektor
a koncipista tamního okres. bejtronaství. Zo strany
české bylo přítomno celé obecní zastupitelstvo i místní
šk. rada, kteří všichni prohlásili se pro škola českou, a
za politický úřad p. c. k. okr. hejtman novopacký Dr.
Pecka. Dle pětiletého průměru problásili se pro Českou
šk la rodiče 21 a pro německou rodiče 10 dítek. Tyto
národnostní poměry působí obtíže též v tamní kapli.
Správce školy činí nátlak na duchovní správu, aby
celé služby Boží oa kůra i v lodi chrámové konaly
se k vůli přítomným dětem německy, což přece je
v osadě ze dvou třetin české naprosto nepřípustné a
tak jsou zde k vůli té německé škole věčné třenice.
Masíme též připomenouti, že p. škol. inspektor si po
čínal tak strannicky, že místní starostase muselobra
diti proti jeho jednání, jakož i proti té urážce zdej
šího obyvatelstva, že sem byl do obce většinou české
vyslán na vyšetřování inspektor, který slova Česky ne
rozumí a počícá si při tomto jednání ne jako paedagog,
nýbrž jako výlučně německý atranník, tak že jebo
„borlivost“ často i samým p. okr. hejtmanem musela
býti na pravou míra přivedena. Kéž ve Štikov zví
tězí spravedlnost, a nic než apravedinost! — V týž
den otevřena byla pro zdejších 5 rodin časkobratrsko
evangelických nová modlitebna, ponávadě dosavadní
patrně nestačila. Snad se páni kazatelé domnívají, že
ta nová budova „potáhne“ a nemáme ničeho proti
tomu,kdyžse nemohoumodlitivnovopackém(klášteře,
že ee jim to bude lépemodliti vtéto modlitebně, před
pokládajíce ovšem, s v propagačních enabáchnašich
„českých“ (vlastně německých) bratrů nehrají žádnou
úlobu pruské marky a dáváme za vzor tuto horlivost
katolíkům. Vádyť ku př. v Plzni pro 60).000je jediný
kostel, v Libni, Holešovicích, Pardubicích atd. ani
nemluvě Modlitebnu tuto otevřel kazatel Schmied
z Dubé za přítomnosti kazatelů všech stanic Česko
bratrských v Čechách a zástupu asi 150 lidí, ponej
více evangelíků z okolí, což je velmi charakteristické,
Při celé té slavnosti zarážela blavně ta okolnost, že
duchovní otcové, kteří se sami prohlásili za potomky
českých exulantů, před slavností i po ní statečně
něměili, což pobnulo asi mnohé ku přemýšlení. Při
pomínáme, že jiš loni se zde na zkoušku usadil jistý
kazatel z MI. Boleslavi, ale po půl roka patrně z ne
dostatku činnosti zase odešel. Toto hnatí českobratr
skó se zde značně vzprušilo v bouřích, které zde
zořily v r. 1898, v kteréžto době též Iška zde Čínil
pokosy.

Úmrtí a pohřeb vsdp. kasovníka
Nováka, seniera dlecése, děkana v Nov.
Městě m. M. Smutně zalkal v pátek ráno dne 1.
Července avon kostela novoměstského — zvěstuje ši
rému okolí úmrtí stařičkého, dobrého pastýře Pelhříma
Nováka. O byla to smutná zvěst — ač se tušilo, že
přijde — přece žalem a zármatkem opravdovým na
plnila celé město a daleké širé okolí. — Vždyť kdo
by byl neznal tu dobrou milou tvař tak váženého
kněze?| — Bylť miláčkem města — celé farní osady
— byl“ miláčkem vikariátu — byl znám v celé die
cési! Došil se krásného, požehnaného věku, od 4. ú
nora t. r. byl dovadesátníkem a téměř do poslední
chvíle — tělesně i duševně čilým — pracovalt v du
chovní správě do posledního dechu — neznal šetření,
neznal odpočinku. Zdálo se, če zub času nedovede
ohlodati kořen zdratého jeho života. Kdyš lidé. které
on před 63 lety křtil, stárli a umírali, on zůstával
čilým, svěžím — náš milostpán snad ani neumře ří
kávalo se. Ale i on umřel — i jemu dohořela svíce
dlouhého života. Byl milý Bohu, toho důkazem tolik
milostí, jež mu Pán popřál, a byl milý lidem, toho
důkazem jeho pohřeb. Náš český venkov málo kdy
uvidí pohřeb tak krásný, nádherný, a pří tom tolik

lk tolik pláče, jako bylo v pondělí v Nov. Městěn. M.To byla triumfální cesta našeho drahého milost
áne z tobo jeho útulného příbytku, kde 43 let jako
škan bydlel, na svaté pole! Jednotlivci i všecky

korporace sávodili téměř v důkazech lásky k svému
dachovnímu pastýři. Vyprovázeli ho na poslední cestě
tisícové, kolik N.Město dosud nikdy nevidělo, 34
kněší s vedp. kanovníkem Bartákem v čele a £ pány
vikáři. — Vysocístátní i samosprávní úředníci, všecka
okolní městská i venkovská zastupitelstva, učiteletvo
širého okolí s obromným počtem mládeže, nepřehledné
davy aborů hasičskýcha přečetnéjiné spolky. Přišelma
poslední pocta prokzath jeho velký ctitel J.J. Vilhelm
priac ze Schsumburg—Lippe a celým svým dvorem.
A v tomto nádherném průvoda nesen byl drahý pastýř
kolem náměstí do děkan. obrámu, kde tklivě o jeho
krásném šivotě promlavil bývalý jeho kaplan vdp.
prof. Veverka z Hradce Král. Poslavném reguiem
vesen drahý nebožtík na hřbitov, kde věnoval mu a
brobu krásnou vzpomípku vsdp. kanovník Barták. —
Poslední zpěv — poslední modlitby — tělo pochováno
— sasypáno kvítím — skropeno slzami tisíců. —
Nad hrobem sblánělo se v hlubokém zármutku šest
kněží, kteří u něho byli kaplany sa dobu 42 let, s

lid ještě dlouho proudil v obromných zástupech, aby
posledně pobleděl na jehu rakev. Zmizel nám drahý
milostpán z chráma, z domu, z ulice — kde všude
byl miláčkem všech, ale památka ua něho zůstane
dlouho + srdcích věřících, v erdci jebo domacích,
v srdcí všech přátel a ctitelů. Kondouloncídošlo da
chovní osiřelou eprávu nesmírné množatví, mezi nimiš
od Excell. ministru Rezka, sekčního chefa Kaněry,
a br. Lamberga atd. — P. Pelhřím Novák uaradii se
dne 4 února 1815 v Rychnově n. K. Po svém vysvě
cení r. 1841 byl ustanoven za kaplana do Nového
Města n. M, r. 1851 stal se expositou u r. 1867
prvním farářem v Bohuslavicích. Roko 1862 byl ústa
noven děkanem v Novém Městě n. M Více než 50 let
působil v městě našem. rostl « lidem a lid se svým
dekanem. I ve vysoké: stáří měl čilý zájem pro vše,
co týkalo se našeho života církevního, národního i
politického. V mladších letech byl činným i hterárně.
Přispíval do „Květův“ a „Včely“ pod psoudonymem
PelhbřímRychnovský; r. 1862 vydal v Praze „Výklady
a kázáuí“. R. 1878 podnikl cestu do Anglie a Skot
ska, již popeal nejdříve v Čechu a potom samostatně:
„Cestopis do Anglie a severního Skotska“ „Praha 1874;
2. vyd v Bruě 1886). Odešel na věčnost starý, neu
navný bojovník za víru a vlast, odešel kněz všeobecně
ctěný a milovaný. R. i. p.

Lukařský běh v Opočmě při tamní
bospodářské škole pořádán bode řízením král. české
nkademio hospodářské v Táboře od 1. do 29. září 1904.
Školného platí se 10 K, o jehož slevení pro nemajet
né účastníky možno v Čas zakročiti. Aby návštěva
tohoto běba byla usnadněna 1 nemajetným poslucha
čům, povolil zemský výbor král. Českého 1100 K na
stipendia po 60 K, 60 K a 40 K, jež budou adělena
těm: 1. Kdo předloží vysradčení o své neb svých ži
vitelů nemajetnosti, neb o poměrech majetkových;
vysvědčení musí býti od příslašuého obecního a far
ního úřada i od c, k. okrosníhu soudu a příslušného
c. k. okresního hejtmanství potvrzeno. z. kdo zaplatí
ze stipendia 10 K školného. 3. Kdo podrobí se zkouš
kám závěrečným. Přednost mají absolventi škol rol
nických a zimních hospodářských, 4. „ádosti, v nichž
vykázány: věk, rodiště, zaměstnání a k nimž připo
jeny žádané průkazy, přijímá řiditelství hospodářské
školy v Opočně do 20. července 1904. Přihlášky ústní
neb písemní bez nároku na stipendiům mužno učiniti
až do 1. září t. r. Třicet účastníků kursu může byti
ubytováno a stravováno v internátě školním 28 po
platek 30 K pro celý kors. Přiblášky pro toto ubyto
vání nutno co nejdříve učiniti, nejdéle však do 15.
srpna t. r.

Otcovská láska. | Pardubice byly ne
dávno rozechvěny případem neuveřitelným. Tamní
učitel měšť. školy V. Vodák nebo snad jeho paní věz
nili svého s7letého synka již dlouhou dobu v temné
komůrce o hladu a trýzni. V noci prý zavírali dítě
do záchodu. Chudák musel i v zimě spáti na holém
kameni, odén pouze chatrným šatem. Ubožák nalezen
v brozném stavu: pla kala a neřádu, poset ranami,
tváře zblbělé. Chlapec necitelným rodičům odňat a
dán do sirotčince. Srodiči zavedeno soudní vyšetřování

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
vŽitné ulici a vprodeji novin p. MVlčka na

Příkopech.

Slavnosti svatoprokopské. | Jabilejní
slavnosti svatoprokopské konaly se v minulých dnech
v Praze na Hradčanech a velikou okázalostí. Ostatky
sv. Prokopa dne 80. Června přeneseny z kostela Všech
Svatých do velechrámu avatovítského, kde před hlav
ním oltářem vystaveny byly úctě věřících. Vrcholem
slavností těchto byla v neděli dne 3. t. m. slavnost
odpolední, kdy ostatky světcovy neseny byly ve alav
ném průvodu církevními hodnostáři po náměstí Hrad
čanském. Průvodu vedle církevních hodnostářů s J.
E. kardinálem Skrbenským a biskupy dr. Doubravou,
Kalousem, dr. Kráslem a dr. Frindem v čele,
účastnilo' se nepřehledné množství vynikajících osob
ností, zástopců úřadů, epolků a lidu, jak jen zřídka
Ize viděti. Dne 4. července v pondělí byly J. E. kar
dinálem slouženy ve velechrámě uvatovítském slav
nostní nešpory, načež sv. ostatky přeneseny do chrámu
Všech Svatých, kdež opět uloženy v oltáři. Tím sluv
nosti 700letého svatořečení sv. Prokopa skončeny. —
Dne 3. t. m. ve slavném průvodu, jejž vedl nejdp.
biskap dr. Jos. Dovbrava, dostalo se nově postavené
ma chrámu sv. Prokopa na Žižkově ostatků av. Pro
kopa, jeho pravé ruky. — 7vOleté jubileum evatoře
čení av. Prokopa oslaveno též v působišti avětcově na
Sázavě, kdež na 30 kněží a tisíce lidu z blízka i
z dáli závodilo v projevech úcty ku sv. rodáku. Také
v Chotouni, rodišti to sv. Prokopa, konána slavnost
svatoprokopská.

Přes 50.000 českých dítek ve Vídní
spíná k Vám své ruce a prosí: Pomoste
nam uchrániti naši drabou, jedinou českou školu|
Nedejte ji zaniknouti. Zřidďtepro nás nové české o
becné školy ve všech okresích. Nechceme od Vás
mnoho: Jen 1 koruna ročně. Jsou to pouze 2 haléře
týdně, které dáte i žebráka. Tolik snad přece můžete
obštovati pro svou krev. Dar se hned potvrdí, uve
řejní a uměleckým diplomkem odmění. Hleďte získati
několik neb alespoň jednoho koranového dárce mezi
svými známými. Výborepolka „Komenského“ Vídeň
III. Messenhauserova ulice č. 2.

Nadpekrokový paedagog. Došla nás
správa, které bychom sotva věřili, kdyby nepocházela
u péra scels věrohodného. Jeden gymnasijní pan pro
fessor při výkladu české básně mosil se pochlubiti
studentetva taky svým pobytem v Paříži. A při té

Hležitosti osvěcoval prostomyslné hlavy svých šáků,
jak má vlastně studentský život vyblíšet. V Paříši je



to prý, panečku, jináč než v Čechách, kde je student
ský život takový mnišeký, pod dohlídkou. Za to v Pa
říši jest celá jedna čtvrt studentská, v té jsou ka
várny, kde hodají studenti vesele až do 4—5 hodia
ráno. (Inu, ranní ptáče dál d skáče, že pane paeda
goga?) Taky má v Paříži každý stadent svou holku.
Každý má vlastní nábytek a stěhuje-li se, naloží jej
na vozík, na vrch posadí holku a při vezení mu
spolužáci pomáhají tlačit. A tohle je prý pravý, ne
skalený život. Za to křesťanství v příčině takové
„ženské otázky“ mělo na život zhoubný vliv. (Inu,

prení křesťané měli ovšem hroznou vinu va tom, žeolkařské orgie, které přivedly pohanský Řím k ban
krotu, odetraňovali.) Prý křesťanství ztrpěnje pobyt
na tomto světě, dokaznjíc, že jest zde údolí ulz a že
jest tento život přípravou na věčné blabo. (Věcdivná:
proč pak, pane paedagoga, právě hýřilové, kteří se
vášní přesytili, nejvíce se atřílejí?) V tom obledu
byla lepší doba pobanská, která si hleděla jen živote
vezdejšího Tak to nyní je také v Paříži. (Snad pro
tu dobrotu právě utíkali charakterní mmažovéz po
hanského rejdiště do církve.) Jen na takovém základě
může dobře prospívati umění; proto také všichni
znemenití čeští umělci etěhují se do Paříže, aby 8e
vybnoli dusnému ovzduší. Sochy avětců v kostelích
nestojí za nic, měli by se vyházeti. Pan professor
patrně neví nic o tom, že právě křesťanští umělci
dali světu výtvory nejkrásnější, neví o tom nic, že
právě naše víra nadchnula umělce k dílům nevyro
vnané krásy. Michel Angelo, Rafael, Tizian, Leonardo
da Vinci jsou mistry prvého řádu. — Nevyzrazujeme
jméno toboto ©nadpokrokového paedagoga zatím,
poněvadž bychom mu pomohli k lacinému mučednic
tví. Pokrokové listy by nám nadali dennnciantů, ae
vřely by osvíceného paedagoga do přátelské náruče a
přirovnaly by bo třebas i k pronásledovanému Hasovi.
Ale prosíme slušně, pane professore, abyste své fošácké
názory uplatňoval někde jinde. K tukovému ideálu,
jsko je holkařatví, nemusíte právě mládež vybízeti
Vy; takovou výchovu jim poskytne kterýkoli návštěv
ník krčmy. Vaši páni kollegové počtivě se namáhají,
aby ztlamily v středoškolském dorostu nízké vášně,
ale Vy materialismus odporačujete na vzdory. Ovšem
jste zapomněl udati, kam takový život vesvých koncích
i v osvícené Paříži vede. Myslíme, žetak řízné paeda
gogické názory nepronáší žádný z Vašich pánů kolegů,
ani ten, který katolického přesvědčení nemá!

Německý ráz Vídmě. V německémčaso
pise lékárnickém ve Vídni uveřejněny byly nedávno
dva zajímavé inseráty. Dva lékárníci, jeden v 16. a
drahý ve 20. okresu vídeňském, hledají pro své zá
vody magietry farmacie a za podmínka kladou —
znalost češtiny. Němečtí obchodníci doznávají tímto
slavně, že živel český jest ve Vídni silně rozšířen a
že se s ním musí počítati. Přijde ovšem takó čas, že
i přes hlavy mnohých vídeňským Čechům musí býti
přiznáno právo na slovo Boží v jazyku českém a na
českou školu.

Němel postapají ua Východ. VRo
sku nekvete až Němcůmpšenice, proto přes nás upra
vají si cestu na Východ.Bagdadskádráhaz MaléAsie
do Perského zálivu jestv jejich rakou, vůbec vliv ně
mecký v Turecku zvlášť v posledním čase silně ro
ste. Úrodnější krajiny Bosny a Hercegoviny jsou také
cílem Němců z říše. V Bosně žije nyní 6300 kolonistů,
německých protestantů, kteří se po většině zabývají
na venkově hospodářetvím. Kde je nějaké vhodné
místo pro průmysl nebo obchod, jistě se tam ukáší
Němci. A naši lidé a slovanští naši bratří toho ne

pozorají raději vystěhojí se do Ameriky, aby udělaličmcům místo. Škoda každé síly, která vlast svou
opustí, ale daleko účelnější by bylo, kdyby se kašdý
český vystěhovalec obrátil raději do jižních zemí
slovanských mezi Charvaty a Srby, tedy i do Bosny
a Hercegoviny, nebo usadil se mezi Slováky uherskými;
tam ješté dosti místa pro pracovité a snatživé lidi.
Bližší pak spojení s vlastí dodává vystěhovalcům tím
více opory a pobídky v jejich snažení.

Za maše pemíze. Co to stojí vždyckyna
máhání, neš se v Praze neb v některém českém městě
postaví z prostředků státních nějaká veřejná budova;
co je to vždycky předhůzek a výčitek, když se Če
chům má dáti nějaká podpora státní, Ale Vídni do
stane se všeho bez dlouhého doprošování, tam je
vládní pomoc vždycky pohotově. prostředků atát
ních postavena nádherná, ale velmi passivní městská
dráha; v Maner-Cehlingu v překrásné krajině asi
před rokem otevřen blázinec se vším možným zaříze
ním; nedávno pak otevřeli v Lainzau u Vídně nový
chudobinec, celé to město, sestávající zatím z 29 ba
dov a kostela; rozprostírá ae na ploše 363.000 čtver.
metrů a pojme 5000 chudých. Ještě letos stavěti se
budou v Brigittenavě všeobecné noclehárny pro 600
mužů. V noclehárnách těchto budon velké sály jídel
nami, jiné čítárnami, pro nekořáky, jiné pro osoby,
které si budou chtíti opatřiti pokrmy na líhových
krbech, síně pro onemicnělé atd. Rovněž Favoritům
dostane se veřejné noclehárny. K daleko velkolepějšímu
podniku, prvnímu snad v Evropě, položen základ 21.
června t. r. Místo dosavadní vídeňské všeobecné ne
mocnice vystavěna bude nová. Obvod stavebního mí
sta, zavjímajícího 240.000 čtver. metrů prostora, činí
3 kilometry. Na této ploše postaveno bude 17 klinik a řa

da jiných budov, všech více než 40, jež zřízeny budouna způsob pavillonů Laboratoře, musea, posluchárny,
operační sály atd., opatřeny nejmodernějšími pomů
ckami, vyhovovati budou všem požadavkům vědeckého
bádání a lékařské praxe. Poněvadž místo toto nikte
rak nepostačí pro všechny hlásící se nemocné — jest
ta místa pouze pro 2330 postelí — vystavěny budou
současně v Ottakringu nové rozsáhlé budovy pro
ostatní medicinská oddělení. — Také zapadlé Černo
vice, hlavní město Bukoviny, kde němectví jest pouze
uměle dtípeno a živeno, zastkví se pomocí státní.
ZHzen tu bude nový palác soudní za 1 mil. korun,
nové divadlo, budova pro universitu, pro drahé něm,
gymnasium, pro státní policii; nové nádraží a delez
niční dopravní řiditelství. — Tak ovšem jinde vše
přísní vlédní jenom kyne; nedivno pak, že se u nás
V Čechách nemůžeme rozebřáti láskou k vládě.

Žid rektorem měmeckétechniky.
Na příští školní rok zvolen byl rektorem něm. tech

niky v Brně žid Max Hónig Jádrem posluchačů „ně
mecké“ techniky v Brně jsou čeští odrodilci a židé.
Tyto poměry panují také ve sboru professorském.
Skuteční Němci jsou v menšině. Tím stává se něm.
technika v Brně ústavem zcela zbytečným.

Starost Prušáků o říši rakousko
uherskom. V Koburgu v Německu dne 25. května
jednali Prušáci o evangelickém hnutí v Hakousku.
Snaze jejich podařilo se v minulém roce založiti
v Čechách fary v Praze, Teplicích, Rokytnici, v Pod
moklech, Jablonci a Rambarku; na sjezdu tom jed
náno též o Činnosti v zemích rakouských, které se
tábnoa na jich od Čech k moři Jaderskému, jakoby
se jiš nyní připravovali Prušáci na cestu do Terstu.
Spolek Gustava Adolfa, jenž pod záštitou péče o roz
šiřování víry protestantské má zvláště namířeno na
říši rakooskou a to hlavně na královatví České, kte
réž připravuje pro krále pruského, vydal r. 1903 na
podpory 1,909.000 korun, z čebož 708 sborům v Ra
konsku-Uhersku za lonský rok připadlo 720.000 kor.,
ze celou pak dobu trvání asi 16 mil. koran. Tak so
Prašáci beze všeho vměšují do vnitřních záležitostí
říše naší, ale vláda rakouská neodváží 8e proti ním
baouti aai prstem. Jaké by to bylo vzbouření v Pru
ska, kdyby tam našinci podobně podporovali kato
lictví nebo jinak našince tam usedlé a ustatní Slo
vany posilovali v boji vlasteneckém! Nutno proto,
aby aspoň každý z nás byl na stráši a všemožným
dovoleným způsobem zamezoval vtírání se prašáckých
evangelíků do vlasti naší. Jim se nejedná o nábožen
ství, ale o naši vlast.

Nové meštěstí mu moří. Dáoská loď
„Norge“, která vezla asi 80: vystěhovalců, a ostrovů
Hebridských narazila na skálaa potopila se, přičemžpřes
700 osob zabynalo. Mezi tonoucími v zápase o místa
na člunech záchranných došlo k brozným vyjevům.

Z právní praxe. Sousedmá pozemkyob
klopené panskými lesy. Mohou panští hajní, když onen
je na čekané, v lese plašiti zvěř? Není žádné po
chybnosti, že při vykonávání honitby může každý ná
jemce bájiti si zvěř ve svém území, jak může a do
vede. Nesmí však dělati tak, vystonpiv ze svého území
honebního. Jisto však jest, žo zvěř v lese nezůstane,
a ta lze jíti na čČekanou za jasných nocí, později pak
ráno. — Jest oprávněn nájemce honitby a jeho zří
zenci klásti otrávená voadidla psům a kočkám a há.
zeti je k samým zabradám a plotům v obci? Není
oprávněn a nesmí tak činiti. Udá-li to některý soused,
bade nájemce honitby trestán, protože lehkomyslně
8 jedem zachází a bez povolaní úředního jeda k ta
kovému účelu užívá. — Může hajný nebo revírník
zastřeliti psa, když jde 8 hospodářem po veřejné cestě
(pěšině) na pole? Jde-li pes při hospodářovíi, nesmí;
ale kdyby od něho odběbl a běbal po poli nebo v lese,
má hajný nebo revírník (nebo nájemce honitby) dle
$ 40. honeb. řádu právo zastřeliti psa, který potlouká
se v jeho revíru sám, bez přítomnosti pána, ve vzdá
lenosti 376 m (200 sábů) od nejbližšího domu.

Válečné lodi opatřají se nyní pancéřem
úplným nebo částečným, chránícím zvlášť choulostivá
místa lodi jako na př. strojovnu, skladiště nábojů atd.
Také velitelský můstek bývá kryt pancéřem podobně
jako velká děla lodní, jež kromě toho mívají i savé
vlastní pancéřové věže otáčecí. První pancéřové lodi
měly brnění 12 cm silné, jež nejnovější atřely prorazí
jako papír. Nyní, když dělové stfely váží až 10metr.
centů, na jichž vystřelení potřebí 3 a půl metr.centu
prachu, zhotovojí ee pancéřové plotny lodní aš 80 cm
silné, a pobřežních baterií 8 cm, ba i 1 m. Těmito
pancéřovými pláty, jež bývají železné, ocelové az ni
klové oceli a mívají délky 5 a 6 m šířky me
tloušky až 50 ce, obkládá se trap lodí; Lodi s úpl
ným pásem pancéřovým obloženy jsou kolkolem do
výše 2 až3 mnad vodní čáru, pod vodou 1 až 2ivíce
m. Pancéřové lodi bitevní čili řadové, jež bývají vy
zbrojeny děly největšího kalibru, mívají též úplnější
a silnější pancéř. Křižáci, jejichž úkolem jest rychle
po moři křižovati, nepřátelské lodi a transporty na
padati, mívají lehčí a neúplný pancéř. Též mívají
až tři parní stroje a poměrně větší zásoby oblí, aby
na moři déle vydržely, jinak však bývají moderníkři
žáci skoro stejných rozměrů jako lodi řadové. Válečné
lodi jsou vesměs šroubové parníky; síla jejich bybných
strojů obnáší na 22.000 koňských sil, ji viž lodi da
cilují rychlosti 16 až 20 i více uzlů. Uzel jest ná
mořnická míra značící mořskou míli t. j. 1800 m.

Kdy se obilí šmef Z pěknějšíhoklasu
v prostředku vydrhneme 2—3zrna, poněvadě zroa jsou
v prostředku nejzralejší s nejvyvinntější apak je pře
řízneme na příč. Je-li vnitřek zrna měkce tuhý, tak
že ae dá hnísti jako vosk, můfe se obilí šíti; na
barvu slámy netřeba ae při tom oblížeti. Taková
zkouška provede se na několika místech pole. Při
tom ovšem netřeba se ohlížeti na některý klas zvlášt
špatnější, který později zraje než lepší, nebo že snad
některé zrnko je málo vyvinuté, Čekáním na dozrání
špatnějších klasů připravili bychom se o úrodu do
zralých již plnějších lepších klasů. U žita zkonšíme
zralost zrna tím, že vezmemo srno a dá-li se přes
nehet ohuouti s snadno zlomiti, je zralé; a ostatního
obilí se zrno přeřízne na příč.

Nechtějí jim věřit. Vládaruskázakázala
židům přístup do Mandšurska, leda že by byli vo
jenskými dodavateli, při čemž musejí míti ještě
zvláštní, vojenským úřadem podepsaný průkas. Ru
sové by takto proti šidům jistě bez příčiny nevysta
povali|

Med léčivem. Známo, že je med netoliko
živinou výtečnou, nýbrž i léčivem vzácným. Uanad
ňuje zažívání a vyměšovánílátek, avolňuje dychánía
působí znamenitě jako léčivo v různých nemocech dý
chadel, ústrojí zažívacího, jako náplast na hnisající
ránu a kloktadlo. Požijeme-li lžíci medu, předejdeme
mnohým nemocem, neboť med hubí zárodky některých
chorob. Medová voda je léčirem v ademocechhltanua
dýchadel a působí zvláště u dětí znamenitě. Do půl
litra teplé vody dáme tři lžíce medu a vodou pak
vyplachujeme ústa, kloktáme anebo i pijeme. Medová

voda vydrží jenom tři dni, pok se kazí, proto nesmímepřipravovali více než kolik zužitkajeme sa dva dni.

Med je ochranou předzáňkrtem. Těsto s meda ažitné
mouky dánejlopšf náplasť na vředy a rány hoisající,
po níš se rychle hojí. Také spálenina a osnobenina
pod medem se dobře hojí. Ale moc léčivou a výtečné
vlastnosti má jenom přirozený, nijak neporušený med
pravý, Čistý, včelí, jenž pro děti, uzdravojící a starce
je pravým balsámem životním. Již ohřívaný pře
vařovaný med — ztrácí na účinnoati, Jenom včelí
med přírodní, tak jak včelám by! odebrán, má vzácné
vlastnosti a léčivé účinky naznačené,

(Zasláno)
Pro Čechy vídeňské.

Jední se o dílo Bohumilé, jedná se o časné a
věčné blaho lidu našeho ve Vídni žijícího, jedná ae
o to, aby měl stále služby Boší své a pro ně atálé
duchovenstvo. Necbtějtež dbáti na to, říká-li se, že
„ve Vídni peněz dosti“. Je to pravda, pravda ale také,
že chuďas a bídák je ve Vídni chudákem a bídákem
větším než jinde. Však chudý tento lid utrboje si od
úst a mozolným krejcarem svým přispívá, aby měl
své služby Boží. I naskytuje se velmi příhodná chvíle.
Jestiť kost-| s klášterem a více velmi prostrannými
místnostmi, bodícími se pro různé potřeby naších učňů
a pomocníků i služebných, na prodej. Ta rázem může
býti uskutečněna dávná tažba našeho lida ve Vídni,
tu možný český kostel se stálou duchovní správou.
Než okolo 8. července t. r. masf kap býti azavřen, a
velmi veliký obnos peněžitý složen. I prosíme Vás
pro Boha, — a není slovo to ma plano řečeno, ale

poctivé a pravdivě — pomozte nám a darajte nám 00nejvíce můžete na chrám a klášter náš. Nehněvejte
se, kdyš prosíme přenctivě a úpěnlivě, abyste tak
ráčili učiniti hned laskavě. Jednáťt se o spásu daší
lidu dělného, německy neznajícího, jehož jest na tisíce
a tisíce ve Vídní. Jeou to Vaši krajané a rodáci. Při
cházívají k Vám obyčejně v pátek žebráci, a Vy jim
dle tohó, jak jsou hodnými, dáváte; maohéma dáte,
protože se nedá odbýti. Připusťte mezi tyto proseb
níky i tento podnik a pošlete naň dar svůj, a více se
k Vám nevrátí. Jest to poslední prosba o poslední
dar. Neračtež odkládati prosby této, dokad neodešlete
dara svého pod adressou: „Dr A. Horný, kapitolní
děkan ve Vídni, I., Stepbaneplatz 5“. Všemohoucí Pán
budiž Vaším přeštedrýmod platitelem! Dar Váš trvalo
pro mnohá pokolení dobré působiti bude, a na mod
litbách na Vás pamatováno bude i tenkrát, když se
jdete e očí a eejdete s myslí. Ve Vídní, v červnu 1904
Jednota sv. Methoděje.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne %.Července 1904. 1 hl

plenice K 1820—1410, šíta K 980—1020, ječme
ne K 10*00—0-00, ovsa K 7-20—760, prosa K 000
—0000, rilve K 10'50—11-20, hrachn K 00:00—00-00,
čočky K 00'00—00'00, jahel K 19.00—20'00, krup
K 2000—0009, at. bramborů K 4'00—0'00, brambor
nových K 1800—3200, jetelového semene bílé
ho K 00-00—00'00, jetelového semene švéd. 00-00
—0000, jetelového semene rus. 00*00—00'00, máku
K 3200—3400, lněného semene K 0000—0000,
100 kg. žitných otrub K 12'40—12'60, pěenič. otrub
K 1140—11'60,1 kg. másla K 3-10—3-20, 1 kg. sádla
vepřového K 1-66—1:68, 1 kg. tvarohu K 0-36—040,
1 vejce K 0*086—0000, 1 kopa okurek K 10'00—
1400, 1kope kapusty K 3:60—4'00, 1 kopa cibule K 0:40
—00'80, 1 kopa drob. seleniny K 0'80—18:00, 1 pytel
mrkve K 1:60—4-00, 1 kopa salátu 0'00—0'00, 1 hl
hrašekK 0v-00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Králové dne 26. června 1904 odbývaný přiveseno bylo:
1) obilí: pšenice hl 526, žita 380, ječemene 1, ovsa
408, prosa 1, vikve 18, hracho 0, jahel 24, krop 0,
jetel. semene 4, lněného 0, máku 7. 3%)Zeleniny:
okurek 18 kop, kapnsty 34 kop, cibule 59 g, drob.
zeleniny 144 kopy, mrkve 96 pytlů, brambor 16 hl,
salátu 00 kop. 8) Ovoce: jablek O hl., hrušek 0 bl,
4) Drobného dobytka: vepřů 17 kusů, podavinčat 708
kusů.

Listárna redakce.
Ra. Příležitostně ožijeme.

Nábytek na splátky
bes jakéhokoliv zvýšení cen na každou

stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 808.
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Nejdňstojněší bisk. konsistoří doporučený

umělecký závod

Sos. Aieslicha
o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

š oltářů,+
ws-kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od
X bornou dokonalostí přesně dle aloho. Zvlášť
+ trvanlivé zlacení a polychromování,vše solidně
X a levně při výhodných platebních podmínkách.
A Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz

y počty, cesty atd. ochotně a bezplatně.
) Výroba rámců všech moderních vsorů.KEXPXAXHXPKR

Spisy Rudolfa Vrby:
1. Otázku zemědělská. Cena K 2440.
Z. Národní Sebeocbrana. Cena K 4.40.
. Der Natiomalitětem. nad Verfasoungs

conflict in Óaterreleh. K 3 40.
Vídeňský centralismunsa český národ.
Cena 60 hb.

Ósterreicha Bedránger. Die Los vom
Bom Bewegung. 10 K.
Bej proti klerihalismu. Cena80 h.

Nejlépe lze objednati u spisovatele. Adresa
jest: Redelf Vrba, církevní kněz, Smíchov,
číslo 968.
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6.
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Josef

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod so
chařský a |řezbářský.

Plsárna a dilny na Letné číslo 612—VW.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé:sochy, oltáře,
kříšové cesty, jesle, Boží hroby, kříde, kazatelny,

spovědníce, křístelny,komsoly,pb A lustry,pul.
Hikyatd dle slohuone, oram r ne a oĎravy,emie, fotografie a diplomy. saný nábytek a
P růsné předměty hodící se sadárky.

Původní nákresy, senník a rozpočty bosplatně ako.
Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

J. S96.Malý,
Hradeo Král, Velká podsíň č. 148.

Skvělé výsledky r. en. krátké době!
při:dně, hostel, rheum., lechias,žensk. nemocech,

Letní sídle.
Lesní park 600.000m',

XX. Sezona od 9.5.—20.0. 1904.— LLLL <
Ryba. koupele. Tennis | Hrab. reditelství lázeňské,

Jan Horák,
soukoník v Rychnově n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarníaletní dobu
6RP* Též velejemné

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Při hromadném objednání větší výhody.

Též na aplátky bez zvýšení cen!|- -Em

Mýdlo Sjelenem

s ve,APO .
k Po aaEoorná

jest nepadělané, výtečné jakosti a velmi vycatné,

Pozor na ochr známku „jelen ve skoku“

O —9
u Založeno1853. =
£) Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©

hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz

2 počty zdarma. fo
Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

Moravská hořká voda

Šaratica
není toliko nejlepším prostřed

j kem proti zácpě, ale ona po
| máhápří nucení na stolici,
| při cholerinovém průjmu, při
kbolení hlavy ze zkaženého ža
4 ludku a při nepravidelném trá

x vení vůbec.knnkh
Bursa práce v Hradci Králové,

Jan Landštajn, obuvník v Kardašově Řečici,
přijme pomocníka ve stáří od 17 do 20 let na
zakázkovou práci mužskon i ženskou. Mladšíkrejčí
obdrží práci v Jilemnici a obuvník v Úpici.
Práci hledá dělník kožešnický a zkoušený topič.

Ženatý dělník bledá jakoukoliv práci. Svobodný
děloík prosí o místo za sluhu neb pod. — Při
hláškypřijímá„Všeodborové sdružení kře

| sťam. dělmictva“ v Hradci Králové.

Veledůstojnému

duchovensúvu!

dan Slané
Konviktské ul., ý paslř ope
cielné na kostelní náčiní, dovoluje
si doporačiti avůj hojně zásobený

ad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
ako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a td., všev přesném slobn církevním. Staré
„© předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen v ohmí slaté a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největií výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejetkvostnějšího, Chudším kostelůmúle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky Descenné. Vše posílám již posvěcené.

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

3 čís.19 n., roh

. Vzor
i kové kupony jemných čer

ných látek, hodící se na

Vzory zašle na požádání|
franko ,

První český zasílatelský'
závod soukenného zboží |

Ed. Doskočila,
w Chocni. |

Filiálná závod v Frase |
ve Vodičkově ulicí č. 22,:

vedle vyšší dívčí školy.

Uvahy“!

Kočáry VONE
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENĚK 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 s právem ražení zlaté meduile s korunou.

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 akvosty, jako:

, 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 eásilky ma výběr téš i na
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovovéhe máčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou. 5a

av Dvořáček, sklad. nábytku



F všech druhů a voškerý

také na výhodné splátky zasílá továrna

wTýništi nad Orl.
OSRP*Rozpočty a cenník zdarma. i
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SOSCposesasemsesesie r z modníchVyznamenán státní medailii.

Odborná

dílna pozlacovačská© |“*|eStěnémuduchovonstvu 6 CASODPISŮ
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OA

R

NYOS
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Ř proprácekostelní 5 Karel zavadil 8 6 přijímá n
a výrobu rámců všech druků. ($ zlatník a pasíř KUN)DvNÍr váhradeké mnihku- ke

č Polychromovánía Zarámování v Hradci Králové, čís. 280 |* poctví 8| zlacení obrazů,podoblzen. (protihotelu„Merkur“ a Bohdan ——
oltářů, soch, ka- | Veškeré opravy d . svůjhojnězásobený É - L
zatelen,křížůap.| levněse vyřiznjí. i sklad náčiní f Melichar m

© A SŠ
© Hm. Samek, š bohoslažebného| (Z)| v HradciKrálové.— (S
2 pozlacovač v Kolíně, s Ron neu a) (Býv.závodPospížilův,založ.r. 1808) |

Rubešova ul. č. 58 (proti hlavní pošté). G vše silně v ohniziacené | běěaNUpozorňují na nový modní časopis

Rozpočty,cesty a pod. zdarma. vařené, začse ruči| | — „Dětaný modní aět“. —
6 Provedení dokonalé. Doporučenípo race. veškeréobjednávkyco nej. 2 tyrtletně K 150.evněji vyříditi.— Platiti

AMD BN ži OOVINANNAIĚ) moknotéžveIhdtách.Opravasnovuzlacení a stříbření star
ších vécí vykoná serychle a
zašlou se již avécené se stvr
sením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod máj může
se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k zaHospodyňská škola |

ve Stěžerách. ZE 36110000ití Ik /
Účelembospodyňskéškolyje abydívkynabyvší| jam „laceren,lustrů,kaditelen,ktekůnskřest,urtend,ne: 4 Ú € Or € S AU ad £ e

ve škole obecné přípravného vzdělání, vxdělaly se theo- 8, schránek na Nejsvětější, pat , ivice.
reticky i prakticky tak, jak jest toho třeba ke správě do- ciikálů, schráne. jsvětější, patenek atd. co nejvice řtigán“
mácnostivůbec a rolnické zvláště. Abyškolavytknutému Í Púčelu vyhovovala,musí míti v zásadě povahu internátu, JI l a
kdež vykonávají se vedle theoretického učení veškeré . . .

prácev domácnostía hospodářstvíobvyklé.Theoretická a POZOR I =. V Adalbertinu V Hradci Králové
osnova učebná obsahuje: mravonku, asy český. počty,
nauku o vychování, chov zvířat hospodářských, mlékařství, 6 „P W .

domácíhospodářství,přírodopisa přírodozpyt,země-a a ns ře doporučuje velectěnému P. T obecenstvu
dějepis,sdravovědu,zpěv. Praktická Sn provádějí se ! a návštěvníkům Hradce Královéve všem, co s domácností souvisí: vaření, sení, praní |
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0 40. > ne půl roku 5 b— A

Kněz a politika.
(14) Otázka, má-li kněz účastniti se poli

tického života, podporovati spolky a noviny
politického eměru, byla již tolikrát na pro
gramu, tolikrát a skoro vždy kladně zodpo
věděna, že další úvahy o tom stanou se bez
mála mecbatnými. A přecnabývá ona nového
života při každých volbách, pří každém jednání
o koncentraci, kooperaci (eoustředění, spolu
působení) a jak se všecky ty pokusy o naše
národní sjednocení jmenují.

Národ ve svém boji proti Vídni nechává
stranou muže konservativní i nejzkušenější a
v politice nejobratnější a doplňuje své zastu
itelstvo z radikálů, kteří slibují jednak há.

jiti zájmy jednotlivých stavů, jednak nárcdu
řed očima kreslí věci nejnemožnější. Při ta
ém stavu věcí nelze ovšem očekávati zázraků

od katolické politické organisace, ale je to na
prostým neporozuměním vlastní úloze, kdo or

anisacituto považujeza zbytečnoua marnou.dná politická strana nemá patent na svou
existenci a nikde neplatí přísloví: „dnes mně,
zítra tobě“ tak, Jako v politice.. Kdo by byl
řekl o Vídni propadlé židovstvo, že v ní budou

ke někdy rozhodovati zástapcové křesťanští ?!ak můžeiu nás nastati obrat, kdy radikalis
mus politický dobospodaří a národ dojde
k poznání, že od něho nemá nic k očekávání
a tu přijde na řadu ta strana konservativní,
která toho bude nejvíce zasluhovat, t.j. která
bude organisovaná a přípravená. Nepracujeme
pouze pro přítomnost, ale — jsme-li si svých
cílů vědomi — nesmíme s očí spouštěti bu
doucnost; nesmíme vyslovovati jen při každé

říležitosti okřídlené slovo: „v našem táboře
je badoucnost“, masíme si té budoocnosti též
zasloužiti.

Tyto dny hájil zase jsden kaplan drob
ooo práci ve všech stranách národních, což
zní ovšem hodně liberálně a hodně neprakticky.

« Abychom ukázali, jak se na tuto otázku
poblíží jiode, chceme podati v krátkosti my
šlénky z brožary, jež právě ve Francii velkou
pozornost badí a jejížto autorem je jesnita
pod pseudonymem H. Berchoise.

„Dnešní politická mizerie naše“, tak píše
francouzský kočz, „dataje se od té doby, co se
klerus náš politického života zřekl a do sa
kristie uzavřel. Tím se ovšem nejvíce zavděčil
nepřátelům církve a snad i mnohým katolíkům,
kteřío to: „respice finem — mysli oa konec“
málo se starají. „Ctyrycet tisíc kněží má Fran
cie,“ zvolal jeden biskup a víry ubývá, A ae
může se říci, že by kněžatvo svých povinností
nekonalo ; naopak Francie zřídka měla kněžstvo
tak bodné a dbalé, jako ve století 19. Ovšem
stala se i tu pohoršení, ale která pak doba
jich neměla? V tom tedy nevězí chyba a úkaz
ubývání církevního ducha; vinu nese vyhýbání
se kleru otáskám politickým.“

Pisatel brožury skvěle dokazuja nutnost
zabývání se kněžstva politikou a praví dále:
„Má-li stát zkvétati, musí náboženství mu býti
zachováno, k čemuž nevyhnotelně je nutno,
aby sa každou cenu zlomen byl na rozhodují
cím místě vliv těch, kdo ve spojení se zednáři
a sociálními demokraty hledí náboženství půdu
v lida podrýti a jeho moc v státě zničiti. A
kdo má vstoupiti do boje v první řadě, než
koěz? Činí-li to, pak provozuje politiku. Buď
veřejný život, aneb smrt ve veřejném životě
— jiného nezbývá. Chybným výkladem slov:
„království mé není z tohoto světa“ a rozhla.
Šováním, že kněz je muž modlitby aco takový
že patří jen do kostela, přivedli to nepřátelé
církve tam, že se to stulo veřejným míněním,
jemož podrobil se i kněz, a aby měl pokoj, i
svých občanských práv se zřekl.

Je to ale pravda, če míchání se kněžstva
způsobilo více zlého než dobrého? Porovnejme

šmecko a Belgii! Též v sev. Americe nikdo
se tím peuráží, provozují-li duchovní rozličných
vyznání politiku. A proč by se kněz neměl
v č o ni etarati? Kdo může říci, še mu
po ní nic není? To by nebylo nic po ní ani

lékaři a právníkovi jako takovému. Může-li se
do politiky míchati obchodník, rolník, aby své
bmotné zájmy hájil, čím více má k tomu práva
kučz, jenž hájí zájmy daleko vyšší, zájmy da
chovní, jež nezřídka i takticky s politikou
úzce souvisí, jako ku př. školství.

Duchovní musí se politikou zabývati i
proto, že je jeho povinností, svědomí věřících
osvěcovati a vésti. Kdo dá hlas kandidátu,
o němž ví, že bude podporovati návrhy ne
spravedlivé, protináboženské, dopouští se hříchu
a v jistých případech byl by to již hřích,
kdyby se katolík volby zdržel a takémo kan
didátu k vítěz-tví dopomohl.

Zabývá-li se kněz politikou, dopustí se
— tak slýcháme často — chyb a neopatrností.
Budiž; avšak nestalo se již, že lékaři zabili
nemocného nepravou diagnosou, který by byl
ozdravěl, kdyby lékaře nevolal? Byl by proto
rozumný soud: Žádný nemocný nevolej lékaře?
Spisovatel dovolává se svó zkušenosti a tvrdí,
že všecky přemrštěnosti a neopatrnosti, jichž
se kněží v politickém životě dopustili, neměly
nikdy ten škodlivý vliv, jako dnes, kdy se
politiky zdrželi Co vzdělaných, mravných a
dokonalých mužů je v kněžstva a ty chtěl by
někdo vylučovati z politiky, při tom však
nalezl by to v pořádku, aby v ní rozhodovali
požíváním alkoholu ztupělí a lidé jinak pověsti
všelijaké?

Docela dobře ; ale jest-li kněz ve prospěch
jedné straoy politicky vystoupí, nevzejde ne
bezpečí, že ostatní strany popadí a tím je
nejen sobě, ale i náboženství odcizí? Ou je
v první řadě pastýřem duší a má za tyto duše
i život pološiti, tím spíše pak svých občanských
práv se vzdáti. Tu se ovšem musí rozeznávati:
kdyby při tom zanedbával svých povinností
jako duchovní správce, pak by ho neomlouvalo
nic, ale stejně platí, že ani laika neosvobozoje
od jeho náboženských povinností, dává-li ten
onen kněz, třeba jeho vlastní farář, pohoršení;
on je k povinnostem těm vázáo nikoli. že je
jeho farář moudrý, taktní, zbožný člověk, ale
že je křesťanem a bylo by dobré, kdyby laik
nemohl mu více vyčítati, než že nenáleží jeho
politické straně. Neúčastenství kněžstva na
politice způsobilo více zla, než jest-li se ono
někde politiky súčastnilo a sem tam i nepro
zřetelně si počínalo.

Ostatně, jak nesprávný to názor, vysvítá
i z okolnosti, jak si v té otázce naši nepřátelé
t. j. nepřátelé víry počínají | Nejlépe poví mi
nepřítel, co dělati mám. Jemu jest se co báti,
zasáhbne-li kněz do politiky; proto podnikne
vše, aby to překazil a jsou to zednářské a
protestantské listy, jež znova a znova neunavné
opakují požadavek, aby kučz zůstal si u svého
oltáře. A nebylo kněžstvo všech století činno
též politicky? (Co dělal sv. Athanáš a Basil,
když potíral Ariuny, než politiku ? Co papežové
středověku, když svobodu církve proti císařům
německýmhájili?!

Falešný je názor, že knězi po politických
zájmecb ničeho není, tím více, že jsou to titéž
lidé, kteří jej vyslovují a kteří to za samo
zřejmé považují, dere-li se na politické zápa
siště pastor a rabín. Co dělal pařížský vrchní
rabín v aféře Dreyfassově než politiku? Jak
tenkrát zednáři mlčeli a jaký křik spostili,
když kardinál arcibiskup assumptionisty po
jich rozpuštění poaze navštívil!

A pak co je příčinou, že francouzští ka
tolíci krom svého „Croix“ nemají vlastně ka
tolických listů? — Právě ta okolnost, že
nepěstovalo kněžstvo politika. Protivníci církve
pozvali důležitost tisku ihned a také ho vy
užitkovali. Proti denním útokům denní obrana.
Francoazské kněžstvo mělo dost prostředků
ku stavbě chrámu a jich výzdobě, což je zajisté
chvály hodné, ale ono nemělo zapomínati tisku,
který by církev a náboženství hájil.

Ku konci ponkazuje pisatel brožury na
encyklika papeže Lva XIII. k francouzským
katolíkům. V ní praví av. Otec: „Již řadu let
nesou se církevně politická zákonná ustanovení
ve Francii tendencí něpřátelskoa; proto je
povinností všech dobrých, aby všemi zákonnými
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Inserty se počítají Ievmě.
Olmevavychásí v pálek v poledne. Ročník X.

prostředky proti těmto přebmatům zákono
dáretví bojovali. Ve skutečnovti však nelze
změniti zákony beze změny zákonodárců, jíž
nelze dosáhnonti jinak, než volbami. I v poli
tických věcech platí zásada: „pomoz si a Bůh
ti pomůže“.

To je asi obsah zajímavé brožury, jejíš
pravdivost a upřímná tendence je nad světlo
patrná. Přes to však přijde zítra neb po
zítřku zas někdo, kdo řekne: „nechte toho,
nic jste posud nevyvedli!“ ..

Dopis z Prahy
V Prase, dne 13. července.

(Skromné mínění tichého posorovalele o nové or
gamisaci katolické stramy v Čechách. — Několik
slov v sáleBitostí oslavování upálení M. Jana Huw+a.)

V posledních dnech ozvaly se v některých
pražských listech hlasy, volající po zabájení
nové organisace katolicky smýšlejícího obe
censtva u nás. Přání to nás velmi mile pře
kvapilo a náležíme s nejapřímačjší touhou mezi
ty, kdo dychti a pracují k tomn, aby katolicky
smýšlející naše spclečnost tvořila mocnou, uvě
domělou a sebevědomou jednotu, jejímž stě
žejním programem bylo by vyhledávání a há
jení toho, co český oárod dobromady spojuje
a vystříhání se všeho, co český lid tříští. Avšak
pokud jsou nám české veřejné poměry známy,
soudili jsme, že katolická strana již dávno za
čala se organisovati a že ve snaze té pokro
čila šťastně tak daleko, že se dokonce až pře
organisovala,

V samotných Čecbách, když o Moravě
nemlavíme, nemůže si žádná z uejsilnějších
stran popřáti toho luxu, aby se mohla roz
padnouti zrovna hned alespoň ve tři „pod
strany,“ z nichž má každá své vlastní jene
rály, jenerální štáb, svůj zvláštní tisk, mini
sterium války, ministerium osvěty, atd. A ka
tolická strana si tohoto přepychu u nás po
přává, což znamená, že si ho popřáti může.
Proto nově navrhovaná organisace katolíků
musila by s tímto faktem osvědčeného překr
vení počítati a mohla by býti provedena buďto
na účet těchto stran, nebo vedle nich. To ovšem
záleží od taktiky těch, kdo se uskutečnění nové
organisace katolických činitelů ujmou

Pokud se nás týče, nepohlíželi jsme na
stávající poměry tak růžově, že bychom je za
dnešní doby pokládali za způsobilé a dosta
tečně zralé, aby v nich mohl býti s úspěchem
utvořen silný, katolickým smýšlením a přísluš
nou v něm kásní projatý třebas jenom klub
kterýž by se věrně A pevně držel zásad: in
dubiis libertas, in necessariis unitas, in omuni
bus caritas. Pozorováním života dosavadní ka
tolické organisace nabyli jsme toho mínění,že
v ní od krásných slov ka platným skutkům
bývá obyčejně velice daleko a proto byli jsme
úplně spokojeni 8 tírm, co jest zorganisováno
a byli jsme povděční každémo, kdokolivěk
užitečně dle své možnosti ve svém okruhu pra
coval a jiným pracovati nepřekážel. Jak se
každý může přesvědčiti, a zajisté že takéi
hlasové po nové organisaci katolicky smýšle
jících volající z tohoto přesvědčení vycházejí,
za přítomné doby emýšlení katolické utěšeně
roste, mohutní a sílí i za těch poměrů, které
právě panojí.

Na některých stranách jevící se katolická
politika silné a pevné konsekvence, Čistá a
mocná idea a správné vybránění a uhlazení
hlavních otázek a problemů politických, 8 ni
miž katolická společnost počítati a bojovati
musí, dokázaly dnes tolik, že odpůrcové kato
lických principů nuceni jsou používatijiž těch
nejsilnějších prostředků, aby si někdo hlasů
jejich všímal a že jim nezbývá, než-li aby pro
své myšléuky nové stoupence a přívržence hle
dali tím způsobem, že omamují a ve stavu 0
mámení kradou syny katolických rodin — —

Podle našeho mínění nacházejí se dnes



protikatolíci v Čecbéch na ústopu, třebas sobe
více hlučněji zuřili a vyváděli. Počítáme, še
věcná, vážná, důsledná a pevná katolická po
litika, jak se z oěkterých strán provozuje, ne
jenom že protivníky své brzo unaví a odzbrojí,
ale neunavným, silným a pevným svým vystu
pováním zjedná scitisíce nových stoupenců a
to hlavně mezi laickou inteligencí.

Dokavad jeme nebyli ubezpečení a jisti,
že nové organisování založeno by. bylo na ne
přítelem nepřemožitelných faktech a když jsme
měli za to, že nová obeoná organisace katolicky
smýšlející společnosti spočívá pouze na okam

pak brzy zůstalo bez dlouholetého platného a
účinlivého působení také skutky, pohlíželi jsme
na každý nový pokus její jako na novou bu
doucí zříceninu a na fiasko, k němuž musí do
jíti a docházelo vždycky, jakmile byly v ka
tolické straně z pouhého nadšení stavěny nové
zámky v pouhém vzduchu fantasie. Toho pou
čení nabyl zajisté že každý! Příkladů ze še
trnosti a politické opatrnosti neuvádíme. Proto
máme za to, že řeč o nové katolické organi
saci byla dnes puštěna do veřejnosti na tom
základě, že její původcové a mluvčí tvrdou,
skalistou půdu pro ni spolehlivě a jistě při
pravili tak, že rámce, v nichž se nyní katoli
cká veřejnost pohybuje, staly se dále neposta
čitelnými a pro příště těsnými. Že by se mělo
chystati něco, co by se opět v krátkosti roz
padlo a od čeho by 8e „autoři“ toho zase bned
rozutekli, tomu nevěříme, neboť by to zoame
nalo obrovský krok ne ka předu, ale zpět,
jakým bylo ku př. zbytečné nedávné zanikoutí
jistého denníku, jejž měla katolická organisace
právě ve přítomné době za každou ceno po
zvednouti na list prvního řádu a neměla lo
podporovati pouze zasíláním všelijakých laci
ných „nosů“ — — :

My bereme každý veřejný podnik dospě
lých a inteligentních mužů vážně, ukládáme

na účet druhých provádí a z toho důvodu se
těšíme, že pánové, kteří o novém zorganisování
katolicky smýšlejících mluví, také brzy nám
sdělí, na jakých pevných a spolehlivých zá
kladech ji staví.

Těšíme se, že k jejich popudn naši kato
ličtí magnátové, jejichž hmotná i společenská
vyvýšenost v nejpřednější řadě od katolické
morálky závisí, k udržení a podpoře její slo
žili alespoň 2.000.000 K na zřízení tiskového
fondu, z něhož by byl zubezpečen dostatečný
pramen příjmů, který by trvale kryl deficity
potřebných katolických publikací.

Těšíme se, že tíž páni magnátové k jejich
popudu složili 2.000.000 K jako fond sociální,
z něhož by byli vydržováni řečníci, kteří by byli
posíláni mlaviti tam, kde kazatelna nestačaje.

Těšíme se, že vymohli a zabezpečili, aby
vlivaplní katoličtí mužové na příslušných mí
stech důrazně zakročili, že chráněna bude ob
čanská svoboda a svoboda smýšlení, aby totiž
katolíci bvli bráni při svém náboženském smý
šlení a jeho projevech v ochranu alespoň tak,
jako jsou veřejnou autoritou chránění židé
jimž se nikdo jako náboženské společnosti ani
slovem, ani tiskem posmívati nesmí.

Téšíre se, že jest faktem, že se katoličtí

FEUILLETON.
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Vácelav Řezníček.

XV.

V polovici let sedmdesátých poutuchl v Če
chách některou dobu zde panující hlučný domácí
zipas, jehož příčinou a pramenembyl spor vlastně
jenom o taktiku v českém politickém postupu.
Národ rozstoupii se ve Staročechy a Mladočechv,
jejichž tisk na sebe dorážel s horlivostí lepší věci
hodnou, než-li bylo tehdejší vzájemné se ostou
zení « podezřívání. Opakujeme jenom po vynikajících
ve sporéch těch osobách, že další časy zřetelné
ukázaly, jak neměla celou pravdu strana jedna
ani druhá.

Roku 1876 bvla obracena pozornost české
veřejnosti od. malicherných a politování hodných
štvanic domácích ke sledování počátků udalostí,
jež měly napotom v zápětí další uspořádání a
částečné očištění Balkánu od vlády turecké,

V polovici let sedmdesátých začalo se n
jedncu v novinách psáti a všude mluviti s0 ne
mocném muži«. jejž třeba z Evropy vyhnati.
»Nemocným mužem« míněno bylo Turecko a
když r. 1876 vypuklo proti němu v Bosně a
Hercegovině povstání, skoro přes noc zapomněla

rou svou mysl obrátila ke sledování a obdivu
junáckých skutků vůdců bosenských a hercegov
ských povstalců, kteří Turky s jateganem v ruce
přepadli a zvlastí svých vyháněli. Brzy bylv po
Čechách prodávány skupiny podabizen těchto jiho
slovanských hrdinů, zasklené byly zavěšovány po
bospodich a jména jejích stávala se známější,

boháči a zaměstnavatelé dělnéhov postarali o zavedení úrazového a starobního poji
šťování všeho dělnictva, jež se tím stalo ne
odvislým od nekatolických podnikatelů.

. Těšíme se, že katoličtí předácí konečně
seatoupili se v poradní kruhy, ktoré by k tomu
přihlížely, aby žádná veřejně postavená a
Z peněz a daní katolické většiny vydržovaná
osoba nesměla proti katolickým zásadám žád
ným způsobem působiti. Něco podobného žádná

štěti a trpí-li to, pak je skutečně k smíchu.
' Těšíme se, že jest pro příští volby po

didáty zabezpečena a že vbódní kandidáti ti

jsouje vybráni a získáni.čšíme se, že katoličtí držitelé statků a
různých závodů k popudu nových organisatorů
usnesli se bráti za své právní zástupce, inže
nýry, lékaře, nájemce, dodavatele a úředníky
jenom a výhradně takové osoby, které nejsou
nejenom smýšlení protikatolického, ale které
ku katolické náboženské společnosti náleží. To
bude ovšem znamenati ibned obrovské sesílení
katolické strany.

Těšíme se, že v katolickém dachovenstvu
uspneseno nastalé a vyskytující se otázky ne
řešiti příště anonymně, ale že projednávány
budou příslušnými k tomu synodami dacho
veustva, na nichž bade volnost elova, pokud
slovo to bude věcným a slušným.

Těšíme se, že jest ujednáno, že školám
bude věnován pečlivý dozor a že nikdo k tomu
povolaný nebude se z osobní pohodlnosti a
„mirumilovnosti“ vyhýbati příslušným sezením
rozmanitých rad a že tam vždycky rozšafně
a věcně hlas svůj pozvedne ve případě, když
toho bude zapotřebí, anebo aby nepřišla k plat
nosti snaha nebo osoba protikatolická.

Téšíme se, že stalo se zásadou, že nebudou
od nikoho hájeny a pláštěm milosrdenství
zakrývány ničí poklesky a činy, které vytkoatí

Těšíme se, že jest rozhodnuto, že více
kráte nebudou na důležitá nebočestná místa
dosazovány osoby, jejichž povýšení není žádným
ziskem společné katolické věci, ale jež jest
zároveň křivdou osobám, které měly býti prá
vem dle svých zásluh a způsobilosti na ně
dosazeny. Že byl v ohledu tom u nás machý
znamenitý horský kořen pominout, nebo kdo po
celý svůj věk pilně ua národa roli dědičné
kopal, přehlédnut, budí mezi laiky podivení tak,
že jest to velikou škodou pro celek.

Tóšíme se, že všude, kde katolicky smý
šlející osoba může působiti, že tam bude po
slána a že tam své postavení zaujme bez ohledu,
jest-li ten nebo onen je jí nepříjemným. Pasivní
oposice bude tedy všude zavržena a všude
bude se jeviti činorodý ruch a život.

Těšíme se, že oznáno, že proti činným,
vtipným, pracovitým a vlivným lidem nesmí
příště čeliti pomlava, závist a odetrkování,
ale že budou stavení na svá místa a že dojdou
vyznamenání a pozornosti, jež jim uáleží. Proto
rádi slyšíme, že budou úřady tak zvaných
„dvorních bláznů“ a „denášečů“ zrušeny.

Těšíme se, ča atd. atd. Když to všechno
jest nyní, jak se domníváme, zaručeno a po
bromadě, potom ovšem jsme ubezpečani, že

než-li byla jména nejzasloužilejších tichých pra
covníků českých.

Česká vznětlivost dostupovala té míry, že se
po Čechách začula zpívati černohorským knížetem
Nikolou složená válečná píseň »Onamo, onsmo«
u že všude bujely a kvetly nadšení a sympatie
pro bojující proti Turkům Jihoslovany. Českédo
mácí štíření a škorpění bylo tím obromeno a na
místě jeho všude se šířilo vroucí slovanské vě
domí, které tím více rostlo, když r. 1876 tehdejší
srbský kníže Milán, napotom figura smutné po
věsti, vypověděl Turkům válku «akdyž konečně r,
1877 z jara vytáhl car Alexander II. s ruskou vá
lečnou mocí přes Dunaj osvobodit Slovanstvo ze
stelelého jha tureckého.

My královéhradečtí studenti ťehdy všichni
jsme jenom hořeli nadšením a vznětem pro slo=
vanskou věc a to tím více a horoucněji, poněvadž
bylo tehdy mezi námi více než-li deset na krá
lovéhradeckém gymnasiu a na učitelském ústavě
studujících Bulharů.

Pro jeji povznešení nemohli jsme ovšem že
nic více učiniti, nežli že jsme pilně četli noviny
a radovali se z toho, zejména r. 1877,když Rusové
volným, ale jistým svým tempem tlačili se přes
Balkan směrem k Cařihradu.

Ale noviny bylo studentu za tehdejší doby
v Hradci velice nesnadno dostati, zejména takové,
jejichž. náplň byla by s to, aby hořečnatou, po ví
tězstvích slovanské věci prahnoucí žízeň uhasila,
Já byl tchdy ještě ve věku, že v Hradci do hospod
noviny přečísti jsem si jíti nemohl a nesměl a
tudiž r. 1877, za ruskoturecké války, byl jsem
tomu jako kvartán nanejvýš povděčen, když tebdejší
můj spolubydlící sextán a primus Jan Seidl, nyní

v němž jsem se mohl zpráv z balkánských bojišť

nedostatek toho nebude více„pásobiti aby katolická orgánisace byla po na bromadě,
neboť potom sa okázalé a obětavé součinnosti
nejenom malinkých, -ale také velkých činitelů
může. se k ní skutečně přikročití. Že velcí
činitelé tak ochotně chtějí k ní přispívati a
pří ní spolupůsobiti více než-li malí, pokládáme
za dar Duchasvatého, jímě byli konečně osvícení,
uznávajíce, že by jako velcí páni stratili
vítězství zásad protikatolických daleko
než-li by ztratili pánové malí, jejichž holým
rakám bylo organieování posud ponecháváno.

Proto se srdečně radujeme, že konečně
také velcí páni organisace katolické se ujeli a
že ji obětavě postavili na pevnou půdu a pod
statu, nelitujíce ani peněz, ani kroků a vlívů.
Ať si z těchto radostných našich řádků vybere
každý, co chce a co mu náleží. Je tobo v nich
pro každého dost a všecko psáno jest s upfí
mnou a čistou láskou k věci, jež jest nám všem
společná.

Mioulý týden připadl výroční den upálení,
M. Jana Husa. Nezmínili jsme 8e o tom předem
schválně proto, poněvadž máme za to, že to
v Čechách enad konečně každý jiš ví, že den
ten připadá na 6. červenec.

Boj proti oslavování dne toho pokládáme
za politickou marnost. Sledujeme oslavování
to již dvacet pět let a je to zjev velice zají
mavý,še každýrokmusíbýtičeskýlidk němu
zoovu honěn a nocen a že musí býti o Husovi
rok co rok znovu poučován.

Letos poučovali o něm většinou pánové
takových vědomostí, že jest ku podivu shoví
vavost a skromnost těch, kdo se od nich po
učovati dali. Neobyčejným a překvapujícím
úkazem pak jest, že na staroměstské radnici
pod praporem pokrokářským přednášel o Hu
sovi — katolický kuěz. Slyšeli jsme u tom
poznámky, že je to v české krvi, že si u nás
protivy padají do nárače. Pokrokáři a kleri
kálové šli již rukou v ruce! Velice nás to
těšilo, nebot když státoprávní a uáboženští
radikálové hledají svůj dorost a atrakci svých
projevů v katolickém duchovenstva, dočkali
jsme se doby, že vůdcové jejich „zbloudili“
stejně, jako zbloudil Dr. Řezníček, který se
dle „Samostatnosti“ octl od Baráka u Brynycha.

Velebný pán Svozil octl se od Dra Kohna
u Dra Hajna! Matatis mutandis je to případ
stejný. Nás to naplňuje uspokojením, neboť čas
dříve nebo později přinese chvíli, kdy bude
viděti nejenom rob této události, ale také její
lepší líc.

Že by v den oslavy opálení Husova šly
Flajšhansův jeho životopis a p. Bursíkem vy
dávané Hasovy spisy na dračku, o tom nebylo
slyšeti nic, ale na místo toho rozšiřován byl
Lžipogius, což jest přo naši veřejnost ostuda,
jíž ei památka Hosova ani od jeho odpůrců
nezaslahuje.

Oslavování upálení Husa kleslo u nás
dnes na stupeň umouněných osobních kčeftů,
které se honí buďto sa popularitou nebo za
výdělkem.

Při tom však musíme vytkoooti, že obje
ktivní snaha ka pronikoutí významu Husova
dále zůstává u nás snahou pouze jednotlivců.

(O
Začel jsem s ním a s jeho bratrem, svým

spolužákem a primusem naší třídy, Ladislavem
Seidlem bydliti od podzimu r. 1876a zůstali jsme
napotom všichni po celý další Čas svých gymna
sijních studií v tom nejlepším přátelství, jež do
dnes neuvadlo, na bytě pohromadě,

Poněvadž jsem v kvartě snad o celé dvě
hlavy najednou vyrostl, v důvěrnosti říkali mně
bratří Seidlové »Šňůro«. Vzniklo to v důsledku
v Hradci Krammelovou divadelní společností dá
vané frašky »Chňap, Lap, Šňůra«, kterýžto její
posledně jmenovaný hrdina, chodě na jevišti po
chůdách, měl podobně vysoké nohy, jako náhle
vyrostly mně, tak že již jako kvartán byl jsem
vnejvyšším« © žákem celého královéhradeckého
gymnasia.

Proto to nehylo docela nic nápadného, když
přítel Jan Seidl, třebas že byl o dvě třídy výše,
se mnou se kamarádil. Byl jsem postavou vyšší,
nežli on a promluvit a pobavit se se mnou bylo
také možno. Spolkl jsem do té doby celou tehdejší
českou moderní belletrii a nic mně neušlo, co
mladého člověka může zajímati.

Když jsem tedy r. 1877 z jara, kdy Rusové
překročili Dunaj, práhl po novinách, jak jsou Turci
poráženi,tu přítelJan Seidl,toužea dychtěstejné
jako já podrobně a spolehlivé zvéděti, co se oa
Balkáně děje, vymyslil prostředek a příležitost,
abychom si to mohli přečísti, aniž bychom o hra
decké hospody musili zavaditi. Aby nám někdo
tehdy v Hradci noviny půjčil, tek vzácných konexf
jsme neměli a rozšířený zde »Pražský Denníke
nám v této dějoplné době ovšem ani zdaleka ne
postačoval.

Jednoho květnového sobotního odpoledne
sebral mne Jan Seidl na procházku a táhli jsme
ke Plotišťům, kde zapadli jsme u. kostela do
hospody, tuším že se tam tehdy říkalo u Petrů.



Širší kruhy jeho otitelé i jeho odpůrců v po
učení se o něm nepokračejí, následkem čehož
zůstává sporná otáska, o niž běží a která roz
řešena býti masí, stále stejně palčivou a ote

Tu a tam dokoace objovojící se přání,
aby zavedena byla revise procesu Hagova,jsou
dnes přežitkem, neboť mají docela stejnou
cenu, jako by mělo přání ravjse hasitského
vítězetví a Domažlic nebo u Ústí nad Labem,
Naše veřejnost zapadla tak daleko ve fráse
nezažitého historismu, že následkem toho pro
přítomnost oslepla do té míry, še nevidí a
nechce viděti, že před námi leží vlastně ba
doucnost s nedozírným obzorem, na učmž máme
dostatek místa, abychom národ český pokryli
novouslávoua novoumocí, ješ však nevykvitnvn
„t matného oka“, ale s nové práce, z nového
přičinění. Za sebou oalezneme vždycky jenom
mrtvo a hroby!

Jako nám dnes Hus nijak nepomůže, tak
nám stejně nijak neuškodí, neboť %0,co dnes
Hus ea nás znamená nebo neznamená, to není
om, to jest mípění lidí dnešních a debaty pro
něho nebo proti němu mají asi zrovna takovou

praktickou cenu, jako by měly debaty, byl-limo Slovam anebo Němec. Ža jedno ani za
drahé si dnes nikdo mic nepořédí a nikdo za
jedno ani sa -drabé ani Čechovi ani Němci
najíst nedá“

Obrana.
(3)Nadpokrokový refermater. Skoro

se trochu divíme, že se naše katolické listy
rozčilojí pro dobrodružství pana P. Svošila.
Tento pán dle všeho chce, abyse pokud možno
hodně o něm mlovilo; závidí Masarykovi. A
bude-li se o něm a proti něma mluvit mnoho
se stramy naší, bude to voda na jeho mlýn.
Tím více z jastamentu naši protivníci ho bu
dou velobit, bade prohlašován za štvaného
mačedoíku, atd A velká sláva — lacino kon
pená — je tu hned. Psali jsme o jeho eska
motérství jen tenkrát, když dopomáhal jako
katecheta k poslaneckému mandátu žarnalistovi.
pracujícímu pro vyloučení náboženského vyučování
se škol. Nyní chceme ještě poukázati, jakým
oblapajícím, přímomalicherným způsobem kope
do církve, jíč sliboval před svěcením posluš
nost a úcta. Jeho odřeknutí se funkcí kněž
ských nadělalo málo hluku; proto,aby se na
uěho nezapomnělo, přednášel (6. července na
staroměstské radnici o Husovi. Bylo to pří
tažlivé; sám velebníček bude bájiti Husa proti
církvi; mělké dušičky stále se opakující, skoro
již fádní šablonou 80 nudící, umavené, avítaly
s potleskem slibnou variaci; tohle bude aspoň
zpamenitá posila v nespravedlivém útočení na
církev.Abylate také přednáška| Poslušné,loy
alní kopírování liberalistických frazí, řeč proti
olrkvi hezky neomalená, ale na druhé straně
zase velice opatrná vůči nepřátelům našim,

sy naposled pan řečník u nich nepřišel o popolaritu. Prý Has byl sice se svou dobou or
ganicky spjat, ale chtěl výše „a srazil se
8 círaví neomylmou, jako se musí s ní srazit
každý, kdo hledá a myslí.“ Tak! Drahý pane,
měl jste napřed vysvětliti posluchačstvu, v čem
neomylnost církve záleží, protože popleteným

P

V milé té hospodě nalezli jsme více, než li jsme
bledali a nalézti doufali. Snad zde měl svou míst
Dost nějaký hospodářský spolek nebo Beseda a
následkem toho visely tam zrovna dvoje denní no
viny, »Pokrok« a +Národní Listys a mimo to
»Humoristické Listy«.

«Na to sem budeme vždycky v sobotu od
poledne chodit«, pronesl přítel Jan Seidl a již

he oba dychtivě čtli,co se na Balkáněpa bojištíchděje.
Tehdejší pan hostinský, vida naši chtivost

vítězství ruských, laskavé půjčil nám dokonce ještě
1 stará Čísla novin, tak že jsme zde hned na po
prvé zdomácněli a potom sem skoro pravidelně
na tyto hody docházeli.

Kouříce krátké doutníky a cucajíce dvě skle
nice piva strávili jsme zde r. 1877 nad novinami
celou řadu sobotních odpolední, jež nám otvírala
slavné krvavé panorama událostí balkánských.
»Humoristické Listy« pak nás bavily svým dobí
ráním si Turka a jiných nam protivných »korporací«,
Někdy jsme si k témto vzácným požitkům popřáli
ještě také cerbulát s cibulí a octem. Stál takový
výlet do Plotišť za novinami z ruského bojišté
celý dvoušesták, ale ten jeme na oltář slovanské
vzájemnosti kladli rádi i nadšeně a když mně
scházíval, přítel Jan Seidl, který dovedl groš lépe
dršeti než-li já, ochotně mne založil, jsa při tom
věřitelem velice sbovívavým.

Nechtějíce své novinářské besedy prozraditi,
musili jsme se potom doma velice často přemáhati,
abychom mezery ve vědomostech z bojiště u přítele
Volánka nebo u Ladislava Seidla nějak nápadně
nedoplňovali. Ale bobatost našeho rozhledu po
válečném jevišti předce jenom byla patrnáe proto
přítel Ladislav Seidl jednobo dne ku konci škol
ního roku ne mne důtklivé udeřil.

„Bčesím“ Mnesrykovým o neomylnosti zmátli
se mnosí. Jen ten myslitel se skutečnou neo
mylnosti církve se sráží, kdo mocí mermo chose
převráliti ustálené články víry její, jimž katolíci
již za av. apoštolů věřili jako pravdě Božské,
která se přece nijak měniti nemůže. Když ka
novník Koperník dal základ modernímo hvěz
dářství, nesrazil se s církví, ačkoli přemýšlel
více než Vy; za to 80 erazil s „myslícím“
Lutherem. A ty myšlenky, jimiž Hus proti od
rouce církevní bojoval, nechtěl byste většinou
ani Vy šířiti, poněvadž by sami liberalové nad
těmi „pokrokovými“ náhledy vrtěli hlavou.
Uvedeme Vám aspoň některé: Církev nemá
potřebí viditelné hlavy, vŘímě vládla papežka
„Ágnea"; kdokoli v stava hříchu smrtelného
ji, dýchá, přijímá slunečná světlo, všecko to
vlastoě krade, poněvadě to bere proti vůli
Boží; takové „krádeže“ by se měly trestati.
Kdo se dopustí smrtelného hříchu, všemi dal
šími, i dobrými skutky jen hřeší. — Hajte tyble
názory. Kdyby je byla církev poníženě přijala
za své, smáli by se takové pokrokovosti mo
derní lidé víc než jejímu odmítavéma stano
visku. Za to svatý Tomáš Akv., TomášŠtítný,
Augustin, Arnošt Hello, Ampére, Volta my
slili dost a to správně, byli pokrokovými do
brodinci lidstva a přece neuznávali potřebu
s ofrkví se srazit.

P. Svozil poznamenal, že se objevila
v jednom listě žádost za rovisi processu- Hu
sova. K toma poznamenal učeně: „Ti lidé,
kteří něco podobného chtějí, nevědí, co píší (11),
neznají ani podstaty Husa, ani podstaty církve;
neboť církev jest neomylnáa nikdy (!1) neuzná,
že by někdo měl, aneb má pravdu mimo ni;
církev nikdy (I) nepřistoupí k revisi a naopak
obras Husa by se nám satemnil.“ Tyto úmyslné
nepravdy Svozilovy jsou přece jen trochu sil
ným pepřem, vyrostlým v kalu krajní vášně.
Kdyby takhle mlavil socialista, odchovaný pěti
krejcarovými červenými pamflety, nedivili by
chom se příliš. Ale lbaní Svozilovo omlovy
nenalezá. Svozil zná dobře mese neomylnosti
církevní, ale přes to strannicky tvrdí, že re
vise církevního soudu by odporovala věroučnému
článku katolické církve. Ze takové soudní re
vise církev velmi často podnikala, o tom se
mobl pan řečník poučiti aspoň z některých
protestantských spisův. A teď ta vzácná lo
gika! Prý by se nám revisí jenom obraz Hasův
zatemnil! Podle toho vážná, vědecká kontrola
by měla sloužiti jen k ohlupování. Nešťastný
Palacký, který zrevidoval báchorky Hájkovy,
nešťastný Didon, který porazil nesmyslné oblu
pování Renanovo! Ale my víme, proč se tolik
Svozil o kacířatví Husovo bojí. Kdyby nastala
revise, možná že by se k zármutku Štváčů na
Hasovi ukázal katolického víc, než moderní hu
sité připouštějí. A to by byla velká ojma pro
ně i P. Srozila. Nejraději by tito lidé podle
všebo ostrnali při Husovi Pogiovu; v tom
pamífletu se aspoň tvrdí, še Has byl proti ušní
zpovědi, že nevěřil v proměnu hostie, a po
dobně; to je přece pakrokovější předetavanež
číst, jak se Has v žaláři zpovídal. Raději tá
pati v radikálních nesmyslech, než se dověděti
dle pravdy, že na Hasovi bylo daleko víc ka
tolického neš protestantského. Není v takové
umlčovací snaze hodná porce nekřesťanského
hněva ?a

»Šňůro,ty chodíšs Janemněkamnanovinyle
vytkl mně.

sJste ke mně oba faleiní«! zlobil se.

Této výčitky snésti jsme nemohli a proto
Ladislav byl v tajemství našich výletů také zu

z balkánského bojiště také vícekráte putoval— —
Když jsme ge k večeru ubírali domů, tu jsme

si plní utěšení a nadšení prozpěvovali oHej Slované« |,
»Slovan jsem a Slovan budu« a nežli jsme došli
do Hradce, byl Turek na kaši, ač dal "Rusům

bodný kusfce, než-li se jim Plevno podalo anež-li pak Šipku přešli.

Tímto způsobem účastnil jsem se s nejbliž
šími svými přátely studenty v Hradci velkých
událostí r. 1877, kdy car Osvoboditel mocnou
rukou Ruska zasáhl ve světové dějiny. Jiné kroužky
kamarádů sledovaly vojnu tu k novinám a zprá
vám o ní jinakým způsobem si pomáhajíce, ale
všichni jsme s nejvřelejším nadšením, jehož jest
srdce jinošské schopno, provázeli voje ruské stále,
až je Bismark na berlínském kongresu před Caři
hradem v dalším pochoduk naší největší mrzutosti
a zlobě zarazil.

Celé Čechy prožily tuto velkou slovanskou
vojnu s nejhorlivějším zápalem. Konány zde sbírky
pro raněné bosensko-hercegovské povstalce, pro
raněné Srby, v Praze slavně vítán ruský jenerál
Oernajev, který vedl Srby v jejich tažení na Turka
a zpívaly a hrály se všude ruská hymna »Bože, cara
chraňea vojenskýpopěvek»Osmanpašau Plevna,
dostal kulku do stehna« a najednou jako zázrakem
začali jsme v Hradci všeobecně nositi režné plá
těné ruské furážky, což ném však bylo jsko ne
přípustná demonstrace mírným způsobem přátelsky
zapovězeno.

. ""„Sthází nám Husova odvaha; chlubíme
se- být jeho náródem, ale... neshodímeto,
čím nás na všech stranách sešňeroval kleri
kalismue.“ — Holenku, Vy máte přece odvahy
daleko víc než Hus; a že by neměli proti ka
toliotvu odváhy dost realisté, belveti, sociali
sté a národní dělníci, to také neřeknete, pře
čtete-li si jejich prohlané a nepravdivé pomluvy
katolické církve. Tt to „sešněrování“ už dávoo
shodili líp než Hús. (Dokonč.)

(3) Revise procesu Husova. „Národní
listy“ volají, by se kostnický proces Husův spra
vedlivě a poctivě zrevidoval. Proč by se tak
nemělo státi? Poctivý katolík touží poznati ne
strannou pravdu ve všech oborech vědění;
proč by si nepřál náležitého ujasnění v zále
žitosti, jejíž některé okolnosti nám známy jsou
posud jen v liniích nejasných? Právě katoličtí
historikové podali svými věcnými úvabami
důkaz, že jim jde v otázce Husovské o pravdu
daleko víc, než jejich protivníkům, kteří se
spokojovali většinou podvodnými nebo frázo
vitými pamflety. Jen ať se ukáže plná pravda
— my ve jí nebojíme u zakrývatiji nebudeme,
ať jest jakákosi. Kdyby se dokázalo, že byl
Hus katolíkem větším, než jak se dosud soudí,
bylo by to pro nás jen prospěchem. Že by
bývali všicbni žalobníci a soudcové Hosovi ne
předpojatí, nikdo netvrdí; byliť částí obrov
ského tělesa, které tentokráte morálně těžce
chořilo. A že neuHusových některých neústup
nostech měla vina neopatrnost některých otcův,
taky víme. Snad by byl odvolal své nespráv
nosti všecky, kdyby nebývalo od něho žádáno,
aby zatratil také ty bludy, kterým ani neočil.
Tu byla chyba. Has v Kostnici již mlavil značně
Jinak, katoličtěji než v Čechách. Bylo rozhodně
znáti, že ho některé dřívější výstřednosti mrzí,
omlouval se, odstraňovel nejostřejší hroty
z dříve pronesených příliš radikálních myšlenek.

Denis o něm tvrdí, že chtěl být svobod
ným synem církve. Ale i kdyby se dokázalo,
že proces Husův nebyl veden nejsprávněji, že
nebylo poskytnuto Husovi dosti času a příle
žitosti k hájení se, přece jen nikdo uevymaže
některé jeho protikatolické a zcela pravdě
odporojící názory, jež známe z jeho anthen
tických spisů; a tyto názory, často námi ová
děné, nemůže ani katolík, ani jiný nestranný
maž schvalovati. O to se tu jedná víc než
o process Kostnický. A na těch náhledech a
plynoucích z nich dalších událostí jest vidět,
že boj Husův s církví měl také svá skutečné
slabioy, rozhodné nedostatky. A to jest příčinou,
že ani odpouštějící kutolík nezpívá na Hosa
pokrytecky tak nadšené hymny, jaké zpívají
s přetvářkoa ti, kteří jsou od Husa nejdále.
A kdyby přišli naši protivníci zkoumáním
o Husa nadobro, prohlásí za největšího Čecha
Aug. Swmetana, "někteří třebas i Klofáče a ko
medie v jiné formě půjde dál. Kdo se revise
processu Husova bojí nejvíc? Právě ti, kteří
mají pravdy, osvěty a pokroku plná ústa.

Politický přehled.
Dnešní politika česká zrcadlí se v řečích

našich politic. předáků; všude jeví se jakási stí
eněnost do budouenosti. Posl. dr. Pacák mlavě

V době té také všemožne hojně odebírali
jsme srbsko-turecké a rusko-turecké války týkající
se obrázkové publikace, jež v Čechách srbského
knížete a napotomního operetního krále Milana a
jeho dobrodružnou manželku Natali velicezpopu
larisovaly a všude pro ně vřelé sympatie vzně
covaly. Co všechno jsme my tehdejší mládež od
mladistvých tenkráte těchto manželů na trůně a
od jejich nešťastného synáčka Alexandra, který se
v oněch vážných válečných krvavých dobách as
rodil, pro Slovenstvo očekávali!

A zatím dočkali jsme se dne ro. Června
1903 děsnétragedie v bělehradskémkonaku,v jejíž
krvi se veškeré iluse, s nimiž jsme své doby jako
jinoši k rodině Obrenovičů pohlíželi, rozplynul
a kniha dějin za rodinou tou neslavně a smutn
sklapnula.

Černilovský pan děkan Seidl zajisté mně
ochotně dosvědčí, že jsme spolu r. 1877 na svých
slovanskémyšléncea budoucnostivěnovanýchcestách
do Plotišť a z Plotišť docela jinak o slovanských
poměrech a jejich rozvoji na Balkáně snili, že
jsme si od oběti celými potoky prolité tehdy ruské
krve docela jiného pro Slovanstvo slibovali, nežsli
čeho jsme se dnes dočkali — —

Biemark, Milan, Natalie, potom Bartenberg,
atd., zkrátka kde kdo, každý nám naše tehdejší
sny a plány, jak bude Balkán za pětadvacet let
vyblížet, pobatil. Musím přiznati, že naše horlivé
sledování slovanské věci a otázky, jež jsme z Plotišť
provozovali, nemělo docela toho nejmenšího vlivu,
neboť na Balkáně jde všechno zrovna naopak,
než-li jak jsme si r. 1877 přáli a jsk jsme se ako
jinoši v nadšených debatách usnášeli, žev budou=
cnosti jíti má. ©Bod



v neděli v Heře Kutné o politické situaci za
stával sedelší obetrakce, volaje po soustředění
všech českých stran. Tak ovšem voláse vždycky,
když začíná býti zle. — Na Slánska místo
zesnulého posl. Jandy zvolen do zem. sněmu
samostatný kandidát mladoč, dr. Janovský 2150
hlasy; agrárník Landa dostal 485 hlasů. —
V Chebn na scbůzi 10 t. m. zatřeštili si zase
Všeněmci. Posl. Schěnerer prohlásil totiž, že
až císař rakouský zavře oči, německý císař
sjedná v Rakousku pořádek na prospěch Němců.
Od velezrádných Všeněmců nemůžeme ovšem
nic jiného očekávati. — Německé výtržnosti
proti zřízení italských poboček na universitě
v [onomostí způsobily mezi Vlachy tyrolekými
i v Italii blačné protidemonstrace; dále pak
bouří se hlaučně Němci proti přizoání práv
Slovanům re Slezsku. Tu nejlépe vidět, kdo
oslabuje naši říši.

Uplatková záležitost franc. minist. před
sedy Combesa skončila se tím, že většina eně
movny odblasovala Combesovi a jeho vládě
úplnou zachovalost. Všeho však do času. —
Po konci školního roka tohoto bude ve Francii
uzavřeno 2398 kongregačních škol.

Na Balkáně panují obavy před novými
bouřemi. U Solavě srazili se povstalci s vojáky,
kteří střežili dráhu. Reformy se vůbec nepro
vádějí; sultán na nátlak velmocí vždy vše
přislíbí, ale rakou ani nebne.

Na bojišti východoasijském nastala doba
dešťů, přes to však docházejí odtud zprávy
o bojích. U Kaiča svedena prý krutá bitva,
již Rasové donuceni ustoupiti, Japonci pak
obsadili Kaiča i okolní výšiny. Dle přiznání
ae strany Roska budou míti Rusové teprv
v září na bojišti 250.000mužů; odtud tedy lze
si vysvětliti, proč Kuropatkin vyhýbá se velké
bitvě. K Port Arthura stahuje se čím dál tím
více Japonců, jehož za každou ceno hodlají co
nejdříve dobýti. Mezi Japonci vzmáhají prý se
různé nemoci. Vladivostocké loďstvo za své
poslední výpravy zničilo opět několik doprav
ních lodí japonských. Před Port Arthurem
ztratili Japonci také několik torpédovek a dva
křižáky zničeny minami. — Do Vladivostoku
dopraveno zatím v části rozložených 5 pod
mořských člunů, na jichž sestavení se rychle
pracuje. Černomořské ruské lodstvo se svolením
vlády turecké proplulo už ožinou dardanelskou,
aby zasáhlo také do boje. — Dle nejnovějších
zpráv podnikli Japonci v noci na 11. t. m.
útok na raská postavení u Port Arthuru, byli
však odražení s ohromnými ztrátami, které se
počítají na 30.000 mužů. Hrosné tyto ztráty
způsobeny hlavně výbachy ruských min. Tím
ovšem nastane změra v postavení armád ja
ponských na prospěch ruského vojska. Přes to
asi Japonci poženou se dále šíleně na jatky
proti raským zbraním.

Mistře Jene, trudno je Ti
s plápolavých, šhavých řečí.
Pivo odplavílo rosum,
k útoku ha, trubky ječí.

Mistře Jene, mistře Jene!
Lepší sasloužil Jsi osud.
Kačdý rok Tě upalují,
hranice Ti staví dosud.

Mistře Jene, ne jiš kněší, —
besbošní a slepí šíváčí
přes Tebe, přes chorý národ,
s kůší Tvou, ne duchem kráčí.

Mistře Jene, sen Tvůj splném.
Stará církev mladě spívá.
Hůř je s českýmstátním právem!
Roskládá se, dohořává.

Zprávy místní a z kraje.
Svěcení na podjáhmy. J. B.M. Dr.Jos.

Doubrava udělí v neděli 17. t. m. v kathedrálním
chrámu sv. Dacha ctp. bohoslovcům semináře
královéhradeckého svěcení podjáhenství.

Ovobní. Do VIII třídy hodnostní povýšeni,
na středních školách v Hradci Král.p. t. profesoři:
Václav Frůbbaner, Karel Novák, dr. Jan Havránek a
Frt. Hnilička; + Rychnově J.Trabl a Vy Sájvl;
v Chrudimi: dr“ Ad. Pleschinger. — Kandidát notář
ství v Hradci Král. p. Frt. Vraný jmenován notářem
v Pacově.

Umělecké výstavy v Hradci Král.
Minalá neděle uplynula ve znamení výstav. V zámeč.
nické škole vystavoval malířský kurs průmyslového
musea obrazy svých žáků a žaček. Výstava tato jako
předešlá leta poskytla hojnost ukázek pozorahodných
prací. Pozornost budily malby pí. Holečkové, sl. Ti
ché, Volejníkové a utudajícího Jiříka. Vychovávací
vliv těchto výstav malířského kursu dámského nelze
neusnávati. — Zajímavou exposici ženských ručních

Ba uspořádala pokračovací šicí Škola v penuionatěkolekých sester. Vystavené předměty svědčily o vý
borné methodě, které ctibodné sestry v šicí škole po
užívají. Výstava byla velmi bohatou jak množstvím,

tak i provedením vystavených prací. — Zmínky pchvalnézasloužíi výstavkakrosebamalebmalířekého
kroušku chovanců v b. Borromeu, kde vedením septi
mena Šolce přátelé malířského amění horlivě pracojí.

Pražská zpráva ©Hradcském vý
olužníkoví Známýa neunavnýbadatel, který ani
v dedinách nestrácí vzácné energie, tak že by mohl
býti mnobéma mladému akademikoví vsorem, alofil
právě první rigorosum « lékařské vědy. Prošek
„Nájemník“ přináší při této příležitosti následující,
pravdě podobné edělení: „Pana professora Hlavovi,
jenš ovšem nesmí při kandidáta zkudebním považovatí
stáří za polahčující okolnost, nezdály se vědomosti
kandidátovy avlášť výtečnými, proto probodilk němu:
„Ale mnoho jste toho nevěděli“ — Nato odpověděl
pen medik výslužník rozvážným ovým spůsobem: „To
vy nemůžete posoudit. Jednak jele se mne na všecko
neptal a jednak jsem vám všeckoneřekl, pane ch —ká
skušebáku! — Dle jiné vorso vyslovil se před svým
rigorosem k panuprofesoruJanošíkovi: „Pane spytáku,
byť i chlaďara byls přísná, muba mne neopustí!
(Chlaďara tolik co přísná skonške. Maha jest zmuši
lost.) Zpráru tu ovšem přinášíme u roservoú“. =

Památka Dvořákova v blsk. Bor
romaeu. Památka velikého mistra našeho Dvořáka
byla důstojným spůsobem uctěna ve studentském se
mináři. V domácí kapli byla sa semřelého mistra obě
tována sádošní měs sv., při níš chovanci zapěli dvoj
hlasé regaiem. V neděli dne 10 t. m. pořádána byla
akademie, při níš byly choranci předneseny ukázky
z obsáhlé tvorby geoialního skladatele. Všecky formy
umění Drořákova byly budebním a pěveckým kroužkem
chovanců četnému obecenstva předvedeny s náležitým
sdarem. Význam zemřelého mietra vystihla vřele pro
cítěná řeč septimána Machaně. Hudební a pěvecké
abory řídil obratně septiman Šole. Značnou techniku
klavírní projevili sextáné Hajňínek a Svoboda v před
nesu „Slovauských tanců.“ Mohbotněpůsobil čtverná
sobněobsazenýsmyčcovýkvintetts smíšenýmoborem
přednesený „elavnostní zpěv“. Podobisnu mistrova
ubotovil věrně dle fytografi» septiman Š>le Vybraným
vkosem borromeisty projevený akt piety k zesnulému
umělci došel plného uznání přítomného obecenstva —
Podotýkámo ke konci svého referatu, že v bisk. Bor
romeu bylo provedeno během letošního školního roku
celkem 8 produkcí, s nichž 3 byly slarnostními aka
demiemi (na počest Pia X, Třebízského a Dvořáka),
2 byly divadelní hry (Hrobčický z Hrobčic a Vojtěch
Žák), A byly zábavné večírky soukromého rázu. Z vý
kszu tohoto vysvítá dostatečně, še umění řečnické,
pěvecké, budební a ušlechtilá zábava docházejí v Bor
romeu nálešitého pěstění.

V mimořádné dnešní schůzí měst.
zastapitolstva v Hradel Králové o 4.
bodině odpolední jedná se dle tohoto programu: 1.
Návrhy odbora pevnostního stran prodejůa pronájmů
pevnostních pozemků. 2. Návrh na změnu regalačního
plána býv. pevnostního ragona mezi blokem B, Adal
bertinem, novými kasárnami a nábřeží » a návrh na
parcelaci bloku V. 1-2. 3. Věci vodní: prodloužení
pouličního vodovodu do třídy Havlíčkovy, zavedení
pitné vody k okresní všeobecné nemocnici a přeložení
potrubí s domu č. p. 238. 4. Věcinadační: presentace
nadace Al. Protivy č. 2. a návrh na další zajištění
městské nadace J. V. císařovny a královny Alžběty ve
prospěch sirotka po chudém šivnostníku královépra
deckém. 5. Vyjádření o žádosti p. Honke zde za adě
lení koncesse hostinské v hotelu č. p 10-11. aČer.
ného koně. 6. Návrh na zřízení mosaikového cbodofku
Da jižní straně hlavního náměstí od doma č. p. 161.
až k doma č. p. 129. (náklad K 15.73436 kryt jest
úsporami za posledních let k zlepšení dlsžby v starém
městě ukládanými K 16.421-96). 7. Věci osobní. 8.
Volba zvěrolékaře, ustanovení školního lékaře a schvá
lení jejich inatrukcí.

Žně ma Královéhradecku jižzapočaly;
kosí se zatím pouze žito, které přes panující
sucho jest v klasu ještě dosti vyvinuté. Na po
tlučených kroupami místech jsou ovšem smutné
žně, ač i jinak zachované jaře pro brozné sucho
dají úrodupranepatrnou.Trávana lukáchaostatní
pleniny jsou tak vyprahlé, že se už ani hojným
deštěm k otavě nevspamatují. Řepa zasychá,
brambory pak se suchem rovněž umořují. A po
dešti ani potuchy.

Úroda evece na Královéhradeckubyla
velmi slibnou. Jabloně a hrušně byly až příliš
obaleny ovocem, které se za slunečného počasí
pěkně vybarvovalo; než snehem nadějnáúroda opa
dává. Třešní urodilo se bojnost a jsou velmi pěkné.
Do Hradce přivážejí jich denně na vozích, alo
proti letům předešlým jsou dražší.

Procesí do Smrževa pořádákatolickýpodpůrný spolek paní a dívek královéhradeckýc
v pondělí dne 18. července. O 6. hod. ráno jest mše
sv. v chrámu sv. Ducha, po níž pfímo s chrámu Páně
vyjde průvod veden dp. Sabulou do poutního mleta
Smržova. Ve Smržově bude kázání a křížová cesta.
V případě deštivého počasí koná se procesí v úterý
dne 19. t. m. Veškeré paní a dívky královéhradecké
se vybízejí, by se této pouti účastnily.

Změny na školách. Učítelem tělocviku
ne reaice v MI.Boleslavi netanoven učitel těl. z Hradce
Kr. p. V. Volejník; zatím. učitelem těl. na reaice
v Hradci Kr. jmenován £. učitel těl. z MI. Boleslavi

p. B Vykkoborský; rofessor na stšíní Fomeslnické
škole v Jaroměři J. Šímapřeložen na st. průmyslovoa
čes. škola v Brně; professor na st. průmysl. škole
v Pardubicích A. Kubeš přeložen na stát. průmysl.
SkoJu na Smíchově.

Regalační plám Hradce Králové,
starého totiž města, jest právě k veřejnému na
blédnutí v měst. technické kanceláři vyložen.

Ze Všeodb.sdružení křesť.dělniotva.
Schůze užšího výbora 9. července. Podpora nemocen.
udělena: V. Hošťákovi v Sušici 6 K, J. Kerhartovi
v Týništi 9 K, J. Pokornéma v Sedlci 6:40; podpora
v nesam. F. Mentlíkovi v Rychnově 6 K.

Dary. Na actěníFonásk zesnuléhop. JanaKotsorka, em. lesního v Hradci Králové, věnoval p.
Emennel Bronec, aesistent c. k. realky temtéš, místo

věnce10Kvo prospěchU. M 8. — Paní Hosová
Marie, ohož 9. k. vlád. rady, a pazt OzbrielováBorta,
vdova po o. k. okresním soudci, věnoraly na uctění
památky zemřelé své matky paníAnešky Hrabé K 100
městským chodým v Hradci Králové,— Paní Božena
Sendtnerová věnovala se příčinou úmrtí pí.Zdemky
Patechové městským chudým v Hradci Králové 10 K

Svědectví pokročilosti. Orocnýchstromů
v království Českém napočtěno ba 24 milionů.
Nejvíce ovoc. stromů mají okresy: Mělník 415.000
Litoměřice 364.000, Jičín 850.100, Kadaň 347.970,
Velvary 206.770,:9lané 279.900, Smíchov292.800,
Lovosice 240.890, Čásluv 244.190 atd.; okres
královéhradecký staví se v lom ohledu mezi méně
pokročilé. Na Hradecka jsou sice podél silnic řady
ovocných stromů, ale někde jeou ty stromečky
tak ubohé, že by se za ně otyděl a u svého pole
Je nestrpěl pokročilejší rolatk- v lé Zlámané
Lhotě. Dokladem toho je okres. silnice z Hradce
přes Střebeš. A co pustých polních cest na po
semcích nejbližších obel! Cesty noupravené, bez
postranních strah a stromky aní nevidět. Či snad
jsou ploé obecní pokladnice, že netřeba jiných
příjmů na smenfení veřejných břemen rolnictvo
zvláště příliš tíšicích? Nezáleží též našimobecaím
správám na tom, aby okolí osad'stalo se malebnější,
útulnější a zdravější? Všechaa čestobecní správě
královéhradocké, která s okrašloracím sepolkem
místním dle možnosti upravuje a zdobí kde jaké
místo v městě a okolí. Okresnívýbor měl by v té
příčině vlivem svým účinněji vystoupiti. Pokroko
vost určuje se pouze vykonanou prací.

Řemesinicko živnostenskéspolečen
stve spojených obcí ze sídlem v Kuklo
nách pořádá dne 21. srpna t. r. župnísjezd spojený
se slavností ověcení praporu.Slavnost uspořádána bude
důstojně pod protektorátem slavné městské rady
městyse Kaklen. Žadáme sdvořile P. T. vůkolní ctěné
epolky a korporace, aby v týš den šádných zábav
nepořádaly.

Swršť větrmá. Ve středu kolem poledne
za nepatrného větříku utvořila se náhle na Nov.
Hradci Král. v ulici Svatojanaké větrná smršť ne
obyčejné výšky v průměru na 2 metry. Obromný
sloup prachu stočil se ve víra ulicí Havlíčkovou
do polí, kde rozmetav svázané již žito zatočil po
sečeným obilím až do svého vrcholu, načež beze
škody zanikl v blízkém lese. Větruý sloap plný
kroužícího v chumlu obilí- skytal. zajímavou po
dívanou.

Z Debřemle. Naší obci dostalo so v aply
nalém týdnu vzácné ozdoby uv. křížem předškolou

stareným. — Jest to odkaz + vldp. děkana Josefa
rocbázky, který na smrtelné posteli ještě na nás

pamatoval. Na účet odkasu požádalipřís ušní činitelé
vysoké c. k. ministerstvo kulta a vyučování, aby sv.
kříž ten v ©. k. odborné škole sochateké v Hořicích
byl proveden s na vzácné doporučení tehdejším ředi
telem školy, nyní inspektorem v téměministerstvo,
panem vládním radou Dokoupilem tádosti té vybověno.
Máme překrásný sv. kříž s hořickéno pískovce amě
lecky provedený; přední nápis: Kdožkoliv vyzná mne
fed I dmi... vybízí ku veřejné úctě Toho, jenž na
ží nás vykoupil, zadní pak hlásákolem jdoncím

štědrého dárce. V neděli dne 10. července t.-r. byl
od vldp. vikáře Josefa Šrámka z Nového Bydšova za
příslaby dpp. Vosického faráře Krajíčka, Cblameckého
děkana Khans a místoího faráře slavnostně posvěcen.
Četně shromážděným účastníkům případně i dojemné
promluvil vlp. Žofák s Chlamce nad Cidlinou Mnohé
oko sarosilo se slzou a upřímné „Odpočívejv pokoji“
vznášelo se za v Pánu zesnulým šlechetným dárcem
pomníku. Místní kostelní pěvci za řízení p. říd. ač.
Karla Píče přednesli případaý abor a potřebné zpěvy
a zaslouží všechna pochvalu. Po svěcení poděkoval
místní dp. farář Hořickému ústavu, jině bohužel pro
neodkladné práce na konci školatho roka při slavnosti
zastoupen býti nemohl, obecnímu zastupitelstvu za
ochotné věnování místa pro sv. kříž, velmožnému p.
patronu, velkostatkáři p. Karla Weinrichovi za bos
platné propůjčení povozů ka dovežení milého našeho
av. kříše i půjčení okrasných stromků a květin ku
sv. kříži. Slavnost ukončena litaniemi a požehnáním
N. S. 0 Kóš ten sv. Kristův kříá povsuáší nás od
pozemské broudy k nadbvézdným výšinám a naučí
nás řádné avětit den sváteční.

Chtěly se vyzmamenat. Nechanicepo
stavením „potřebné“ sochy Haeovy chtěly se vyši
nouti do řad kalturních měst českých. Jak se jim to
podařilo, líčí pražský „Úaa.“ Píšese nám: Byljsem
v neděli v Nechanicích na slavnosti odhalení pomníku
mistraJana Hasi. Nezmiňovalbychse0 tom, kdybych
nebyl četl o slavnosti té referát zcela opačný. Slav
nost ta byla nedůstojná,a abych to Vám lépo vy
ovětlil, sděluji návod na pořádání „podobných“ oslav
ností: „Vezme se náměstí, na to 8 postaví kostel,
vedle socha marianská, mezi to pak na podstavci
socha mající předetavovati mačenníka kostnického.
Vedle ae postaví tribuna, na ní nějaký zemský neb
říšský poslanec (když je členem zemského výboru neb
intendantem, dělá to lepší dojem). Kolkolem národ a
mezi něj asi £0 bad s růsnými nápisy jsko Panorama,
zvěřinec, střelnice, moseum s tlostými dámami, lout
kové divadlo, varióté, cvičiště Sokolů a Sokolek, pivo,
kořalka, káva a párky atd. atd. K tomu pořádnoa

lechovoa masikau a máte slavnost důstojnou památky
asovy. To vše jsem viděl a zašíl“. Na takový štalec

musí si Nechaničtí hledat flastr sami. Jedinou útěchu
naleznou v tom, že to zrovna tak dopadlo s busit
ským pomníkem ve Vamberku. Maloměstské historie!

Deop!ňovací volby. Při drahédoplňovací

poslancem agrárník Jan Kotleat, rolník v Holohlavech,
jemuž dostalo se 1794 hlasů; samostatný mladočesk
kandidát dr. J. Čížek s Náchoda dostsl 1840 hlasů,



dr. t bles atd. Z 8164 k volbě oprávně
ných voličůdostavilo ee pouze 3218. Druhá doplšo
vací volba do sem. spěmu se akupinu královédvorsko
jeroměřekou nerosbodnuta. Čes. sgrárníku J. Dvolá

wi připadlo 1378 blusů, rolníku J. Prašákovi, přírr
fencí hrabětejSleruborga, 632 blasů a něm. agrárníka
J. Motanoroví 798 hleců. — Ze všeho viděti, že zájem

volby vůbec mesi voličí klesá aSe ce volí bes
vě,na pouhékomando;pakse marnékřičí,še nám

naši nic nezískávají. |
Na ochrana mašcho rolaletva. See

ochrana protí cizí konkurencí počíná se mesi námi
ujímati, Nedávno usnesl ce i ústřední vybor hosp.
opolečenstvapro okres vysokomýtský, všemi jemu do
volenými prostředky působiti k tomu. by zamezen byl
na okrese prodej uherské mooky, cizího masa a koko
sového másla. Provolání k obecenstvo rozeslána
celém okresu. Kašdéma mlynáři, pekaři, řezníka, ho
atínskéma zasláno příslušné vyzvání. —V každé domác

nosti měli by přikoupi Potadovati jsa české výrobky.Jak nemíme chudnouti, kdyžna pf. r. 188: dovozeno
do semí koruny české ne 1 a půl mil, metr. centů
uherské mouky, kdešto loni téměř 6 milionů,ač uher.
mouka bývá míchána s kropicí z kukařice. Činíso
to, aby. mobla nejlevnější cenou konkurovati. Pečivo
z ní je s počátku chntné, krátce věsktvrdne a svoštinatí,
A cv umělého Incinéjšího másla se nyní © obchodech
rozprodá| Nevystoapíme-li protí cízíma dovozu sami,
nitdo jiný nepostaví se na ochrana rolnictva, základu
vlasti naší

. ©hmě. V pondělív noci zničenopožárem bo
spodářské stavení rolníka p. Kalousa v Konvaldě
se všemi zásobami.—V neděliporanní mějav.zazvo
něno bylo v Košicích u Hory Kutné na poplach.
V Onomyšli:vypakl požár a při větra se velmi
rozšířil. Vzuikl ve stetku p. Mašína.Za stodolou
byl stob, jejž zlomyalník zapálil. Od stohu chytla
stodola Mašínova, Urbanova, chalupa Pospíšilova,
baráky Urbanův a Brožkův, chlévy Zadražilovy
a všechna stavení p. Traky. Trakovi vyvedli jeo
dobytek, vynesli stroje ze stodoly, peřioy a oděv
svátečoí. Ostatní vše jim shořelo. Ze stodoly mají
Trnkoví jen podezdívku, na stavení stropy prohoře!é
a Co měli na sýpce, vše shořelo. Při ohni bylo
11 stříkaček. Hrůza požáru, nářek lidu nedá se
ani vypsati.

Z Kladrub m. L. Dpoy 9. a 10. t. m. shro
mášdily v Kladrubech a přifařené obci Selmicích ve
liký počet vznešených hostí a nepřehledný zástup
lidstva z oelého okolí. Slavnost veliká a zvláštní se
konala v těchto dnech. V obci selmické byl totiž dne
10. t. m. v neděli položen a posvěcen sákladní kámen
ko svatyni sv. Vevřince, Kladruby pak v císařském
sámko hosžily vsnešenóhu hoste, knížete církevního,
J. B. M. ndp. Josefa Doubravu, světitele základního
kamene a rysoce urozeného c. a k. dvorního rada dr.
Jindřicha Slatiny, zástupce J. V. císaře pána. Radost
v téchto dnech byla všeobecná a na slavnost tu dlonho

Pomatovati se bude. Radorali ne osadníci selmičtí, žeudou opět míti svůj chrám Páně, který v obci jejich
stál do r. 1881, ale pak zbořen býti musil, radovali
se, že základní kámen požebnán jest rukou apoštol
skou; a protože funkce toho draha byla první, kteron
J. B. M. jako biskap vykonal, že svláštní požehnání
Boší na gvatyni jejich u na celé osadě bude spočívati.
Redovala se pak celá kolatura kladrabská, protože
poprvé patřila v milou tvář svého nejdůstojnějšího
arcipastýře. Milý zjev, přáteleká, opravdu apoštolská
slova nejdůstojnějšího pana biskopa navždy utkvěla
v myslí přítomných. Všichni plní nadšení pro nejdů
stojnějšího arcipastýfe avého pronášeli vroací přání:

kéž PánBůh ho zachová ve zdraví a síle po dloubá
léta.“ Radost pak celé osady kladrabské byla dovr

šena, kdyš v neděli po polední roznesla ce potěšující
správa, že ndp. biskup právě jmenoval milovaného p.
faráře našeho a bisk. notáře Frant. Klapala pro Četné
zásluhy jeho osobním děkanem. Tu teprve osadníci
kiadrabětí propukli v opravdový jásot, který vyzníval
ve alova vděčnosti J. B. M. a po té v npřímné přání
všech, aby Pán Bůh milého pana děkana našeho Fr.
Klapala dlouho adlouho ve zdraví zachoval. Kiadraby
a nyní Selmický chrám Páně budoo nehynoucími pa
mátníky jeho opravdových zásluh, kterých si jakošto
šlechetoý a obětavý slaba Páně byl získal. Celá pak
slavoost ve dnech 9. a 10. Července zlatými pfome

nam epsána bude v dějinách obcí Kladrab aSelmic.

Ze Wvinčam. (Oposděno). Dne 28, června
po delší chorobě u věku 82 let v Pánu skonal vole
důstojný Pán p. František Kvěch, kněz jabilár, ska
tečný konsist. rada, aasensor, bývalý bisk. vikář obrodu
Chradirmského, os. děkan a farář ve Svinčanech. V Pánu
zosnulý znám byl všude pro dobrou, skromnou,
ušlechtilou povabu, milován jak ode všech osad
niků, všeho duchovenstva — tak především těšil
se ze mvláštní přízně j u urozené šlechty: —
po dlouhá léta býval hledaným zpovědníkem svých
spolabratří — hraběcí rodiny Thanovské v Cbolticfch'
— knížecí rodiny Kinských v Heřmanově Městci —
byl takó oblíbeným kazatelem — vůbec vzorným
knězem. Vynikající stránka života jeho byla štědrost;
— Mkóral často jako stařeček: „Snad mne tu Pán
Bůh tak dloubo nechává na světě k vůli těm febrá
čkům“ — chudých u dveří fary Svinčanaké bylo věd
dosti — a hojně obdaření odcházeli se slzami v očteh
se slovy — „jen aby Pán Bůh toho dobrého jemnost
pána nám ta dlouho ještě zanechal.“ Když choroba
stoupalas uš těško mluvil, tázal se šeptino avésestry
hospodyně, zda jsou tem žebráci — dala'e jim, —

de), — dej — to byla poslední jeho slova, Žil najedné z větších far — ale byla všdy na té velké faře
skoro nouse — o něm platí slova Písma: av. Dispersit
— dedit pauperibae — justitia eine manet in snecu
lum sseculi. (Bosptýlil — rozdal chudým — památka
spravedlivá na něj trvá na věky.) V Pánu zesnulý
lóši) me se zvláštní obliby v Pánu zesnulého ndp.
biskupa Brynycha a nynějšího generálního vikáře ndp.
IhDra Frýdka, kterýš jej v pátek dne 1. Července
loprovodil ku hrobu a sa něj pontifikální Reguiem
onšil. Zároveň u vedlejšího oltáře Matky Boží sa

svého předchůdce obětoval mojevětější Oběť mše av.
dobrý přítel jeho vedp, č. kamovaík, bísk. vikář, 
seda Zemské Jednoty katol. dachorenetra, P. Tomáš
Střeboký, děkan s Mikulovic. Pobřební řeč slovy ne
hledanými a opřímnými přednesl jeho soused vidp.
Václev Vykoukal, bisk. notář a farář s Cboltic. Sešlo
se 32 kněží, mezi nimiž vali jeme dra pp.biok.
vikáře Střebského s Mikalovic a Schreibera se
Žlebů, p. sekretáře vikariátu Chbrudimskéhoděkana
Fr. Hajslera z Přelouče, p. arcíděkana ThDr. Jos.
Mrštíka s Cbradimě, p. děkana Krause se Zlonic atd.
atd., sby s modlitbou doprovodili szého upřímného s
vsorného bratra k jebo odpočinku. Pobřbu súčastnil
se též vysokorodý pan patron Jan hrabě z Tbonu a
Hobevytéjae. 2 Choltic se svým synem p. hrabětem
Leopoldem; rada semského soudu v Přeloučip. Ja
vůrek, hraběcí patronátní a lesní úřad z Choltic, sá
stapcovó knížecího a městského úřadu z Heřmanova
Městce, okresní výbor z Přelouče a mnoho jiných
vznešených přátel zesnulého. Tolik Jidatva ještě Svin
čany nebostily, jsko se jich ohromášdilo ka. pohřbu
kněze vlastence — a nebylo oka, které by slzou bolesti
nebylo zaroseno, když víděli — jak všeobecně milo
vaného kněze — otce žebráků — odnášejí z fary, aby
to šlechetné srdce aložili do chladného lůna semě.
Denně scházejí ve lidé — a mezi nimi hojně chudých
a modlí se nad brobem svého dobrodince — za věčnou
blaženost pro sasnnlého a prosí Pána Boba, aby zase
takového kněze — jako neboštík byl — dostali za
svébo duchovního pastýře. Končíce tato zpráva spo
jujeme hlasy s osiřelými osadníky farnosti Svinčanské
a blavně a těmi žebráky — voláme k Hospodinu:
Odpočinutí věčné dej mu ó Pane — a ovětlo věčné
af mu svítí!

Ze Boběle. (Oslava jabilea sv. Prokopa.)
Zdejší apolek čtenářský, nesoucí jméno uv. Prokopa,
oslavil letošní jubileum 700leté památky svatořečení
svého dachovního ochránce spůsobem doiemným. V ne
děli dne, 26. června po odpol. vlušbách Božích konána
veřejná valná schůze spolková za hojného účastenství
členů i hostí, pokud mf tnosti stačily; leckdo pozdě
přišedší masil odejíti. Spolková místnost ozdobena
byla uprostřed skapia exatických i domácích květin
skvostným obrazem sv. Prokopa, jenš příchozí mile

s porozuměním báseň: Svatí patronové čeští, načeš
pěvecký odbor spolkový sapěl slavnosti přiměřené
sbory, jež střídaly se a dojemnými básněmi o šivotě
s smrti ev. Prokopa, při nichž nejedno oko se zerosilo.
Po té starosta spolku v delší řeči vylíčil působení
sv. Prokopa v klášteře Sázavském a význam jeho pro
vlast a národ český, podal dějiny kláštera Sázavského
od emrti sv. Prokopa aš do doby nynější a povzbadil
přítomné, aby na důkaz úcty své a lásky k sv. Pro
kopu ozdobili ve ovatvečer ovátko ar. Prokopa, v ne
děli dne 3. července okna svých příbytků světly. Mile

Úsobila tichá tato oslava na všecky přítomné, kteří
luboce dojatí neradí se rozcházelí a spolek zasloužil

sobě za to našebo upřímného vděku. Všem, kdo o ve
řejnou tuto schůzi se přičinili, budiš tato vroocí dík
vždán. — V neděli pak následující, dne 8. července
po ulavnostním večerním vyzvánění a klekání naplnil
se zdejší chrám Páně evr. Prokopu zasvěcený jako
o Hodu Božímku svatvečerní pobožnosti, která vroucně
byla vykonána, při čemě dachovní eprávce náš v krátké
řeči sdělil s námi dojmy, jaké na něho učinila oslava
sv. Prokopa, toho doe právě v Praze konaná, jíž ve
byl účestaíl. V possnonené náladě slavnostní vyšli
jeme z chrámu, když již celA osada zářila světly,
příbytky bobatých i chadých závodily r osdobě avě
telné, celá osada byla jako hvězdaaté nebe, sama bu
dova zámecká osvětlena byla více než 100 světly. Tak
slavností lidovou projevena byla úota a láska k lido
vému světci našemu způsobem dojemným, že nám
obraz večera onobo dlouho s mysli nevymizí!

Z Jilemuiee. Je to vzácnýa ojedinělýzjev,
působí-li kněs na osadě půl století, jako nedávno
zemřelý p. děkan novoměstský. Před třemi lety po
břben byl v Jilemnici tamější děkan František Bartoš,
který tam rovněž strávil celý svůj šivot. Občanstro
Jilemnické uctilo památka avého milovaného dachov
ního uprávce tím, že ma postavilo nádherný pomník
s bronzovým poprsím; byl to pak dojemný okamžik,
kdy u přítomností městského zastupiteletva a úřadů,
jakož i více n-ž dvaceti kněší, kteří tu právě dleli za
příčinou konference, defilovaly školní dítky a spolky

řed obrazem zvěčnělého hodnostáře a. lidamila.
omaík posvětil a tklivě promluvil nástapce v úřadě

vikariatoím vys. důet. p. vikář Jan Kuhn.

Z Kutné Hory. Na vyzváníz řad volič
stva. odhodlal se syolati poslanec Dr. Pacák schůzi
politickou, aby na ní podal obraz situace, v níž česká
delegace se nscbází. Tenor řeči jeho vyzníval truchle
a také dojmu takovéma podléhali všichni účastníci.
Situace jest nesmírné stížená, nejasná a není naděje,

že 7 8e vyjseniti mohla. K tomu ještě nepřátelstvíjedně strany proti drahé, jebož u nás na Kotnohorsku

jinými hesly znova vyrůstá, poslancům ani váby ani
vážnosti nedodá. Ovšem hlavní vina nese strana sama,
protože její novinářští pomabači pod roaškou svobo
domyslností dorolovali si někdy ty nejbrabší nájezdy

roti osobám z2 jeden provaz s ními netáhnuvším.
jní ovšem hledá se sepoň jakýs takýs modus vivendí

a nedějí se nájezdy mepoň měrou tak sprostou, ale
staré bříchy dlouho ještě se pamatovati budou. Reso
lace přednesena předsedou achůze Malešovským p.

Bade
prý Dr. Pacák podobných echůzí konati více. Bylo by

mnohých místech cele popleteným.

Výsledek mejaritních zkoušek nac.k. gymnasiu v laví za předsednictvíp.
c. k. tiditele Dr. K. Campfeho z Písku byl uspokojivý.
Z 28 abitnrientů uznáno 6 dospělými 6 vyzaamená
ním, 14 prostě dospělými, 3 povolena oprava a 1 re
probován. — Zápis na nový školní rok po prásdninách
16. a 17. září pro všecky třídy.

Z Cáslavě. Okresní ústav pro zprostředko
vání práce sřísen by) právě sl. okresním zastupitel
strom a otevřena byla kancelář na náměstí v domě

. Parra. Cáslav jest jedem zprvjoh okresů českých,teto důleditou sociální instituci zřizují. Bade
ovšemma obecenstvu i dělnictvu, aby se řádně osvěděil.
Prví nechť pomáhají mu hojnými přihláškami, druzí
věrností e svědomitostí v doporučené službě. — C, k.

gymnasium strácí odchodemk řed.P. Můlleratakměřsvého druhého zakladatele. Když obecní zastupitelstvo
po snámých Gautechových projevech proti střednímu
školství českéma,vrcholících v odepření subvencí, od
hodláno bylo gymnasium savříti, byl top. c. k. foditel
Můller, který energickou prací domobl gymnasiu
k sostátnění a k doplnění na vyáší. Mooho ovšem
vděku se při svém působení nedožíval od obecenstva
našeho. Snad na Smíchově, kam po uvé čádosti byl
přeložen, nalezne přijetí vděčnějšího. — 40letá pa
mátka avěcení praporu zpěráckého opolku „Hlaholu“
oslavena byla mimo skademii, koncert a taneční
nábava také službami božími. Poslední musilo však
býti probojováno proti některým mladším členům, hra
jícím wi na pokrokáře, vší energií staršího členstva.

ské ukáska poměrů. Ceníme si ovšem těch, kteří

dovedli opříti se těmto spodnímde res náš: spoleČenský šivot rozešírajícím proudům,
Z Gelč. Jeníkova. (Útěknebezpečnéhozlo

čince). Před několika dny dopravován byl ke krajskému sondu Kutnoborskému zločinec Ant. Turek
z Kaliště. Před Jeníkovem, kde dráha projíždí lesem,
požádal četaíka, aby ho pustil na záchodek. Četník
tak ačinil, ale když po chvilce vyzýval ho ven, ne
dostal odpovědi. Vniknuv do vnitř, epatřil okno
otevřeno a podle odřených stran poznal, že Tarek, ač
spoután byl na rukou řetězem, onikl. Zastavil sice
ibned vlak, ale po Tarkovi nebyloani památky. Jenom
krvavé stopy ukazovaly Da trati, kde padl k zemi.
Vnikl do lesů a dopaden byl teprv těchto dnů v Hum
polci, kam po dlouhém bloudění se dostal, rozbiv
o kameny řetěs i ruse. Teď ovšem dopraven byl pod
přísnějším dobledem a tak krajina Nimecko-Brodseká
si oddechne.

Z Bezděkova m Police =. M. —
Oslava Svatprokopská. — Farní naše osada oslavila
700letou památku svatořečení sv. Prokopa způsobem
důstojným. Kostel náš, zasvěcený sv. Prokopu a do
stavěný roku 1729, jest vo správě Benediktinů brou
movských, jejichžto opet jest zároveň patronem zdejšího
farního kostelu. Mimo obec Bezděkov druží so ještě
k zdejší dachovní správě obec Petrovice a Petrovičky,
celkem 1390 daší. Pout koná we všdy v neděli po sv.
Prokopu; letos usneseno oslaviti pout způsobem elav
nějším. Již v předvečerpouti bylo zříti u nás rach
aváteční. Příbyžky ozdobeny věncí s prapory v barvách
národních. Postaveny také dvě slavobrány, jedna na
začátku vesnice, drahá u fary. člevnou povtifikální
taši er. velmi ochotně slíbil sloušiti SJ.M. oput klá
štera Broumovakého dr. Bruno Čtvrtečka. Dne 10. čer
vence o 9. hod. dop. za krásného počasí vyšly k ho
řejší bráně al. ob. zastupitelstva obcí Besděkovai
Petrovic, sl. hasičské a ochotnické spolky s badbou
s Bezděkova, Petrovic s Petroviček, aby ta J. M, při
vítaly. Při příjezda zahrála budba „Kde domov můj“,
načež starosta zdejší p. Jen Hubka a atarosta p. A.
Lokrenc z Petrovic jménem zastoupených obcí uvítali
J. M., sačeš p. opat ardečný dík vzdal. Přivítání,
jakož i průvoda ke kostela účastnilo se ohromné
mnofství lidí i z širóbo okolí a z blízkého Prnaka.
U druhé brány zahrála hudba cís. hymna, načež J.
M. jménem farníků vřele procítěnými slovy uvítal vdp.
F. Kbunt, farář Bszděkovský, jménem žactva žákyně
B. Krtičkova, ješ J. M podala kytici. Hluboce pobnut
děkoval za neočekávaná uvítání. Na to následovalo
slavnostní kázání, kteréž měl P. Amand na slova
opištoly: [ dal jemu přikázání zákon života i kázně
Kazatel nejprvé krátce naznačil život sv. Prokopa,
potom stručně vypověděl, co jej učinilo tak alavným
s svatým, že to byla jen práce. Práce poctivá, ať
hmotná či duševní, činí šťastné jednotlivce a národy.
Národa našemu neprospěje nic jiného než práce n
přímná. Nepřátelé naši o nás tvrdí, že se dovedeme
rychle pro věc nadchnoati, ale že nám chybí provádění
toho, proč horajeme, tedy jen práce. Práce má před
Bohem stejné ceny, ať duševní či hmotná, jen je-li
poctivá. Proto neopovrhojme a ctěme práci, ať prostou
dělnickou, aneb daševní u intelizantů. Práce poctivá
slouží ka blaha jednotlivců i národů. Ku konci kázání
vzýval sv. Prokopa, aby nás naačil pravé práci, sloužící
ku ctí a chvále Boží, blahu národa a spáse našich
duší. — Dojem kázání byl na ohromné účastenství
věřících veliký. Byla oceněna práce af prostého lidu
či inteligence způsobem slavnostním. Následovala
slavná pontifikalní mše sv. za asistence četného du
chovenstva. Odpoledne byly slavné nešpory, čímž
slavnost sv. Prokopské skončena. Krátce po páté ho
dině hasičské sbory a och. spolek zdejší se sl. obec.
zastupiteletvem doprovodily J. M, na konec vesnice.
U faraí budovy poděkoval J. M. za přivítání. Oslava
ta zůstane trvalou upomínkou v ardci všech osadníků.
Kéž i slova kazatelova a příklad sv. Prokopa probudí
nás všecky k pravé poctivé práci. Zdaf Bůb!

Cyriliské exercicie v Nové Pace
konají se ve dnechod 18.do20,července1904a tímto
programem: V pondělí dno 18. července. V 8 hodin
večer uvítání P. T. účastníků v hotelu „u Machů“,
na to dle zvláštního programupěvecko- hudebnízábuva.
— VWúterý dne 19. července dopoledne: V 8 hodin
v klášterním chrámu P. promluva místaího faráře Jos.
Vomočila: „O povinnostech věřících k církevní budbě,“
Po té zpívaná mše av., při kteréž řízením místního
Jed. kůra H. Tomáše zapěje místní sbor skladba mešní
„Missa bohemica“ pro 4blasý smíš, abor od Josefa

Fůrstra op. 38. (vyd. u V. Kotrby v Praze), Graduale„Os jastí“ pro dhlasý mužský sbor od Jos. Cainara,
Of-rtorium „In virtute tas“ pro 4hlasý ženský sbor
od H. Tomáše. Introit a Commanio chorálně, Pange
lingua pro smíš, sbor osmiblasý od O. Horníka. Po
požebnání píseň„Andělský chlebo“ z Nápěva k Oltáři
str, 84. Pak ukázky rozličného drubu círk, skladeb:
1. J. C. Sychra: „Prosba k českým patronům.“ Jedno
hlasý chorál. 2. J. C. Sychra: „Assumpta est“ pro'
sopran a alt s průvodem varhan. 3. Lorenzo Perosi:
„Confitebuntar ocelí“ pro alt a bas s průvodem var
han. 4. L. Viadane: „O sacram oonvivinm“ pro 4hlasý
mušský sbor. 5. G, E. Stehle: „Osalatarie“ pro sopran,



Maria“ pro dhlasý šenský sbor s průvodem va

u Šmídů“, kde všsckypřednášky a praktická ovičení
konati se badou, přednáška Viad. Hornova,katechety
měšť. škol v Novém Bydžově: „O aostbetice všeobecné
i hadební se sřetelem k hudbě církevaí.“ O4 11. do

12. hod. Cvičení vícehlasých zpěvů "ke měiav. dra
bého dne, jež provedou P. T. účastníci exercicií řízením
V. Říbovekéhe, varbaníka a učitele hudby přidívčím
paedagogiu v Chradimi. Odpoledne: Od %. do3. hod.
přednáška Ant. Drašnera, kaplana v Poděbradech:
O lidovém zpěva kostelním.“ Od 3. do 4.-hod. pra

ktické cvičení v lidové písní provede a účastníky Dr.
Jos. Mrštík, arciděkan z Chradimi. Od 4. do 6. hod.
Pokračování ve cvičení vícehlasých zpěvů: Vojt. Ří
hovský. V 6 hod. ve farním kostele litanie k Božskému
Srdci Páně dle přídavku k Nápěvům Oltáře: Pange
lingua chorální. Po požehnání zapějí účastníci: „Anděl
Páně“ str. 106“ a „Pochválena a pozdravena“ str. 107,*
V 8. hod.epolečná pěrecko-hudební sábara dle zvlášt
ního programu v hotelu „a Machů“. — Ve středu
dne 20. července dopoledne: V 8 hod. ve farním chrámu
P. zpívaná měs sv., při níž účastníci zapějí řízením
V. Říhovského téhož dvojhlasou měi: „Missa in hono
rem e. Aloisii“ op. 11, vydanou a M. Urbánka v Praze.
Introit, Gradnale, Offertorinm a Commanio chorálně

rovede domácí litarg. sbor řízením H. Tomáše. Pange
ingaa od F. Z Skuherského, po požehnání: „Chváj

se tvore“ z Nápěvů k Oltáři str. 63,* 01 9, du 10.
hod. v hotelu „u Šmídů“ přednáška Váci. Jarkoviče,
vicerektora v Boromaen a docenta círk. spěvu v kněš
ském semináři v Hradci Králové: „O chorálu řehoř
ském“ Od 10. do 11. hod. Cvičeníchorální s účastníky
řízením V. Jarkoviče. Od 11. do 12. hod. přednáška
V. Říhovakého: „O instramentální budbě.“ Odpoledne:
Od 32. do 38. hod. přednáška Jos. Krausa, kaplana
v Krásné Hoře: „Zakládání a první vedení farních
jednot cyrillských.“ Od 38. do 4. hod. přednáška V.

Říhovského: +0 hře na varbany.“ Ve 4 bod. V klá
šterním chrámu Páně výstava nejev. Svátosti a litanie
lauretánské. Na to provede litarg. sbor: „Královno
nebes“ od Jos. Fórstra pro sm. sb. a na konec „Te
Deum“ od Fr. Witta. K požebuání Pange lingua od
J. Fórstra. — Exercicie konají se bezplatně, dobro
volné však příspěvky na uhrazení výloh vděčně se
přijmou. Noclehy bude lze obdržeti zdarma aneb
v hostincích za mírnou cenu. P. T. účastníci nechť
se přihlásí v čas u farního úřadu v Nové Pace s udá
ním, jakého nocleha si přejí, po příchodu pak do Nové
Paky tamtéž jim byty blíže naznačeny budou. Obědy
obdrží P. T. účastníci v hotelu „u Šmídů“ a „u Machů“
za 1 K, večeře pří programové zábavě za ceny mírné.
Při cvičení chorálu jest třeba, aby každý účastník
měl v rokou diec. zpěvník královóhradecký Oltář.
Cena výtisku neváz 46 b, váz. 64 h. Kn cvičení
v kostelním zpěvu lidovém užije se Nápěrů k Oltáři.
Cena výt. nováz. 30 h, váz. 44 h. Litanie k Božekému
ardci Páně atojí 4 hal. Tyto knihy, jakož i jiné hu
debniny pro reformu církevní hadby potřebné bude
míti v době exercicií na skladě knihkupectví Jos.
Pecha v Nové Pace.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
Isedostativ knihkupectvíp. FrantiškaHovorky
vŽitné ulici a vprodeji novin p. M.Vlčkama

Příkopech.

Selský sjezd ma Sv. Heře u Pří
bramě. Katoličtí rolníci čeští v nevídanémdosud
počtu sešli se dne 9. a 10. t. m. na Sv. Hoře,
aby se tu před tváří Matky Boží povzbudilia po
těšili, spolu aby na obranu svých živností zřídili
si selský spolek. Vedle rolníků přispěchaly tam
1 selské ženy a dívky; všech častníků bylo na
7.000. V sobotu na večer uspořádán byl z měst.
sadů příbramských ohromný průvod na Sv. Horu,
kdež byl uvítán vdp. rektorem P. Hradilákem. Po
požehnání konala se „Na střelnici“ rolnická schůze
za předsednictvírolníka p. Fr. Šafránka. Po uvítání
86 sírany starosty města Příbramě p. Mixy pro
neseny povzbuzující řeči pp. Voblizou, red. My
slivcem, Havelkou, Jelínkem, Balearem. V neděli
ráno konána pak poutní pobožnost, av. zpověď a
8v. přijímání, slavnostní kázaní, které měl dp.
M. Záruba ze Želiva. Po slavné měi sv. zahájen
»Na střelnici“ vlastní sjezd. Red. p. V. Myslivec
promluvil ta ua thema „Roloík anárod“, poukazuje

A anozitost stavu svlského v rozvoji národa; p.nek pojednal „0 rolnictvu a náboženství“
p. Šamalík onárodobospodářských poměrech. Sjezd
pak ukončen, načež hned konala seustavující
valná bromada spolku katol. rolníků. Předsedou
svolen Frt. Šafránek, rolník z Dol. Města, jedna
telem a pokladníkem dp. Milo Záruba se Želiva,
atd. K novému spolku přiblásilo se bned přes400
členů. Sjezdu došlo mnoho pozdravných přípisů a
telegramů; s Hradce Kr. zaslaly pozdravy Věsod.
sdružení a diecésní evas královéhradecký, Z Mo
ravy zavítali na ejesd rolníci pp. Šamalíkz Ostrova
a F. Čapka s Luckým z Podivína. Dejš Bah, aby
nový spolek stal se směrodatným činitelem ve
svépomocirolnictva!

Dr. Radelf hr. Thurn-Taxis, jeden
z nejapřímnějších vlastenců dlechtických, zemřel
8. t. m. na Velehradě u své doery.

(3)Schůzezasvobodunáboženskou
a volnost přesvědčení na Vinohradech.
Zase jedno eskamotérské představení odbýváno 25.
červnaČeskoustranoulidovou.Strana,kterásechlubí
„vědeckým všech věcí přemyšlováním a věcným Da

(8 odaančaje svým lyrismem mysliti vůbec.. —Byl
nám z Prahy o schůsi oné zaslán: původní referát a

filodena k něma vytištěná řeč Masarykova a Bouč
ova. Z obého aspoň něco vyjímáme i

se dovede v realistické straně básniti a jak jistá část
intelligence spokojí se nejpošetilejšími frázemi, jen
když tyto čelí proti katoliotvu, Divadelní sál Něrod.
doma na Vinohradech byl skoro přeplněn šidy, intel
ligentními pány a — dámským světem. Tuf se roz
umí samo sebou, še po každém třebá lydittovém gra
nátu střeleném do katolictva ozýval se mobutný po
tlesk. Pan Masaryk spívavým hlasem bouchal do nás
statně. Uredemeněkterévýrokyjehoa přivěsímek nim
V závorcesvé vlastní poznámky. Rozumíse,še řečník
sača| a skončil Husem, čímž
zavděčil. Prý Hne nám dal příklad svobody duchovní.

-(Tahle fráze ož byla bespočtukrát na základě Haso
vých znela nesvobodomysiných výroků vyvrácena jako
falešná; ale pan Masaryk jde poslušně vyštapanou libe
rální cestičkou, aby nevzbudil hněv vlastních lyrických
stoupenců). V náboženství je vývoj a pokrok; lidé ná
bošensky cítící a probuzení chtí dnes překonat nabo
ženství staré, — chtí nábožensky šít náboženstvím do
konalejším. —Církve nám nestačí svou mravností.
(U realistěv uš to dokonalejší, pokrokové náboženství
přichází v platnost. Staré náboženství katolické dí:
Nepromlavíš proti blišnímu svému křivého svědectví.
Ale v Masearykově „Naší Době“ byly páchány hrabé
pomlavy na katolické kněze, které Masoryk i po vy
vrácení pochválil,
nost, laskavost, ale realistický žarnál mlaví o „vrá
ňatech“, některé Časopisy tituluje ušlechtilým slovem
„plivátko“, o jednom žarnalistovi psal elegantně:
„V staré boudě pokyvoje starý pes... Arci že je
tlama jeho krvavá, však si cinobremji maženemrava!
A tak je to všecko humbag s potvorou — nač pak
přát si pro něj řetěz e závorou? ... Tož mu přej
me trochu štěku ještě dnes, štěkat bude, štěkat musí,
neb je pesl“ ©Machar napeal, že má být katolík po
staven mimo zákon jako škodná zvěř a že se má do
něho kopnout, atd.Jik je vidět, dovedourealiaté jistě
dáti lidu náboženství aš moc pokrokové, Jende kdyby
se jejich nadávacím pokrokem taky katolíci řídili, psí
hlavu by na ně strčili. Katolické náboženství praví:
Nepokradeš! Ale to už je u reslistů příliš ztrnulé a
zpátečnické pravidlo. Herben napsal „národní“ povídku,
která byla a malými změnami překladem flámské po
vídky, Machar se utekl k plagiatorskéma umění v Gol
gotě, dr. Drtina „své“ myšlenky o povaze atředověka
bez dlouhého bádání pohodlně vytáhl z německého
spisovatele Eickena. Staró náboženství praví: Nesa
biješ! Ale realistická dražina prohlašuje sa nejslav
nější tu dobu českého národa, kdy se u nás nejvíce
vraždilo. —Realisté proti talmudn nenamftají nic, ale
bibli všelicos vytýkají. Jak je tedy vidět, jistě nás
řivedou realisté k náboženství — dokonalejšímu.
e taky vidět, že realistům nestačí dosavadní církve

svojí mravností. Socialistům ovšem tím méně; kdo
jen trochu zná jejich prolbané útoky, jejich jíslivé
pošklebky vrhané za vším katolickým, ví, že mají mo
rálku daleko modernější než jest katolická.) Moderní
člověk nechce již věřit slepě, naučil se kritisovat a
proto nedůvěřuje těm, kdo ještě dnes žádají si důvěru
slepou. (Takovouhle slepou důvěru žádali helvetět

pastoři s Herbenem od nemyslícího stádce pap elického, když místo věcných důvodů povídali báchorky,
de šli k pruským pastorům do německéhokasina pra
covat pro národnostní prospěchy, pro vzdělání čes
ského národa ; katolická církev však slepé víry nešádá).
— Pokročilejší theologové sami poznávají, že není
sjevení (ovšem Bošeké) v učení a že není zjevení
v prexi, totiš že není sázraků a ovšem, že zjevení a
zázraků nikdy nebylo. (Táák. Jindy řekl Masaryk, že

máme největší příklad čistého náboženství v Ješíšovi;
Jostě podal náboženství čisté, nerozčilené, klidné,
jasné“. Odkud tohle Mararyk ví? Z ovangelin. Ale
v evangelia také Kristne na mnohým místech tvrdí,
že přišel dát zjevení, erapgalinm mluví často o Boš
ství Kristovu, o jeho sásracích. Pročjednéčásti evan
golia věřiti a druhé nověřiti? Zásraky se v Lurdech dějí
posud, a to zásraky tak zřejmé, že ani Zola nemobl
dokázati zde nějaký podvod nebo přirozený průchod
věcí. Ale Masaryk proti slovům Kristovým i proti
očividným faktům se osměluje tvrditi, še zázraky ani
nejsou ani nebyly. Dočetl se to v nějské německé ra
cionalistické knížce a to ma stačilo. Do Lárd nepo
třebuje jít, jako nešel do Polné a přece mlavil o
vračdě Hrůsové tak „odborně“jako člen komise. „Čas“
nad tou vášnou pokrokovostí Masargkovoa byl v nad
šeném údiva. My však jeme mělké, neodůvodněné po

(rání zázrakův a zjevení dávno zvyklí. Nic nového.)
Prý již neal živé, činorodé víry v duchovenstva. —

nu, jestliže P. Svozil a ještě jiní dali ae svósti ja
lovými a nepoctivými frázemi socialistův a racionali
stů, za to právě církev nemůže, Ale že duchovenstvo
ve svém celku horlivě věří, jest viděti u mravních i
-hmotných obětí, ješ podnikéra záchranu víry. Kdyby
hodilo zbraň do žita, mělo by pokoj a bylo by hned
— pokrokové.) — Masaryk praví, že šádásvobodu
náboženskou pro ty, kdo upřímně věří; prý pokrok
v nábošenství není negací, ale positivním zdokonalo
váním tobo, co se vyvinulo. (Takhle Masaryk mlaví,
ale on a jeho strana jedná jinak. Posud jste pánové
„zdokonalovali“ náboženství hlavně negací, jíslivými
poznámkami o našem positirním náboženství. A nal
žote, te přejete jevobodu upřímně věřícímu. Kdopak
tolik jásal, když se měl příchod do Lúrd upřímně
věřícím násilně uzavřít? Kdo to chválil o překot ná
silné zavírání náboženských škol ve Francii, které si
katolíci sa své peníse vystavěli? Snad ae tam učilo

z ooženatí horšímu, než v obráněných synagogách?)(Dokonč.)
Pokrok vzdělanosti vé Francii po

srušení ško! mábožemských. „Křesťanská
Škola“ na základě statistických dat liberalního Listu
„Deutechůsterr Lehrer Zeitung“ sděluje: Před r. 1883
rý zanedbávalo školu 159 školou povinných dětí.

letech následujících docházka školní stále se lepšila,
aš klesl počet dětí do školy vůbec nechodících na
3'/,*/,. Ale v posledních 5 letech zase stoupl na 59.1
Ministr vyučování neříká, še jest mesi rekruty 10,
apalfabetů, kdešto v Nemecku ani 1 prooento Potřebuje

prý to času, nešli se obecenstvo Všije v: přesvědčení 
„o užitečnosti školního vadělání. — T= Toje divná věc;
| Před5 lety uš ve do té myšlenky všllo — a teď na
„jednou zas tomo odryká! Bezpochyby se to datuje od
-té doby, kdy sednáři vystupují proti Akolámnábošen
ským. To je to „požehnání“ besbožectví. .

Praská te dál. Schodekhospodářskéhodruš-.
atva v Kojetíně na Moravě obnáší prý 103.000 K..Dle

"správy rovise ztratilo drožstvo 13—16000K Spatnými
obchodya 80.000K bylo prýzpronověfeno.—Ta naše.
samopráva! Naříkáme na omesorání své vamostat
nosti, ale přeu to pleteme nu sebe bič, mermomocí
svou lehkomyslností a nehospodářetvím toušíce, aby
se jiní nám nepobodlní do veškerého uášebo jednání.
pletlí a náv ve všem kontrolovali.

Mladočech H. Jamda, nodárn;zemřelý
poslanec a statkář, sanechal téměř na milion koran
dlabů. Pak nemá lid uáš bynoat, když předáci jeho
dávají mu takový vzur hospodaření.

Mezinárodní výstava vro umění
kuchařské, hostimství atd. v Plsni otevřena
jest již druhý týdea. V neděli dostoapil početnávštěvníků 25.000.

Primice syma předsedy uherské
směmovay. VPětikostelíchvysvětiltyto dny biskup
dr. Medard Kobl nejstaršího uyua ministerského před
sedy spémovny, Desideria Perczle, na kněze. Drabý
den po vysvěcení měl norokněz první měj vratou
v klášteře anglických panen v Pešti sa. aapistence

| preláta Gabriele Hannyho a faráře dr. Jena Jopgiče
z Bonyhadu. Jako ministranti poslnhovali mladší
bratří novosvěcence Bela a Bartoloměj Percsel. Ostatní
členové rodiny sa přítomnosti několika ministrů apo
slanců byly přítomni při mši svaté a přijeli všichni
z rakou mladistrého kněze první kněžské požehnání.
Otec tohoto primicianta, jak známo, patř. na sněmu
uherském ku straně židovako-liberální, která zavedla
oňatek civilní a zákony protikatolické. Tak to je bohu
žel a katolíků v Uhrách, ve Francii a všude jinde.

Náredu. D. farář Jan Vyblídalv Lobodicích
na Moravé nrčil čistý výtěžek z prodeje svého vpisa
„Naše Slezsko“ na stipendinm pro české gymnasium.
Stipendiem s darem 1000 K na vydání Dějepiené čítanky
slezské dospěly dary jím Slezsku věnované 30.500 K.
Slezeka věnoval dp. farář mnoho let usilovné namá
havé a úmorné duševní práce a její hmotný výsledek.

Ž právní praxe SoneedA prodalsonse
dovi B kus dobytka (dům nobo nějakou věc, a dal
mu příslušný závdavek. Kupající však, neoznámiv pří
činy, po delší dobu pro dobytek (prodanou věc) nejde.
Jest nějaká zákonitě určená lhůta, kterášto se má do
dršsti při prodané věci? Lhůta utanoví vi prodavač
před svědky vám; po vypršeníIbůty propadá závdavek,
— Soused prodal býka (jinou věc) s podmínkou, že
si jej kupující za 2—3 dny odrede, a obdržel 20 K
zálohy (závdavku). Jelikoš od té doby oplynuly téměř
2 měsíce, aniž kopující býka odreul, co v té věci má
učinit? Dle čl. 908. obě. zák. má sonsed právopo
držeti závdavek a ustoupiti od smlouvy. Nechce-li to
učiniti, má právo želovati kupce na dodržení smlouvy,
a není-li to jiš moáno,máprávo žádati náhrada škody.
— Hospodář prodal řezníkovi za jistou umluvenou
cenu krávu (vola, býka), která byla týž den zabita,
Ponšvadá prý měla skašená játra (hřebík, zkašené
plíce a j.), o čem řezník hospodáře též uvědomil,
strhl si 10 K s umluvené ceny. Jest povinen hospodář
obnos ten tratiti? Hospodář není povinen 10 Ktratiti
a může dádati nu kupci zeplacení plné ceny trhové,

Účastníkům první české pouti do
Lurd. Na četné dotasy odpovídám, že schůzka naše
na av. Hostýně bade odpoledne v pondělí dne z9,
srpna a v úlerý na to slavné služby Boží s kázáním.
Ostatní program oznámí uepozději každému poutníku
svlášť. Leopold Kuilsek, farář v Předklášteří. *

Krouškování síromů za účilemúrod
nosti. Vynikající pěstitel ovocného stromoví konalpo
kuey, sda by se dal strom k plodnosti přiměti. Stává
ve, že právě nejmobutnější stromy jen do dřeva ženou

a teprve ve vém věku roditi počnou. K pokusůmvoleno několik štěpů. Tři « nich byly krouškovány
tím způsobem, že se kronšek z kůry, široký 4, 7 až
14 milimetrů, těsně u semě na Xmen vyřísl; tři jiné
stromy byly krouákovány pod korunoa a na ostatních
byly kroužkovány hlavní větve. Krousky dole na
kmení udělané rychle a zúpina se zahojily, na kmeni
pod koranou zahojily se méně úplně avšak dosta
de mohl strom dále růsti. Ve větvích“ krouškované
stromy chojily rány ještě méné dokonale, ba ve dvou
případech kroužkovaná větev s jara zašla. Všecky
stromy krouákované vykazovaly ule nápadné zvýšení
plodnosti oproti stromům nekroužkovaným,

(Zasláno)
Valná hromada

Zemské Jednoty čes. katolického duchovenstva pro
král. České konati se bude vo čtvrtek dne 31. čer
vence 1904 ve velké dvorané na Žofíně v Praze. Pro
ram její stanoven následovně: I. Dopoledne: 1. V8

Rod. měle sv. v chrámu Nejev. Trojice ve Spálené
ulici. 3. V 9 hodín zahájení schůze. 8. Posdravné te
legramy nejdůst episkopátu. 4. Přednáka a rozhovor
na thema: „Naše praesentační a patronátní poměry.“
Referent pan farář J. Vacek. 5. Resoluce. 6. Přednáška
s rozhovorem a resolucí na thema: „Sobovsdělání.

kněze po dokončených stadiích reologických, Ref. p.ThDr. a PhC. Frant. Loskot. II. Odpoledne: 1. Za
jení valné hromady. 3. Zpráva jednatelská, 3. Zpráva.
účetní. 4. Zpráva revísorů. 5. Volbyvýboru. 6. Pro
jednání stanov skupin. 7. Volné návrhy.

"Tržní zprávy.
V Hredoi Králové, dne 9. července 1906.1 hi

póenice K 1820—1880, šita K 950—0900, ječme
ne K 0000—000, ovsa K 7-50—800, prom K 090
—0000, vikve K 0000—00"00, hrachu K 26-00—80:00,
čočky K 32-00—00-00, jahel K 19,00—20*00, krap



X 40— bwremberů K 400—5'00, bramkor

novdbhK Ppoeju, jojgoráčo eamkmy:vdk
bo K 000 00, jetelo someoneŠv "0—

00:00, jetelovéhosemeně růž. 48'00 —29-00, 1600
—1600, olejky[E 12*06—13-00,IněnéhosemeneK 00-00—
"00"00,100ky. šitoýchotrabK11-50—0000,pen. otrub
K 1300—00'00, 1 kg. másla K 3:00—1-20, 1 kg. sádla
vepřového K 1:68—0"0, 1 kg. tvarobu K 0-28—031,
1 vejce K 0-05—0006, 1 kopa zelí 8-50—13'00, 1 kopa

-okurek K 10-00—146:00, 1 kopa kapusty K 3:60—4-30,
1 kopa olbule K 0:80—00-90, 1 kopa drob. seleniny
K 080—1t-60, 1 kopa mrkve K '60—0'86, 1 kopa sa
Játa 0:00—0'00, 1. bečka třešní 4:00—6-00, 1 hl
hrašek K 0v-00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Král. dne 9. července 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 448, žita 418, ječmene 2, ovma
-844, prosa 0, vikve 8, hrachu 0, jahel 14, krap 8,
jetelového semene Iněného 0, jetelového semínka rů
žáku 1411/,, olejky 79/,, máku 2. 9) Zeleniny: zelí
61/, kop, okarek 22 kop, kapusty 44 kop, cibule 80
kop drob. zeleniny 90Hkop,mrkve 116 pytlů, brambor
st. 40 hl, brambor n. 90 hl, třešní 160 beček 8) Ovoce:
jablek Ohl., hrašek 0 hl, 4) Drobného dobytka: vepřů
8 kusů, podevinčat 754 kasů.

Bursa práce v Hradci Králová,
Jan Landětajn, obavník v Kardašově Řečici,

přijme pomocníka ve stáří od 17 do 20 let na
zakázkovou práci mužskoni ženekou. Práci obdrží
mladší krejčí v Jilemnici, obuvník v Úpici, zá
mečnický dělník u p. Sedláčka v Hlinsku; malíř,
který se vyzná v lepší práci pokojové a obyčejné
práci kostelní, obdrží ihned práci v Brandýse n. 0.
Práci bledá dělník kožešnický a zkoušený topič.
Ženatý dělník hledá jakoukoliv práci. Svobodný
dělník prosí o místo za sluhu neb pod. — Při
hlášky přijímá„Všeedborové sdružení kře
sťan. dělnictva“ v Hradci Králové.

p ©
u Založeno1853. u

Provedeno přes 500 oltářů a Božích C
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

uměleo. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier. ©

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
počty zdarma.

Obnvvování oltářů, soch, obrazůa j.9 e'
X letošnímu Jubilem marianskému

vydala

malou ale velmi příhodnou kníšečku:

NeposkorněnáPanna a Matka
, . Jubilejné kmiška ob iBoší Maria. zeme Heike„sak

o čném Početí Panny Marie, příhodnározl.

Z1rodePryč foráfo Ho Henjež.Stran68=ona Pryč, farář v né. 83. —
vdledné černé vasdůpo 40 hal.

Doporučujeme
Mf vlastní výrobu paramentů "U
3 z nejbohatších látek. — Zvláštní píle věnuje se hoto

1 vení kostelního prádla dle církevních předpisů.

Velký sklad obrazů, soch a všech devo
Hionalii a kostelních předmětů. "0

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

vwHradci Králové, čís. 280
(proti hotelu „Merkur“)

uvůj hojně zásobený

eiklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vše sliněv ohnizlacené
a stěibřené, zač se ručí.
Vlastní výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
sašlou se již svěcené 86 Stvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj může
se vykázati četnými pochval
nými přípiey P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,

- monstrancí, ciborií, relikvi
l- ářů, nádobek na av. oleje,

uceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

5 :

COEJC
Odborná

dílna pozlacovačská
pro práce kostelní

a výrobu rámců všech druhů.
Polychromování a Zarámování

zlacení obrazů, podobizen.
oltářů, soch, ka- | Veškeré opravy
zatelen, křížů a p.| levně ee vyřizují.

Em. Samek,
pozlacovač v Kolíně,

Rubešova nl. č. 58 (proti hlavní poště).

Rozpočty, cesty a pod. zdarma.

Provedení dokonalé. Doporučení po race.

DEDICIEEIEYEIE
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AKMAHAKNANEANAA

Zepší jest nepřilelem dobrého.
N*-0 seatecně lapšího než všechny až dosud pro Inóné a

hav'něné prá lo « potřebě se nacházející prací prostředky, jako
nyjlo, soda, prášek ald. jest nové vynalezený

prací extrakt
známka

"hvála hospodyňkyVPACANSÍAPAÝNYÝ
k namáčení prádla.

Přednocii:
1. Zmenáuje pracovní dobu, jíž jest k praní prádla třeba, na

pelovinu,
2. námahu na čtvrtinu,
3. činí upotřebení sody zcela zbytečným,
4. činí prádlo, poněvadžjest Čistším, také bělejším.
5 jest prádlu a rukám zcela neškodným, zač skytáno jeat plné záruky,
6. vzhled k své vyd ti přijde h levněji, než všechny

oslatní prací prostředky,

Jediný jen pokus učiní jej pro každou hospodyňku nezbylným.
—» Všude k dostání. -©

ZEXPXPXH XPXPXÉEXÉX
Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený

Mx umělecký závod

x Jos. AKieslica
'o Hradci Králové

provádí veškeré práce v oboru stavby a ob
novování

oltářů,2
me-kazatelen,

křížových cest, Božích hrobů, soch atd. s od
X bornon dokonalostí přesně dle slohu. Zelášť

trvanlivé zlacení a polychromování, vše aolidně

x a levně při výhodných platebních podmínkách.
+ Přečetná pochvalná uznání po ruce. Roz
p počty, cesty atd. ochotné a bezplatně,

Výroba rámců všech moderních vsorů.
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j
ných odící se naj
kalhoty, obleky, avrchníky|

a taláry
| skutečně velmi levně

lze koupiti, vzhledem, že
kusy látek jsou doprodány.
Vsory zašle na požádání

franko

První český zasílatelský
závod soukenného zboží

Ed. Doskočila
w Chocni.

Filiální sávod v Prase
ve Vodičkové ulicí č. 22,

vedle vyšší dívčí školy.

Rozšiřujte

„Časové

Úvaby“!

Veledůstojnému

duchovensóvu!

Kar. Světlé,Jan Vlaněk, A3své,
Konviktské ul., ený pasíř spe
ctelně na kostěiní náčíní dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob anáčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky a t. d., vše
v přesném slohu církevním. Staré

. Č , předměty znovu opravuje v původní
intenci a jen o ohni slatí a střábří. Na požádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky frauko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

rodky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

Prahas-l, ul.

F*řijme se

učeň nacukrářství
J. S46.Walý,

Hradeo Král., Velká podsíň č. 148.

Přednosti Saratice
před jinými

pročisťujícími prostředky
jsou:

. uschováním se nekazí,

. nedá žádné přípravy,

. chutná příjemněji, než vše
liké oleje a odvary,

působí bez bolesti, bez na
dýmání.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod so
chařský u řezbářský.

Písárna a dílny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalné známé: sochy, oltáře,
křášové cesty, jesle, Boží hroby, kříle, kasatelny,
epovědníce, křtitelny, konsoly, svícny, lustry, pul.
šikyatd. dleslohu kostelů,řesanérámcenaobrasy,
premie, fotografie a diplomy. Řezaný nábytek a

růsné předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně s

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

© —

ho nejnovějších

Kočáry VZOTŮR
odporučuje známá, osvědčená firma

ČCENÉM BUBEN,
kočárník v Hradci Králové.

Vyznamenán ua výstavkách: V Jaroměři stříbrnou,
v Dobrušce zlatou, v Praze státní bronzovou me
dailí, v Hradci Králové nejvyšší vyznamenání čest.
diplom 8 právem ražení zlaté medaile s korunou.



KOBERCE
všech druhů a veškerý

také na výbodné zasílá továrnaAdolf Novotn
wuTýništi nad Orl.

SR“ Rozpočty a cenník zdarma.

$
C. a k. dvorní fotograf

UF LANON
HradecHrál

=- Adalbertinum.

Praha, Vodičkova ulice 37.

we- V řadě proních "W
sdoodů evropských.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, farářo re Týpraehticich)

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. |
TXUMONIIXENI

e PAVA
PLANÍNÁ

= a RARNMONIÁ
Tae | nejnovějších

= soustav — levně,

též na splátky a-výměnunabízí továrna
AL. EIUGO LHOTA,
HRADEC KHÁLOVÉ.

$ Sklad Ellščino nábřeží proti lab- g
skému mostu
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cepníky zdarma a fraako. Pochvalbá uznání od
předních českých umělců První výstavní ceny.

něSuEnPněrjujsýcheně
LbUrdvkujuhrěný.6Brd

"M

JUAN OV
MU NSK

Skvělé výsledky v.on. krátké době!
při:dně, hostel, rheum., Ischias,
žensk. nemocech,
chudokrevností
a. p.

Lesní park 600.000 m'.
XX. Sezona od 9.5.—20.0. 1904.

+ Ryba. koupele. Tennix — Hrab. r. ditelství lázeňské.

©JAN KALIS,
hodinářazlatníkv Rychnověn.Kn.

o esčlovéhodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, = , jehly
a j. v nejmodernějším provedení

8 úplnou sárukou/

Solidní obsluha pří mírných
cenách.

velkých hodin
1 zašle.

děrtéš i nasplátky
r. 1943

Cenyi obráz
napo

Důvěry jmaásilky na
bezsvýšení cen. —

Jan Horák,
soukoníkvRychnověn.K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

projarnía letní dobu.
6MP*>Též velejemné ZB

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 oplátky bez zvýšení cen!

RESEOw NA:
m)PN

V
Vbas

Předplatné na

letní
čtvrtletí

veškerých

modnich [č
časopisů |

přijímá

ví aantikvariát
Bohdan ——

Melichar
v Hradci Králové.

(Býv. závod Pospišilův, založ. r. 1808)
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Upozorňoji na nový modní časopie
— „Dětský modní svět“ —
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Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšení cen na kašdou
stanici dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hoteln „Morkur“ čís. 808.

modernějšímpoža

davlůmvyhovující.

Zkrátprvnímicenami

vyznamenán.

Cenníkyzdarma.j

O
Oknachrámovákaždé hoslobuaprovedení

MAsezaručenímprácenej

B.Skarda,Brno

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámakých apánských
látek jest u Tkaleov. výrobmího spole
čemstva „Vnájemnost“ v Hronově. Tóžlze
obdržeti partie zboží 30 mt., obsahujícíkaždá
různé Řtky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
sa K 12—, vyplaceně od koran 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

© 

dKotel
a oúelkorestaurace

„Bařtinán“
v Adalbertinu v Hradci Králové

doporučuje velectěnému P. T. obecenstvu
a návštěvníkům Hradce Králové

svou nově, vkusné upravenou

zahradní restauraci
jakož 1 znovuzřízené prostranné

místnosti restaurační V budově,
Obědy v předplacemí a memm vd

50 kr. výše.

Plzeňský prasdroj od čepu, smí
chovské světlé 1 granát. —Též na
požádání v lábvích přes ulici.

Veškeré druhy přírodaího víma,
1 litr od 35 kr. výše.

Predej vzácných drahů vína v pů
vodním plmění v cenáchnejsolidnějších.

Hostiny svatební, primlční atd.
vypraví ve zvláštních salonech neb i v sále
co nejpečlivěji v cenách nejmírojjších.

Telefon č. (7.
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Obnovavychásí v pálek v poledne. Ročník X.

Poznámky ku přednášce Masarykově,

(8) O náboženských otázkách největší du
chové mluvili a peali vždy nejvýš vážně a
opravdově. Východištěm rozvahy jejich bylo
přesvědčení, že pro úzký styk náboženství s ži
votem každé lehkovážné slovo, každé otřesení
náboženského smýšlení lidového má v zápětí
veliké a osudné porachy mravní, jež snadno
mohou způsobiti i epolečenskonukatastrofu. A
bychom však oběbli výtky pohodlné jedno
strannosti, připomínáme bned tady, že máme
Da mysli samy základy náboženství a nikoli
nedostatky, plynoucí z chyba lidského zaří
zení, které vždy zajisté podléhaly kritice a

osuzovány budou i v badoocoosti. Jako vůbec,
jest1 tady kritika, poctivě podnikoutá, velmi
užitečnou, ježto může předejíti škodám, jež
oblašovány bývají. druhdy zoameními velmi
erozomitelnými.

Prof. Masaryk ve známé přednášce, při
akademické oslavě Husově dne 3. července,
svrchu dotčené opatrnosti nedbal a šel přímo
na základy křesťansko-katolického názoru svě
tového, jejž zavrhl, a maruě bychom 86
tázali, co positivního na místo jeho
postavil. Masaryk již od let povašuje se za
náboženskéhoreformátora. Není potřebí pátrati,
jak tento jeho předandek povstal, ale tolik
aspoň dovoleno jest říci, že za nynější sabje
ktivistické a individoalistické nálady časové
takovým reformátorem býti, není žádnou před
ností. Methoda a postup boje Masarykova proti
názoru křestansko-katolickéma trpí velikým
nedostatkem evidence (určitosti), což ozřejmiti
jest úkolem těchto poznámek.

Masaryk zamiloval si otkvělé rčení o
jednotném názoru světovém,čemu? neníse

"proč divití, protože ve slovech těch tají se
' význam bloubky nevšední. Tvořiti názor svě

tový jest něco velikého, jest to pronikání do
hloubky a do šířky. Smýšlení na podkladě or
čitého názoru světového vede vždy k určitémo
jednání v životní praxi, odkudž nazývá se ná
Zor onen též názorem životním, protože život
jednotlivcův jest ta vlastně stanoviskem, se
kterého se na vesmír pohlíží. Tím již také
odůvodněn jest požadavek, aby stanovisko to
bylo jednotné a pevné.

Že světový názor křesťansko-katolický
jest jednotný, nepotřebuje důkazu. I lidem

. odchylných mínění, kteří se dívají na vše jen
3 hlediska esthetického (krasovědného), impo
nuje vělkolepý a jednotný názor křesťanský.
A i jinak objímá celého člověka, jebož potřeba
doševní tíhne po soustředění. Všechny tyto
znaky světového názoru vyžaduje i filosofie a
tedv i Masaryk jako filosof z povolání, jenž
ve zimíněnépřednášce povídá to takto: „všechny
ty jednotlivé kroky mají býti zaraženy har
monicky a podle své duchovní hodnoty.“
Na věci celkem nic nemění, že tuto větu pro
nesl Masaryk výhradně o náboženství. Světo
vého názora křesťansko-katolického jest ná
buženství částí integrující (zcelující, ©Vždyt
světový názor filosofický také se ptá odkud
svět, co jest podstata věcí, co jest člověk a
dle svého na otázky ty odpovídá. Ostatně no

ným náboženstvím jest pro mnohé modernífilosofie.

Zajímavo jest tedy ohledati jednotnost a
harmoničnost hlediska. Masarykova. Však tu
hned bijí rozpory jeho přímo do očí. „Naše
náboženství mosí býti přesvědčením, ne vírou“,
praví Masaryk. Aleodkud vzuiká přesvědčení?
Zajisté že z poznatků vědeckých, ze zkoumání,
a také z filosofie. Než Masaryk, oměje dýchati
studené i horké, vyvrací bravarně citovaný
výrok hned tímto svým tvrzením: „Především
tedy, a to se hodně týká nás na universitě,
náboženství není filosofif a vědou“
Tedy ještě jednou opakujeme myšlenky Masa
rykovy, aby zmatek tvrzení jeho jasněji vy
stoupil: „náboženství musí býti přesvědčením“
dí op, přesvědčení vzniká z vědy a filosofie,
pravíme my, „ale náboženství není filosofií a
vědoa,“ zaso Masaryk dokládá. Spojení těchto

vět mluví o logice Masarykově tak hlasitě,
že zbytečným by bylo, obšírněji dokazovati
jeho protiřečnost. Po způsobu úzkoprsé školské
Šablony Masaryk v jednotlivých bodech výpo
čitává dále, čím náboženství není. Uváděje, že
náboženství není theologií u katechismem praví,
že křesťanská theologie jest ten názor oa svět,
jenž vznikl před vědeckým.

Co jest základem křesťanského názoru
světového ve středověku a také ještě podnes?
Osobní Bůh, stvořitel všeho. Nuže, kde a čím
vyvrátila věda našeho osobního Bohastvořitele ?
„Ale již na počátku nové doby“, rozpřádá
Masaryk nit hovoru, „filosofie a věda nová,
ne ta scholastická | ancilla (služka) the
ologie, nýbrž filosofie nová, na. věde
ckém poznání založená, stojí proti | theo
logii vítězně“. Tato sebevědomá mluva byla by
jenomtenkráteodůvodněnou,kdybyta filosofie
nová těšila se všudya na pořád jistému jednot
nému podkladu a zajištěnému hledisku. Ale
tomu tak není. Zasvěcenec nemůže nepozorovati
mnohotvárnost filosofie u nemůže nepoznati,
kterak protivy objektivní a subjektivní vylu
čují veškera shodo a pevnou jistotu. Jeden
filosof uznává Boha, jiný Boha vylučuje, ten
podkládá světu jako podstata „bezvědomé“,
onen zase „všeobecnou vůli“. Dle jedněch
existuje duch, dle jiných nikoli; tito tvrdí
účelnost světových zákonů, oni příčiny pouze
mechanické. A v těchto rozporech že jest arčité
poznání, jímž možno názora křesťanskému čeliti
vítězně? Nikoli, protože roztříštěnost a tápání
již předem nemoboa býti zbraní vítěznou.

Jinak souhlasíme s Masarykem, že nábo
Zenstvím není víra. Víra jest jen částí nábo
ženství. Zastavajeme se též u jeho tvrzení, že
náboženství unúenítaké mravnost
abychom konstatovali, že bned po tom osazuje
pravý opak: „Já se nerozpakaji říci, že Has
v podstatě nábožensky cítil katolicky ; to ovšem
pochopil dobře, že náboženství rřede
vším musí býti mravností, že nábožen
ství, které neutužuje, nezdokonaloje mravnost,
neuí náboženstvím čistým“. Těžko rozhodnonti,
co Masaryk v tomto protikladě míní opravdově.
Dohledáváme-li se však toho, zda pravdou jest
mínění jeho, že „náboženství není také mrav
nost“, jest nám usvědčiti ho z velikáho omylu.
Náboženství a mravnost jsoa úzce spojeny,
majíce se k sobě jako příčina k následku a
naopak. Mravnost, jak již přírozený pochod
myšlení projevuje, zakládá se na určitém pře
svědčení, neboť skutkové vzcházejí z úsudků.
Nemá-li člověk pro jednání svá měřítka nábo
ženského, pohybuje se ve stálé nejistotě, která
jest ničitelem mravní povahy. A když Masaryk
oddaluje náboženství ud mravnosti, pak vlastně
jest nepochopitelno, proč takový náklad vede,
aby ono své náboženství opatřil dobrým od
poručením. Pak vlastně náboženství jeho, byť
sebe důmyslněji sestrojené, nemá životního
významu a vznáší se ve vzduchu. Snad takéchy
tře vyhnal se zkošebnímu kamenu mravnosti,
protože žádného náboženství nemá. Masaryk
pokračoval ve své přednášce pravě, že nábo
ženství není také kultus. Pedepisajeme. Nic
méně však zevnější bohoslažba jest velmi
užitečnou a nutnou, zakládajíc se v samé pří
rozenosti lidské. Může se ovšem člověk do
rozaměti 6 Bohem uvnitř, ale zároveů nemůže
neprozraditi, co nitrem jeho hýbe. (Pokrač.)

Dopis z Prahy.
V České Kubicí, dne 19. července.

(Pražský dopisovatel »Obnovy“ hledá po Čechách
na venkov prchlou Prahu, abyz ní mohl obvyklý

dopis napsaši.)

Jak jeme v jednom ze předešlých svých
dopisů šíře zaznamenali a vyložili, Praha ros
běhla se za přítomných dnů po venkově a jest
snad po „celé Evropě“ rozprášena — —

Proto všeobecně váženéma a oblíbenému
ražskému dopisovateli do „Obnovy“ nezbylo,

kdyš nechce na své pražské dopisy avyklé

čtenářstvo o pravidelné jejich čtení zkrátiti,
že musil se také za rozprášenou Prahoa z Prahy
věn rozběhnouti, aby alespoň něco o ní mobl

pověděti.
Se všemožnou stručností spakovavše nej

potřebnějších svých cestovních pět švestek, vy
pravili jsme se do Čech hledati zde z Prahy
rozutíkané Pražany.

Pražan v Čechách! To se venkované po
baví i pozlobí.

Pražau vyjížděje z Praby do Čech s vla
steneckou hrdostí hned u nádražní pokladny
velice rád kapuje si jízdní lístek německy,
třebas že jel jenom do Krče.

Potom koupiv si po německu Jístek v ce
lém divém stádu žene se k vagonům, do nichž
však se jenom tlačí, ale vstoupiti nechce. Pra
žan jeda do Čech, kupuje si pravidelně jízdní
lístek třetí třídy, za který však rád vezl by
se ve třídě drahé. Proto před vagony třetí
třídy simuluje tlačenici, že je plná a žádá,aby
byl z Prahy do Čech slavnostně vyvezen ve
třídě druhé. Někteří kondukteři jsou k tomuto
manévru a Spojenému Ss ním účeln ledové
chludní.

Octna se ve vagoně, rád obsadí jeden je
diný Pražan celou jedna lavici a jedna rodina
celé kupé. Děti cpou se do oken, otvíráním
jejich bez ohledu na ostatní člověčenstvo vy
rábí průvany, sbazají klobouky atd. Zkrátka
Pražan v Čechách jest tvorem nanejvýš 80
beckým věda, že mu patří celé království, které
by bez Prahy bylo bez blavy. Vůbec Pražané
jsou napejvýš oblíbení lidé, tak že je odevšad
srdce rádi vyprovázejí, když se vracejí z Čech
domů. Na pět mil kolem Prahy jest jim vstup
do lesů vůbec zakázán, tak jsou zde pro své
krásné a spanilé vlastnosti vítáni — —

Vážený a oblíbený pražský dopisovatel do
„Obnovy“ toto všecko vypráví beze všech ná
roků na nějakou vyvýšenost pro svou osobu
nebo snad z nějaké své pražanské samolibosti.
Napsal to proto, jenom aby konečně to bylo
také tištěno, jak Pražan du Čech se vypravuje
a jak je zde rád viděn.

Pražský dopisovatel do „Obnovy“ sám
z Prahy vypravil se toho a toho dne měsíce
července, Poněvadž většina váženého čtenářstva
„Obnovy“ sídlí ve východních Čechách, nosil
by dříví do lesa, kdyby jí chtěl vyprávěti o
svém bledání Prahy na Hradecku nebo v jeho
okolí. Proto vyjel si do Čech západních na
Radbazo chladnou a' na Šumava, aby zde
trosky rozprchlé Prahy sbledával a nějaký zá
bavný materiál pro obvyklý svůj „Dopis
z Prahy“ do „Obnovy“ sebnal.

Za paroých dnů letošního července bylo
ve vagoně parno jako v peci již hned ráno.
Proto do Čech z Prahy jedoucí Pražané bez
obledu na své okolí ihned již v Chuchli hle
děli se do poslední možnosti obnažiti. Vagon ta
kových polonahých Pražanů, kteří si zpocená
čela truchlivě utírají a na panající vedro bě
dojí,heni nenepodobný vagonu z Mandžurie domů
na svatou Ras dopravovaných raněných raských
hrdinů. Jenom v tom je rozdíl, že Rusové pro
vlast utrpěné rány nesou s odevzdaností se
svému osada, kdežto z Praby do Čech dobro
volně jedoucí Pražané nadávají jako pojednaní
oa vedro, na řiditelství dráhy, na žízeů, na
délku cesty a vůbec na všechno.

Taze bezky se to v takové společnosti
jede. Mne ten rach nanejvýš bavil, když jsem
se trosky Prahy do západních Čech shledávati
vypravil. Byso nás v rychlikovém vagona asi
dvacet. Snud jsme byli Pražané napořád a to
soudím proto, poněvadž nemajíce co zmeškati,
všichni jsme náramně spěchali. To jest praž
ským ususem. Mosili jsme jeti rychlíkem, kdežto
osobní vlak byl by nás takó v čas na naše sta
nice dovezl.

Jel s námi také jeden velebníček, před
nímž tři s sebou jedoucí judští začali hovor,
že velebníček byl následkem něho pln rozpaků
a nesnází. To s obzvláštní zálibou poslouchal
v zádech sražený mladý mož se Šibalským
úsměvem v očích a e havraním plnovousem
na bradě. Tuze ho ty judské tlachy zajímaly.



Byl jsem zvědav, jaká mela z toho na konec
povstane, neboť velebníček již jiš se chystal,
že ua takové provokační řeči odpoví — od
chodem da sousedního kupé.

V tom dojeli jsme do Berouna. V zádech
sražený mladý muž přistoapil k otevřenému
okuu a do bemžícího se davu na berounském

rrouě pronikavě houkl! „Herr Popper, Herr

opper ls Naši judští ve vagoně nechali ihneddobírání si velebníčka a byli v okamžení ce
lými půltěly v oknech, vyhlížejíce ven, o kte
rého HerrPoppra se jedná. Mezi bemžícím
se davem oa perroně nastalo také vzrušení.
Pan Elbogen, panGtinzborger, pan Munk, pan
Singer, pan Jeiteles, pan Nenero, pan Wien
zůstali stát a ohlíželi se po volaném Herr
Popprovi.

V tom však vlak hvízdl a jů jsme dále.. Judětí v našem vagoně v silné své starosti
o křesťanské záležitosti slevili. Když jeme
dojeli du Zdic, v zádech sražený muž se ši
balským úsměvem v očích opět se vychýlil
z okna a do chaosu zde pauujícího znovu
houk!:,Herr Popper!Herr Popper“ Naši judětí
byli zase ihned v oknech vagonu a dívali se,
jak na zdickém perroně zastavojí se pan Mauth
ner, pan Pick, pan Pereles, pan Taussig, ale
žádný Herr Popper.

Když se vlak dále k Rokycanům rozme
tošil, měl velebníček svatý pokoj. Muž v zádech
sražený svinul si cigaretu a šibalsky mžouraje
očima, vyfukoval nosem bujné kotouče čpavého
dýmu. Když pak dojeli jsme do Rokycan, byl
opět v okně a zase do hemžícího se publika
volal : „Herr Popper, Herr Popper '“ Na perroně
hemžící se pan Chitz, pan Rosendoft, pan Stern,
pan Příbram, pan Petschek se zastavili, ale
naši judští ve vagoně něco mezi sebou zlobuě
hovoříce, zůstali ke svým lavicím již jako
přimraženi. Žádný z nich více ven nevykoukl.

Když se vlak hnul dále k Plzni, ta jeden
z nich, patrně nejmladší a nejméně zkušený,
opustil na muže v zádech sraženého. „Vy si
nás dobíráte l“ začal. Muž v zádech sražený
zvážněl, jako by ae této z polovice otázky a
z polovice výčitky u ekl. „Z čeho to soudíte?"

pral se. „Že na každé stanici posměšně voláteerr Popper“, vysvětlil mu judský řečník.
„Račte být vy někdo Herr Popper ?“ tázal se
v zádech sražený muž. Když nikdo nepřitakal,
tu vstal a ptal se: „Proč tedy si toho všímáte?“
„Ale to je předcevidět, že si nás chcete dobírat“,
ozvali se judští jednohlasně.

„Ani mně nenapadlo někoho si dobírat!"
zasmál se muž v zádech sražený. „Já jsem
malíř Vratislav Odveta a právě maluji křižo
vou cestu, k níž potřebuju trochu palestinských
typů a modelů. Poněvadž pak mně bylo udělení

FEUILLETON
Začarovaný filosof.

Moderní pohádka. — Píše J. S—a.

IV.

Fany se zapálila, ale bned přemohla roz
paky a odhodlaně promluvila: „Budu s tebou,
dosefe, mluvit upřímně, jako vždycky jindy.
Ten doktor Vraný je taková dobrácká, komická
figura. Nadbíhá mi dost, já dobře poznala, že
se tajně trápí láskou ke mně. Ale je při všech
svých vědomostech veliký blupák, nemlava a
nešika. Přece člověk jeho postavení má dělat
zvlášť fešáka. Ale on chodí zamyšlen, jako by
hledal včerejší den, ze samé nesmělosti ještě
mi ani pořádné vyznání neučinil, ani jednou
mi klondně nezalichotil; a jsem přece holčička
jako z cukru, že? Skrčená, všední dušička,
hotový bubák. moderního na něm není nic.“

Tyble břitké šlehy trbaly filosofem zle,
ale láska posud přemáhala odpor k prostořeké,
rozpustilé hubičce. „Ale je přece — jak jsi
sama řekla — dobrák; a že se neumí v nějaké
emancipované, moderni společnosti hladce po
hybovat, proto ještě není hloupý.“

„Počkej, Josefe, neskákej mi do řeči“
sekla jazýčkem krasavice; „vždyť já neříkám,
že by mi byl docela protivný. Naopak vážně
pomýšlím jeho případné vyznání přijati co nej
vlídněji, zkrátka, jakmile požádá 0 moji ruku,
má ji hned. Jest to člověk se zajištěnou, pěknou
existencí; ošklivý taky neuí. No — a je-li mož
trochu přiblouplý, láskou zblázněný, nemlava
a dobrák, pak jest vzdělaná a chytrá choť
pánem v domě. A po tom právě toužím, abych
měla úplnou svobodu j ve svazku manželském;
a k tvmu dodávám, že chci mít vždycky i
srdce volné. Nějaká poddanost a poslušnost
ženy k rooži jest pro une jako pro moderní
dívku překonaným stanoviskem“

Tohle už škublo filosofem tolik, že pře
rušil skoro bezděčně spojení svého ramene
s bílon ručkou bezobledué Amazonky. Počal
kárati: „To bych rád věděl, jak se srovnáte;
takový filosof přece sotva dopastí, aby se s ním
oralo. A Za svou upřímnou lásku také Lude
požadovali trochu srdečné lásky s tvé strany.

stipendis na cestu do Malé Asie odepřeno, po
mábém si toato cestou a tímto voláním a
dívám se při tom na nahodilé zajímavé fysáže
obecenstva, abych si je pro obrazy křížové
cesty pamatoval. Kdo nechce, nemusí 66 na
mé voláníobracet!“

Vagonem otřásal hlučný smích a při od
jezdu z Prahy řečmijudských pronásledovaný

velepníček vděčně podával malíři Odvetoviíruku. ;
„Děkuju vám, že jste tady t7 páuy tak

zaneprázdnil“, pravil při tom.
„Pilsen — Plzeň“, bylo slyšeti volání

koodakterovo —
„Stavíme se zdo?“ tázal se Odveta nového

svého známého.
„Třebas!“ souhlasil tento a pisatel těchto

řádků se k nim kumarádsky připojil, aby
v PlznihledaltroskypoČecháchrozprchnavší
se Praby. Domníval se, že ji nalezne na právě
v Plzni odbývané mezinárodní výstavě kuchař
ského umění — —

Avšak zde nalesl jenom několik pražských
sklepníků a o vystavených zde předmětech ne
pokládá za potřebné psáti vůbec. Kdo výstavu
ta neviděl, docela nic nestratil, ač jen co je
pravda, to je pravda, pobaviti se zde můše
každý, hlavně kdo není v Plzni nikoma osobně
znám, velice dobře.

Z plzeňských novotin, která pražského
dopisovatele nanejvýš překvapila, je to, jak
Plzeň sleduje a kopíraje rusko-japonskou vojou.
Ve Pražské ulici zřízen jest zde — „Port
Artur“, to jest pivnice ovšem že „plzeňská“,
která jest za přítomných parných dnů zrovna
tak horlivě a důrazně obléhána žízaícími jako
„Port Artur“ na dálném východě Japonci.

Ostatně pak v Plzni všechno jako před
20 lety. Dlažba pod kritiku, příchod do města
neupravený a nádraží v takových poměrech,
že nádraží v Rychnovku u Josefova je proti
němu mutatis motandis pán a není na ©. k.
dráze státní a není nádražím drahého města
ve království Českém. Ostatně o Plzui se ani
v Čechách nic jiného nemluví, než-li že ce zde
vaří slavné plzeňské pivo a dodnes udržuje se
o Plsni leda fama, že zde byli před 30 lety
oběšení raubíři cikáni Janečkové, při jejichž
procesu a popravě byl nynější plzeňský pan
primator dr. Václav Petákjako auskultant za
pisovatelem, následkem čehož jméno jeho bylo

poprvé novinami roznešeno po všech zemích,de se o Janečky zajímali.
Jak z těchto řádků patrno, v Plzni ae

nám náramě líbilo, ale do Cechuprchlou Praho
jsme zde nenalezli. Ona prý Plzeň sama také
již v létě z domů utíká do Rokycan, do Ho
oubkova atd.

„Hm, na to já mám srdce příliš široké,
abych milovala výbradně jeho. A že chci dělat
hlava rodiny? My ženy jsme už otročily tisíci
letí; ať zas konečně okoušíte sladkost nevol
ného jha taky Vy maži“,

„Poslouchej, holka, takhle jsem neslyšel
mlavit ani socialistko. Lehko se ti hovoří, ale
takovou farií si uškodíš sama nejvíc. Kdo by
8 tebou takhle vydržel“,

„Ina, ty nikoliv, protože jei skoro tak
chytrý jako já. Ale toho prostomyslného bram
bora dovedu spontati tak pěkně, bez hluku a
násilí, že mu ta oblávka bude ještě potěšením.
Ty asi sotva víš, jaký mám stkvostný herecký
talent. Kdyby mne byla maminka dovolila jít
k „Národníma“, věř mi, hochu, že bych brzy
zastínila i paní Kvapilovou. Umím ti v přípa
dě dělat ze sebe tak naivní děvčátko, že ně
kteří moji ctitelé zrovna 8 nadšením vyprávějí
o mé prostosrdečnosti a neumělkovaných způ
sobech v obcování. Však jsem dost dlouho
studovala Attalu a Zeyerovy romány, abych
to dobře trefila. Kdyby tak či blapáčkové vě
děli, jak jsem pilně pročtla Maupassanta, Zola,
Hugonu, Mantegazza chi, chi! Ale když ta nyní
tolik vzácná naivnost se lépe vyplácí. Umím
dělati tak dětsky vyjevené, tázavé oči, tak naivně
ústa otvírat, jako by mi bylo teprve třináct
Jet. A jak pěkně plakat dovedu! Tak přirozeně
a dojímavě jako Andromacha nad mrtvým
Hektorem; však jsem se tomu dloubo učila
před zrcadlem. Zkrátka a dobře: právě svojí
líčenou slabostí, svojí něšností chci přemáhat
všeliký odpor toho dobráckého protivy; jest
liže bych to při svém hezkém zevnějšku ne
dokázala já, nedovede to žádná přítelkyně;
však mi maminka jednou v bále sama řekla:
„Dévče, tu tvou krásu bych nedala ani za šest
tisíc; važ si ji, jest to skoro tvůj jediný wma
jetek, jiného vóna bez toho od nás nedostaneš“,
Na — a kdyby ani alzy nepomáhaly, umím
pěkně omdlévat. Sama matinka mi ukazovala,
jak se to dělá.

Nechám se vzkřísit, epustím bolestný ná

prsu, zasypu ho polibky — a on bude v de
vátém nebi; ještě mne bude velebit za moji
něžnou vděčnost.

A kdyby ani to nepomohlo, řekne mu
žíčkovi moje maminka mé mínění ještě líp a

„iroto jali jeme Prahu hledati dále. DoDomažlic. Slavnéměsto s hradem Pochlavců,

čteme v různých průvodcích as „pivaloí u ičinlivosti“ na náměstí dodávámek tomo. „Pív
nice u přičinlivosti“ jest snad jediná na celém

světě a existuje„hrán m v Domažlicích,kde jsme včak takéPrahu nenalezli — —
Dali jsme se dále k zemským hranicím,

oa Kabici, kde jeme konečně sporé trosky
Prahy ve atína šumavských hvozdů nalesli —

Avšak z diskretnosti nelse nám nic uvá
děti, co sde vlastně dělají. Celkem vsato, dí
vají se na šumavské hvozdy, ták že všeobecně
oblíbený pražský dopisovatel do „Obnovy“ ne
nalezl zde ani špetky zajímavé látky, jíž by
obvyklý svůj dopis x Prahy vyšperkoval a proto
musí vážené své čtenářstvo prositi sa dobro
tivé prominutí, že dnes zamilovaný svůj dopis
z Prahy v „Obnově“ nenalezlo.

Praha utekla na venek a dopisovateli ne
podařilo se ji při nejlepší vůli ohytiti a něco
z ní napsatil

Obrana.
(9)Nová stavba šíbeniček a šurna

listické farizejství. Známonašimčtenářům,
že jsme před řádnou volbou na Královédvorska
ani slovem proti kandidáta p.Dvořákovi ne
protestovali. Teprve když výsledek první volby
vedl k užší volbě mezi Dvořákem a Matzne
rem, došel nás z Jaroměřska tento dopis:

Stojíme před hotovou událostí: užší volbou mezi
evangelíkem Dvořákem a Němcem Matsnerem. Kdo
vinu toho věsho nese, je zdejší veřejnosti příliš dobře
snámo; s podivením jen, jak voličetvo mohlose hnáti
na pouhý povel dobře v poslední chvíli vypočítaný a
o náboženském vysnání kandidáta mlčící — na strana
muže neznámého, o okres nikterak zasloušilého. Ti,
kteří pána onoho blíže znají, sami kroutí hlavami,
jak možno takovou osobu katolickému voličetva za po
slance vnatiti. Takové vnocování si katoličtí voličové
zajisté podruhé líbiti nedají. Případný snad nepříznivý
výsledek užší volby ať si pakpřičte strana agrární
se zdejšími náčelníky v čele sama.

Uveřejnili jsme tuto informaci 1.července
petitem mezi tuctová lokálky. Patentovaní vla
stenci, kteří germanisující židy, pruské pastory
do Čech se stěhnjící a evangelíky, kteří nazý
vají české katolíky pokolením cizoložným, ne
chávají loyalně na pokoji, pozvedli náble svého
hlasu k záchraně vlasti proti naší hotové „vlasti
sradě.“ „Osvěta lidu“ přinesla toto přímo ko
mické prohlášení:

„Akademický odbor Národní rady vyslovuje co
nejroshodněji svoji nelibost nad lokálkou v „Obnově“
dne 2.července(l) aveřejněnou, kde list vyslovoje se
proti volbě p. Dvořáka,poslancem za Králové-hradecko,
poněvaděje evangelík,a protešuje volba Němoe————-————————
řízněji, než bych to sama dovedla. Panečku, ta
to umí! Té nikdo neodolá.“

Teď klesla začarovanému filosofovi hlava
ještě níže; ten polibek, jímž byl před chvílí
obdarován a který byl v onom okamžiko tolik
sladký, zdál ae mu nyní být příliš přitrpký.
Zrovna jako by byl okusil oslszeného puškvorce.

Filosof se vzpamatoval, ulekl se, že by
se snad málem prozradil a prohodil s líčeným
klidem: „I nedělej si se mne dobrý den; do
kláštera mám ještě daleko. Až ti tatík místo
peněz bude udělovat každý týdenkárnoa lekci,
taky budeš někdy zamlklá. Jenpovídej raději
sama, já bych tě právě dnes moc málo pobavil.“

„»Na, tedy nedělej aspoň teď v mé pří
tomnosti takového pavouka.“

„Už jsem hodný; teď povídej, jak si ho
dláš domácnost zařídit.“

„Ino, všecko musím mít krásné, co nej
modernější. Taková bezká žena jako já nebude
přece bydlit mezi starým baraburdím a nebode
se strojit do kartounu. Na piano toho sice
mooho nesvedu, už une ta celá muzika omr
zela, že již ani nehraju. Ale muž mi musí
koapit krásný nástroj přímo z Hradce; patří
to k celku. Také si vyberu nejmodernější skříň
na knihovnu. Do té musí koopiti muž aspoň
třicet svazků francouzských básní v krásné
vazbě se zlatou ořízkou. Já to ovšem sotva
budu číst, protože jsem už trochu (lé frančiny
zapomněla, ale aspoň se badou divit moje pří
telkyně, až jim takovou pěknou sbírku ukáži.“

„Máš moc stkvělé úmysly, pravda; jen
vydrží-li to kapsa tvého chotě.“

„Hlooposti; piano a knihovna se koupí
jenom jednou — a pěkné šatstvo musí mít
každá. A konečně pro nějský dloužek nemnsí
nás hluva bolet; však jsou teď dluhy v módě
i v zámožnějších rodinách. To af si ani muž
nemyslí, že mu buda dělat slyžku nebo že
budu žít jako klášternice. Kuchařka si povolám
z Prahy; kuždodenní delší vycházku, návštěva
koncertův a plesů si nedém vzít. Taky se mu
sím několikrát podívat do některých lepších
lázní. Když jsem prosila maminku, aby se
mnou aspoň jednou do některých lázní jela,
hned mne zkrotilu: Až budeš vdaná, dělej si,
co chceš; nám to teď nevynáší. — A nepomohl
mi ani pláč ani ponkazování na to, že bych
v lázních mohls udělat pěknou partii. Ma



Matsnora, katolíka.Akademickýodborvidívtemto

p nábošenskémnesírání mračuna jel ns je v tom a v
spor náPooaský aČeši dělenínakatolíky, oraogalíky,
didy atd., kteří by wo měli potíratina prospěch 
monie německé. V době pradkého boje o
je jednání toto jen zovým dokladem, kam náboženské
zášti může dojíti, sovým důkasem, jaké jest národ

nosní ml Mlerikálního listu a jeho mravníad“.

pod Tášeme se mladých pánů, kdy a kde Ob
nova protežovalevolbu Matznerovu. Uveřejnili

jsme krátkoazrna dopisovatelovu jako pouhékonstatování fakta v té naději, že strana
agrární měla jiných vhodných kandidátů dost
a jako výstrahuprávě v zájmu národní

věcipro badoucnost Že bychom někdy agrárnístraně nespravedlivě křivdili, nedokáže nám
nikdo. Mledí politikové, kteří se rozkývali
k tak důležité, obětavé a namáhavé práci ná
rodní, jaká se jeví v onom prohlášení, nepřejí
si tedy, aby se národ dělil na katolíky, evan
gelíky a židy. Snad by se tedy mladému do
rostu lépe zamlouvalo dělení Čechůpouze na
evangelíky a židy. Škola Herbenova úsilně o
zjednodušení českého národa na tyto dvě kon
fesse pracuje, ve sporu s Čapkem nenechala na
nás ohlupupoctivého, stále obce dokazovati,
že katoliciam jest nepřítelem národa a —aka
demický odbor na toto paušální obviňování
nikdy odpovědi nedal. Podle všeho žid nž podle
své podoby a dle svých způsobů jest člověkem
češtějším než katolík z české matky zrozený
a česky vychovaný. Až zas pražští židé budou
Šmahom se přiblašovati k obcovací řeči něme
cké, zachová jistě akademický odbor zase loy
alní klid a mír. Katolík však ve vlastní do
mácnosti může býti zbičován každou chvíli
jako psanec. My ovšem nemáme žádných ani
bmotných ani mravních příčio, abychom uzná
vali pouze evangelíky a Židy za svépravné ob
čany; ala nebudeme se téžraději bratříčkovati
s proskými pastory než s kterýmkoli Čechem

-a bledaté českou mondrost v německém kasině.
Rozumí se, že po „vlastizrádném“ objevu

akademického odboru a triamfálním jásotem
vrhly se na nás právě ty šurnály, které pomá
bají národu na nohy výhradně banobením ná
rodního kněžstva s nepoctivým snižováním ka
tolické víry. „Hlasy od Met.“ napsaly na př.
elegantně:

„Gratalojeme česky tištěnému, ničemnémo,
vlastizrádnému listu k tomato rekorda.“ A
v takových toninách to jdetaky jinde. „Osvěta
lidu“ napsala, že „ničemností klerikálů“ došlo
k užší volbě mezi Němcem a Čechem, Ovšem
sapomnělapoznamenati jakou ničemnosti.Žádný
katolický Jist nepsal před řádnou volbou proti

(O
minka řekla, že tací lázenští větroplaši vidí
tam bezkýchtváří jiných dosta že se s každou
baví jen chvilko; ti jsou prý příliš mazaní,
aby se dali chytit. Ale jako vdaná osoba do
lázní musím; však jsem lepší společnosti ještě
málo užila.“

„Hm. zkrátka půjdeš tam, Fany, blavně
k vůli tomu, abys 8e s ulízanými, mladými
gentlemany pěkně při koncertní promenádě
pobavila, viď ?“

„Toť se rosamí; ale neboj se, že se snad
do některého zblásním. Mně už je láska a la
Šekspír, A la Byron překonaným stanoviskem.
Ostatně se přiznávám, že mne také někdy za
chvacuje touha státi se nějakou Julií, Ofelií
nebo Traviatou. Až by nad mým tragickým
skonem tisíce mládenců plakalo, až by mou
smrt zvěčnili v básních a operách přední u
mělci, bylo by to krásné, čarokrásné, rozkošné!
Ale já bych to musila všecko vidět a slyšet.
Trpět jen k pobavení jiných — pěkně děkojn.
A pak bych takovou sladkou tragedii chtěla
prožít jen na krátký čas; kdo by ode mne
žádal, abych zhynuls nějakou poeticky čarov
nou umrtí, musil by ii zaručit, že zase aspoň
sa dvě léta obživnu. ©Obětovat na tu slávu
celý avůj život na vždycky, do toho by se mi
ani za mák nechtělo. — Jsem dnes rospostilá,
viď? Snad se ti zdá, že jsem poloviční blázen,
ale již předemodpouštím, chi,chil“ A sobecká

oetka znovu 80 zavěsila levicí na rámě do
Ktorovo. Tomu to připadalo, jako by 8e ovinul
kol jeho ramene klozký had. Ale zachoval
přece jen hrdinně klid, nutil se do smíchu též.
„Ty, šelmičko, bys mohla být učitelkou nej
modernějších žen. Ale dovol ještě vážnou o

tásko: “ opravdu k onomu filosofovižádnézvláštní lásky necítíš? Skutečně toužíš, aby
k vůli domácí harmonii přinášel jenom oběti?“

„Toť so ví, že ano; chci, aby mně, slabé

šeně, byl můj muž štítem proti mým nePřEtelům a zlolajným drožkám, aby moe hájil. A
újde to; láska ke mně dodá mu statečnosti
ost. A až mu za odměnu věnuji vděčný,

okouzlojící úsměv, až mu padno kolem krku
s výkřikem, že mám v něm jediném pravého

řítele, pak jistě bude tou odměnou jeho do
rácká povaha dokonale spokojena.“

„Acož kápne-li na tvá dobrodružetví? Jak
bude dále, až pozná, že růže, kterou do sadu
vlastníbo srdce přesadil, kýžené vůně nevydává
a jen troy své mu nabízí?“

pana Dvořákovi. A. pak můžeme posloušiti
soamenitým dokladem, jak ei katolíci, kteří

Dvořáka dobře znali, při volbách
pali. Došla nám ze Sán informace, kterou,

noohtějíce křivditi nikoma, zde na
opravu omoho dopisu z Jaroměřska roprudu
kujeme. Katolíci vzhledem k chybné dedukci
v Obraně zemědělců č. 57. pod záhlavím „Jen
o nás možné“, sdělují, še p. Dvořák, ač evan
galík, jest velice snášelivý. I oba předešlí du
chovní správcové katoličtí žili s ním pro jeho
nestrannost a skromnost v nejlepší občanské
shodě zrovna tak jako dachovní správce ny
nější. Dbal a dbá toho, aby vzájemná přá
telská shoda a dobro venkovského lidu Da
mravním podklada náboženském byla pěstována,
aniž by stavěl do popředí avé vlastní nábožen
ství, jsa blavní oporou místaího dražstevního
a občanského života. Tato informaci potvrzují
svorně jako jeden maž zástapcové : katolického
farního a obecního úřadu, Sánské rolnicko-čte
nářekébesídky,Družstvaa Raiff. apoř.a zálož.
spolku v Sánech. Toto vysvětlení z kompetent

ního mleta přijímáme 8 plným povděkem.Tolik sdělujeme klidně pro pončení našich
čtenářů, a pro oprava podezíravých nápadů
o „klerikální vlastizrádě“. Zatím tolik.

Nám „Čas“ popravuje Hasaryka.
„Nejsme « těcb, již by volali často stát na
zakročení. Ale tu jde už o základní pojm?
mravnosti, to jde o znemravňování dětí ve
velkém. Necítí-li státní úřady povinnost zakro
čiti proti těmto a podobným organisacím,
v nichž se děti otravají z půle pitomostí a
z půle ničemností, akazují, že nejsou s úkoly,
k nimž jsou povolány a podkopávají vlastní
autoritu víc než ji mohou podkopat nejrevo
lačnější živly ve státě.“ Tato říznon filipika
napsal „Čas“ v č. 199. ponedávné řeči Masa
rykově před akademickou mládeží o zbyteč
nosti náboženství zjevenóho. „Čas“ sice mluví
o někom jiném, ale každý na prvví pohled
pozná, že to je psáno bez poohyby pod dojmem
řeči Masarykovy. Když již vlastní děti de
puncují otce úřadům a vlekoa ho před soudní
stolici, pak ovšem protesty křesťanských matek
proti dynamitu náboženskému badou soudcům
jenom vítanými.

(3) Nadpokrokový reformáter. (Do
konč.) Náboženství dle Svozila se vyvíjí, jest
prvkem nejrevolučnějším (I), chce uvésti víra
v soulad s ostatním vědeckým názorem. „A
nyní se tvrdí, že toto hledání a odmítání ne
omylné církve prý zničilo český národ. Nebylo
a nemůže být horšího sofismatu (nesmvslu)
nad to. Co u nás byl volný rozvoj náboženský
l

„0 to žádná starost, milý brachu. Dovedu
nabídnouti troy v bavlnce. Myženy jsme příliš
chytré, abychom jen tak zlebka mažům ové
pravé tužby, svoji pravou povahu prozradily.
Už jsem ti pověděla, že jsem výtečná herečka,
tím výtečnější, že ani napovědy nepotřebuji.“

Párek stál již pod stinným větvovím parku.
Smutnému filoscfovi, který zklamáním a úzko
stlivou přetvářkoa byl celý zaradlý, napadla
jedna příhoda ze školy. Když při přednášce
o státním zřízení starých Germanů řekl, že se
dělili Germáni na svobodné a nesvobodné,
šeptal Frantík Vicků svému sousedovi něco
8 důležitou tváří do ocha. „Proč nedáváte pozor,
Vicku, 00 si to opovažujete při přednášce se
sousedem šeptat ?“

„Já, já, Vašnosti, dávám pozor; řekl jsem
jenom Hráčkovi, že to je teď v Čechách zrovna
tak jako u Germánů. Germáni se dělili, jak
jste ráčil právě říci, na svobodné a nesvobodné,
a Čechové se také dělí na svobodné a ženaté;“
tak se hájil prostomyslný gymnasista. Spola
žáci vypokli v smích a doktor se cbrátil čelem
k tabuli, aby bijnou veselost vlastním úsmě
vem ještě nestapňoval. Tenkrát mu to bylo

vzdechl v zkormoucené duši své s Bozděchem:
„Velké pravdy slýcháváme z úst dětských“. Ten
naivní chlapec by) bezděčným prorokem. Ano,
ano, ženatý člověk v Čechách může býti tako
vým rabem, jako nesvobodný Germán. Je
v tom jen rozdíl ten, že tomuto porončel muž
a ovomu poroučížena ....

„Ale jdi, zase jsi tak zadaumán, jako bys
zpytoval jak tráva roste; to mám pěkného
společníka. Chceš-li si hrát na nějakého So
krata, víckrát 8 tebou nemluvím.. . .“

Teď nž se omlouval filosof ještě hůř než
dřív: „Však bys taky, holčičko,nebyla vždycky
veselá, až by tatík za tebe nechtěl platit dlahy.“

„A tuk! To je tedy příčina tvé dnešní za
mlklosti? Já bych si z toho mnoho nedělala.
Já bych si pomohla z nesnází pěkným sňatkem;
a mužíček mosí být pakpovolnější než tatínek.
To je zas moje filosofie.

„Odpust, Fany, masím se ještě dnespedívat k „Bílé růži“, čekají tam na mne dva
kollegové. Podruhé tě enad pobavím víc. A
filosof vyprostiv ruku ze zajetí, podával ji na
rozloučenou.“

„Tedy adieu“, řekla slečna,s nežsenadál,
úž ho na rozchodnou zas objala a políbila.

udupán, Němci stavěli na nových základech s
kde jsou dnes? Ne, reformace nás nepřivedla
na kraj hrobu, ale protireformace ve všech
svých formách. To byla naše zkáza, že se pře
káželo reformaci a pak že nedomyslili jsme
její začátky“. Pane Svozile, Vy víte, že si Če
chové v husitské vojně vybojovali naprostou
svobodu rozhodnatí. Církev jim v reformaci
ani překážeti nemohla. A kam vedl aamostatný
útvar náboženský v české zemi? K horším
zmatkům, k nešťastnější demoralisaci, než jaká
byla v Čechách za Husa, Volný rozvoj nábo
ženský ani v století XVI nebyl zdopán; a kam
vedl? K poměrům ještě bídnějším. Reformace
v Čechách měla k disposici dvě století, aby
mohla dokázati, že dovede líp obroditi nábo
ženského ducha než katolictvo. A uvedla sem
jen hrozné tříštění a potírání duchů, zmatky
tak veliké, že sami ušlechtilejší protestanté
lomili nad tím rukama. Bujely zde dle pří
klada „pokrokového“ Německa tak hnuvné
pověry, o jakých zde za Karla IV. nikdo ne
slyšel. Celá ta dvě století bylo veta po svor
nosti, po národní součinnosti; teprve hrozná
rána přivedla mnohé k rozumu a učinila konec
anarchii nejžalostnější. Kdo z poctivějších pro
testantů proti rozháraným poměrům ve vlastní
straně se ozval, byl stihán klerikální prote
stantskou inkvisicí jako nejhorší zločinec.
Málokdy se ukázala chabost, bezradnost re
formacev světletakkřiklavém,jakov Čechách
před Bílou borou. Pravíte: „Němci stavěli na
nových základech a kde json teď?“ Víte-li to
dobře, kde teď jsou v ohledu náboženskéma
mravním, nemůžete jejich stavba na nových
sákladech zbudovanou pranic velebit. Stavěli
tak dlouho, až se jim dům rozsypal; zavrhují
zjevení, popírají Kristovo Božství a mravouka
si už také vytvořili novou. Utiskování Poláků,
škandál Vřesenský, pohanské krutosti v čínské
válce a Kameruně, zbožňování despoty Bis
marka, to právě nesvědčí o velikém pokroku 8
humanitě. Právě tato „evangelická říše“ chlu
bící se tolik čistým evangeliem, měla první
v život uváděti zákon evangelické lásky; ale
v ní naopak jest militarisace nejtužší. Líbí-li
se panu Svozilovi takový náboženský ráj. který
zkvetl na půdě krví tisícerých nevinných 8e
dláků prosycené, na základech položených
šlechtickými tyrany, ta — proti gustu žádiý
disputát.

Pravíte: „Hleďte jen na učení církve 0
ženě: žena jest vždy (I) v církvi nižším tvo
rem, styk 8 ní něčím nízkým a nečestným.
My však musíme hledět na ni jako na člověka,
na dušil“ Prosím Vás, kdy Vás církev učila,i

„Poslouchej, děvče, ty jsi ďábel !“
„Ale krásný ďábel, viď! Já rozumím světo

dobře. Svět chce býti klamán, ergo... „“
„No, na zdar, ož spěchám“. Slečna odšu

stila, začarovaný filosof zahoul na úzkou pě
Šinku, tam si sedl celý zdrcen na lavičku a
vzkřikl žalostně: „Ů Goethe, ty korunovaný
pěvče, kdybys tak věděl, jak někdy vyhlíží to
„das ewig weibliche!“ Ten poslední polibek ho
pálil na rtech jako pepř a při vzpomínce na
objetí slečny Fany měl pocit, jako by se mu
kol krku ovíjela ramena polypa. Teprv za půl
hodiny si uvědomil, že se má vrátiti zpět
k bábě čarodějnici. Šlo se mu 8 počátku dost
těžce, za chvíli začínalo mu být v srdci leh
čeji. A když již stanul před domem magické
ženy, cítil v daši krásný klid.

„Nu, pane doktore, prospělo Vám mé
umění?“ šklebila ve bába, vítajíc začarovaného
maže. Ten místo odpovědi jí políbil vděčně
ruka. Čarodějka si podepřela nyní vítězně boky:
„Slovutný pane, rcete nám, zda by Vám filo
sofie otevřela srdce Vaší milenky tak doko

filosofa!“
„Máte pravdu; teď jen rychle tu maškara

se mne shoďte, zbavte mne kouzla. Stydím se
sám za svbe, za tu přetvářku, kterou jsem
právě podnikl, abych nad větší ještě pře
tvářkou zvítězil.“ .

Filosof vyhrál na los padesát tisíc, ze
samé vděčnosti dal bábě z onoho obnosu celou
pětina a vzal si brzo potom dívko chodou, ale

ilnou a upřímnou, která by bývala dost hezká
Jen tenkrát, kdyby jí konzelná bába nový
obličej přičarovala. Ale filosof o to ani za mák
nestál; byl rád, že se přidosavadních poměrech
z jeho nejmilejší aspoň nestane koketa. Viděl-li
potom někde krásnou dívčí tvář s hvězd
ným, naivním zrakem, obracel se zády. A měl-li
radost filosof, měl radost i jeden mladší jeho
konkurent v lásce; ten si vzal Fany a byl ne
výslovně šťasten celé tři měsíce. Ponenáhla si
začal říkat sám, že není všecko zlato, co 86
třpytl; za dva měsíce to sdělil důvěrně už své
matce a za rok to věděl od něho každý. Škoda
jen, že mu kouzelná bába uš nemohla poradit,
jak ženu zkrotit; odstěhovala se za měsíc po
jeho svatbě v noci mezi sondražky do vzduš
ných výšin. Jejím zákazníkům bylo líto pouze
to, že s ní zmizela i známost jejího umění.



že se nemá hledět na ženu jako na člověka a
že ee má její duše podceňovat? Snad tím pro
hlásila církev ženu za nižšího tvora, že uznala
Marii za královnu svatých? Styk ue ženou prý
církev považoje za něco nízkéhoa nečestného|
Takhle papoaškuje po liberálech kněz, který
má povinnost lež takovou potírat! Pane Svo
zile, tolik si snad ještě budeteze semináře
pamatovat, že v církvi platí manželství zu
svátost, že právní postavení manželky chrá
něno nerozlačitelností sňatku, aby neplatila
jen za bříčka jako v pohanství. Že proti někte
rým až příliš moderním stykům církev bojuje
jako proti nízkým a nečestným, to má refor
mátora nejméně překvapovati. Vymyšlenoo zá
sadu o snižování ženy vcírkvi dokazujete
tím, že jste kdesi kdysi četl o výkladu jednoho
katechety. Tak, tak. Ten katecheta sám jest
jistě nejvyšší církevní representací. Odpusťte
mu, že proti bolkařství vystupoval s přemr
štěnou úzkostlivostí. Vždyť Vy se stavíte vzdě
lanějším a spravedlivějším než ona přece
přeháníte zrovna vášnivě. A když jste chtěl
tou svojí přednáškou prohloubiti vědomosti o
Husovi, měl jste zároveň dodati, že Hus daleko
bůře o ženě mluvil než onen katecheta. Ale
Vy to podle všeho sám nevíte.

Věnovali jsme Vašemu eskamotérství
tentokráte pozornost větší, skoro nezaslouženou.
Vaše protikatolická lyrika neliší se nijak od
šablony nespravedlivých socialistických útoků.
Horoval jste pro lepší, dokonalejší náboženství
než jest katolické; ale jaké by to mělo být,
nepověděljste. Jste úplně spokojen rozeštváním
a potleskem krajně nepoctivých a nesprave
dlivých protikatolických listů. Vy dobře víte,
jakého bezpráví se dopouštějí na nás listy
socialistické, realistické a jiné; dobře víte, že
boje tak nepoctivého není schopen ani poslední
katolický list. Ale místo co bystese své církve
aspoň někdy zastal, podporajete tyto kalné
proudy sám, poněvadž jest Vám známo, že

byste poctivým pověděním plné pravdy přišelu šivlů „pokrokových“ o popularitu. Naříkal
jste na tyranii církve, ale sám na aobě můžete
poznat, jak je shovívavá. Kdyby tak nepravdivě
mlovil pcoti vládě státní úředník jako Vy, na
den by byl propaštěn ; kdyby zjednuný redaktor
třebas s nepoctivou taktikou strany, jíž slouží
nesouhlasil, hned ho vykopnou; kdyby v pro
testantském Německu některý pastor pronesl
třebas i nejspravedlivější výtku proti Luthe
rovi, vyženou ho z osady. A Vy zcela nespra
vedlivě svou církev pomlonváte, zlehčujete
zcela lehkovážně zjevenou víru a hle — církev
netrestá ničím, nevylačuje Vás. A když už
jste k větší cti Hasově tolik nepravd pronesl,
připomínáme Vám následující naučení Hasovo:
„Ten hřeší proti čtvrtému přikázaní nectě otce
Krista a matky, církve svaté, kterýž vida
matka svon v údech s hříchem zprzněnou, ne
toliko neutře psoty, ale přidá neb rozmaže...
Kristus jest otec náš a efrkev svatá jest nej
vyšší matka naše. A tsbo otce a tu matku
nejprvé máme ctíti. A když právě a plně ty
rodiče uctíme, tehdy pluč zákon křesťanský
zachováme.“ Věru že ve škole Vaší malichern
sobělibosti by 8e musil Has teprve učit.

Politický přehled.
Politické poměry se v naší říši nezlepšují,

ba přiostřují. Němci slezští vždy bouřlivěji
vystupují proti zřízení slovanských poboček
při učitelských ústavech v Opavě a Těšíně,
jež ministerstvo vyučování prý již schválilo a
také i prostředky na to do rozpočtu zařadilo.
V Uhrách trvají dále ve sněmovně bouřlivé
řeči proti zvýšení nákladu oa vydržování pa
novnického dvora. Tolik shovívavým a povol
ným byl panovník náš v posledních letech na

poli Maďarům, ale ti neznají vdečnosti prolašujíce, že jen tenkráte nebudou proti před
loze, když vedle vídeňského dvora císařského
zřízen bude královský dvůr badapeštský, ovšem
zcela maďarský, a když mocnář sídliti bude

půl roku na král. hradě budínském. Vláda uerská na drzé počínání uherské oposice jest
jako slepá. V Terstu pak odhaleno tajné epik
notí. V italském tělocvičném spolku, jenž jest
nejoblíbenějším v Terstu, nalezeno několik
pum, norčených prý na něm. Školy v odvetu za
události v Ianomostí. V říši naší pokračuje
takto rozklad vinou vlády dra. Korbra, která
8 obledem na Němce nechce vyhověti spra
vedlivým požadavkům uárodů neněmeckých.
Není pak divu, že se rozšiřují zprávy o vzdání
se trůnu císaře Františka Josefa.

V Macedonii oblašají se povstalci dyna
mitovými útoky. Z reforem neprovedeno nic,
vše na papíře, turecká vláda na námitky pouze
slibuje. Nedivno, že ubozí utlačovaní slovanští
poddaní hledí si pomoci sami, jak mohou.

Ve švýcarském městě Clarensu zemřel
minulý týden bývalý president repabliky Trans
vaalské P. Krůgr, jenž celý život vlasti své
obětoval. Za poslední války anglo-burské, v níž

Bařipodlehli, odebralse do E sa

středkováním míru; pochován bude v Tran.vaslu.
Zprávy o ztrátách Japonců u Port Artbaru

na den 11. července se potvrzují; Rasové od
hadují tu ztráty Japonců na 30.000, Číňané na
22.000. V neděli srazili se Rasové pod vede
ním generála Kellera v průsmyku motienském
8 předvojem armády Korokiho, při čemž Ru
sové ztratili 1000 mužů, načež ustoupili. Rusům

prý se tu jednalo pouze o účely obhlídkové.čkné překvapení způsobil zase Ja
litel vladivostockého loďstva admirál Skrydlov,
Jenž jest najednou na březích Japonska, zatím
co je všecko loďstvo japonské ve vodách ko
rejských aneb střeží dopravu vojáků. Ruské
loďstvo černomořské křižuje nyní v Rudém
moři, kde zadržuje anglické a německé lodi,
zabavojíc na nich veškeré zásilky do Japonska.
Tím ovšem bouří se zase Angličané a Němci.

Z činnosti katol. spolků.
Z Kostelec a. Orl. Slavnost10letéhotrvání

katolické jednoty 10.července 1904vydařila se vkaždém
ohledu pro posílení dobrých u pro hněv zlých. Po
uvítání hostů zamířil průvod přes celé náměstí saha
jící za zvuku hudby do chrámu Páně, kde ku shro
mášdéným promluvil dp. katecheta Dvořák o dobro
diní víry a náboženství pro jednotlivce, rodinu a celou
společnost. Po slavných službách Božích odpolední
slavnost odbývána v zahradě p. Marka. Návštěva byla
veliká. Jistě přes 1500 osob bralo účast na výtečné
časové přednášce vadp. konsistorního rady dra Fr.
Šulce o them. „Proč se zakládají katolické spolky ?“
Krásně sbory zpěvné, výstupy solové udržely obecen
stvo až do pozdního večera pospola. Krásný věneček
Četné navštívený zakončil zdařilou slavnost. Na
slavnostzevítalybratrskéjednotys praporemz Hradce
Králové, Litomyšle, Horního Jelení, Třebechovic,
Ústí n. O., z Chocně, Černilova a Dobrušky. Četné
deputace přišly z Týniště n. Orl, Rychnova n. Kn.,
Doudleb, Cblen, Vamberku, Častolovic, Slezského Před
méstí a z odbočky kostelecké. Věeodborové sdrušení
zastoupeno bylo Čilým svým panem starostou. Po
zdravné telegramy a dopisy zaslali vadp. dr, Fr. Royl,
předseda diecósního sdružení, vp. Vlad. Hornov, p.
vrchní Horák z Hranic na Moravě, dřívější jednatel
kat. Jednoty v Kostelci n. O., Věeodburové sdružení,
katolické upolkyz Prahy, Kutné Hory, Pardubic (mažský
i ženský), £ Chradimě, Luže, Přelouče, Libátátu, Hro
nova aj. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem k slavnosti
přispěli, vzdává výbor erdečné „Zaplat Pán Bůh“.

Zprávy místní a z kraje.
Svěcení na kměze. J. B. M.Dr.JosefDou

brava udíleti bude v neděli tuto v kathedrál. chrámu
sv. Ducha svěcení jáhenství, v pondělí na to svěcení
kněžství. (Při té příležitosti doporučuje ve účsstníkům
svěcení příračka „Svěcení na kněžství“, jež se v biskap.
tiskárně prodává za 12 h.)

Za přičlsou pětadvacetiletého Ju
bilcea knéžskéhe sešli se 19. t. m. v Hredci
Králové tito vdpp.: Václav Dvořáček, f .rář v Kostelní
Lbotě, Jos. Grim, konsistorní aekretář v Praze, Václav
Havlík, farář a bisk. notář v Sopotech, Josef Jakubec,
farář v Hněvkovicích, Frt. Kamarýt, farař nu Hrádku
u Vlašimě, Josef Kouaal, farář v Mříčné,Pavel Langer,
farář v Číbošti, Ant. Michel, farář ve Zbislavi, Ant.
Nývlt, děkan v Ústí n. Orl., Aot. Rypka, farář na odp.
v Litomyšli, Tomáš Škrdle, redaktor v Praze, Jan
Vaněk, farář v Popovicích, Jan Vít, farář v Jeřicích,
Z jabilantů, jichž 16 vstoupilo do semináře králové
hradeckého, nikdo nevystoupil, všichni vysvěcení a
šádný neumřel. — V pět hod. odpol. měl k nim pro
mluvu dp. Al. Jemelka T. J., následovala pak zpověď.

Večer byla v Adalbertinu přátenká schůze. Drahýden v 7 hod. ráno dp. Al. Jemelka promluvil k jubi
lantům znovu, načež vsdp. generální vikář Dr. AL.
Frýdek sloužil mši sv., při níš pp. jubilanti přistou
pili společně k atolu Páně. Po mši av. ujal ae slova
vadp. kapit. vikář Dr. Al. Frýdek, jemuž jménem ju
bilsntů odpověděl vdp. Ant. Nývlt, děkan s Ústí. Oba
pp. řečníci promlavili řečí tak dojímavou, še nezůstalo
oka suchého. P. T. účastníci, posnídavše v semináři,
rosešli se po městě, na to pak předpolednem dali so
všichni fotografovati. Při společném oběděv Adalbertina
promluvil ještě jednou vsdp. kapit. vikář Dr. A. Frýdek,
p. farář mříčenský Jos. Kousal obveselil pak stolující
případnými episodami ze studií bohosloveckých. K ve
čeru se pp. jabilanti rozcházeli do svých domovů.

Abitarienti gymnasiakrálovóhra
deockého z r. 1974 sešli se ve dnech 17. a 18.
t. m. v Adalbertinu v Hradci Králové. Dostavili se
. t pp: Frt. Černý, c. k. notář v Chlumci n C,
áclav Havlík, farář a bisk. notář v Sopotech, Dr. Jos.

Hilbich, c. k. notář v Poličce, Dr. Šebeat. Hněvkovaký,
odborný lékař na Král. Viaohradech, Frant. Fischer,
o. k. gymnas. professor v Hradci Králové, Bohuslav
Kučera, c. k. soudní rada v Žamberku, Otto Markotias,
c. k. notář v Novém Jičíně na Moravě, Phil. Dr. Jan
Novák, professor s spisovatel v Praze, Frant. Pleskot,
učitel v Nuslích, Dr. Jos. Podvinec, advokát v Kolíné,
Jan Vít, farář z Jeřic. Schůze účastnili se též bývalý
jejich ředitel p. Jan Klumpar, nyní na odp. v Hradci
Králové; bývalý jejich třídní professor, nyní ředitel
gymnasia v Jičíně p. Adam Fleischmann a pakbývalí

profonoří pp. vládní rada Jan Červenka a školní radaojtěch Badecius. Večer 17. t. m. byla v Adalbertinu

přátelská schůze, kdež dr. Josef Podvinecuvítal kollegy.ruhý den ráno o 8. hod. obcovali všichni mši av.,
jiš za zemřelé professory a epolušáky oloušil vdp.
Václav Havlík. Po mší sv. vykonána návštěva gy

mnasis, muocí zdejších, odborné školy a Radolfiaa.
Následoval ečný oběd v Adalbertisu. Shromášdění

rozešli se olíbivšeoi, še vese pět lotzase v Hradcisejdon. ,
Osobní. Professor ua. učitelském ústavu

v Hradci Král. p. Jan Veverka povýšen do VIII. třídy
hodnostní. Kancelářský asistent p. Lukas v Liberci
jmenován kancelářským přednostou v Hradci Králové.

Dobrý příklad táhne. Původnínašelo
kálka „o nadpokrokovém paedagoga“, saslaná nám
abitarientem jistého gymnasia ze středních Čech, pro
budila v duši „Osvéty“ poněkud jiš ospalou stranu
morálního karatelství « proto vyrakovala hnedle se
2 případy z klerikalního pohoršení. Toť we rozumí,
že naši lokálka prohlásila „Osvěta“ za podezřelou,
aby v nikom vůbec nemohlo vsniknouti podezření, še
vedle těch stálo káraných klerikálů mobl by také někdy
„nadpokrokát“ pochybiti. Nenínad farizejskou chytri
stiku. Vlastní vady zapřít a cizí hnedle sveličit aneb
vymyslit! Pak se ovšem nelze divíti, že pokrokáfství
v obmezených darech nachází nejapřímnější stou
ponce, jejichž nosy prodělávají každým číslem „Osvěty“
obtěžkávací zkouška ka vševvecné spokojenosti.

Obvyklé ellčnletví, vytloukáníokenvklá
šterních pensionátech — ne ovšem hmotným kamením
ale papírovými jízlivostmi —provozují dlo své vlastní
methody „pokrokové“ listy Osvěta lida, České Stráž,
Lidové Proudy a jim podobná rovolvérovážurnalistika.
Vždycky koncem školního roku aneb počatkem jeho
upadá zmíněná aliance v zuřivé přímo šílenství a
hází papírovým kamením po povšechné nzná vané vý
chově v řeholních domech. Nejsmatnější při tom odporném
sjeva je ta okolnost, že aličnické tyto výstapy obsta
rávají pokrokoví učitelové mezávisti nad avými bíd
nými úspěchy na tom právě poli, na kterém je vlastně
poplatníci živí obromným: daněmi.

Parma účinkují silně ma mozek.
Důkaz duševní porachy podaly některé matrony na
Pražském Předměstí u Hradce Králové. Nemohonce
si pro úzký doševní obzor jinak vysvětliti stávající
velká parna, činí tak tvrdíce, še přídinou jich jest
polštářek naplněný peřím, jejž matka nedávno zemřelé
pí S. dals této do rakve. Dokad mrtvola nebošky ne
bude vykopána a peří z polštéřka rozprášeno, do té
doby prý nebade pršeti. Některé zvláště pověrčicé
prý dokonce rozbázely po břbitové peří, aby tak okla
maly dešťonosné mraky a kýžený déšť přivodily. —
Ježibaba má tedy i vdvacátém atoletí horlivé ctitelky,

Bisk. Borromcum v Hradel Král.
Vědecký prospěch chovanců koncem školního roku
objevil se v dosti příznivém světle. Ze 144 chovanců do
sáhli vysvědčení I. třídy a vyznamenáním 44, dobře
prošlo 85, opravnou zkouška po prázdninách s jednoho
předmětu obdrželo 8. Propadlo 7, z nichž pouze 1 byl
starším již chovancem, ostatních 6 vetoupiio teprv do
ústava „na zkouško“. Z výkasu tohoto je patrno, de
každý chovanec, má li přiměřené vlohy a nálesitou
pilnost, přemůže snadno obtíže ve studiích vhodné

zařízenýmpořádkem v ústavě. Zázraků oršem ústavdělsti nemůše tam, kde ochásejí vloby aneb chuť ke
studiím. Žádosti o přijetí do ústava přijímá řiditel
ství nejdéle do 16, srpna a zodpovídá ochotně všecky
dotasy. Plat s celým zaopatřením obnáší 36) K ročně.

V mimořádné schůzi měst. zastu
pitelstva královéhradeckého dne15.t. m.
sneseno následující: Stavební pozemkyprodány byly:

k Dra Radolfov: č. parc. 9, 10, 11 a část 12 v bl.V, pí A. Vastlové č: parc. 1 v témže bloku a p. V
Héjkovi v bloku II. — Sokola pro cvičiště při slev
nosti 4Otiletého jubilee vykázáno místu na t. zv.
Gonerálské zahradě. — Pozemky na nábřeží n budovy
rak. uher, banky oceněny na 80 K za 1 sáh. — Pro
vede se rozšíření vodovodu k všeob. nemocnici nákla
dem K 2072. — Žádost Vojt. Gůnzburgra sa povolení
postavení vušíroy koší za jatkami byla samítnuta. —
Nadace Al. Protivy udělena Anně Brabencavé. — Na
žádost p. lonkeho za udělení koncese hostinské pro
čp. 10/11dá se příznivévyjádření.—Měst.ass.p. Ant.
Kvasničkoví uděleno definitivam. — Zvěrolékařem
svolen p.Jelínek Bohdan v Roudnici, školním léka
řem p. Dr.R. Zippe.

Šťastná Tomkova ulice. Vědyvsobota
pořádají se v Tomkově ulici v Hradci Kr. řisně polyfo
nické koncerty za každého počasí. Čílá prasátka pro
nikavou fistulkou vyrážejí hromadné tak zoufalé elegie,
div ušní blanky trpělivých chodců neprorazí. Poštovní
úředníci mají to zvláštuí potěšení, de právé předúřed
ními místnostmi se ozývá divoká muzika furtiseimo,

jako by se tucet chlapců cvičilo na okarinu najednonve vyšších polohách. Tomkovaalice! Kdyby v 00
botu viděl slovatný dějepisec, jaký záviděmhodný
obdar obdržel a jak mu ta ulice dělá čest! Dle do
savadních okolností by bylo záhodno nazvati tuto
ulici prasečím pláckem. Teď vládne právě v peněšním
poštovnictví tak zdokonalený eystóm, fe se ioasl úřed
ník mazliti s kašdou poukázkou hboskou chvíli, než
peníze vydá. Šestkrát ji převrací, několikrát „štempluje“,
tanáší podle vyšší védy poštovní do několikaregister,
než peníse vydá. Ještě štěstí, čo jest poukázka tak
tuhá; jinak by to nevydržela. Oem,deset partají pře
šlapuje, přicházejí noví kandidáti poukásaných obnosů,
baví se při svém čekání stíráním hojného potu,
nebo raději passivní | opposicí — odchodem; a
úředník i při nejrychlejším, nervy drášdícím přepo
čítávání a záznamech jim nemůže pomoci; musí se
dělat všecko podle předpisu, „pomale a volno“, jak
Mká Hanák. A teď přité kombinované práci, při ny
nějších parnech ještě ta muzika! Samy partaje mají
toho plné uši, než přes pytle naplněné kvikajícími
tvory přeskáčí do poštovní badory — a tam to masí
slyšeti znovu, aby jim nebyla chvíle dlouhá! V alici

tolik frekventované don prasátka nesnesitelnou obtíšínejen pro poštu a domy okolní, ale pro obecenstvo
vůbec. Nechceme sde nijak ublifovati prodavačům
nutného živého sboží; prodávat a kupovat se to musí
— Aaprodá se to všdy na tom místě, které město
k toma ustanoví. Ale žádáme městskou rada, aby
pro prasečí plácek vyvolila místo jiné; nemusíme svlášť
dokazovati, že je k tomu v Hradci míst vhodnějších
dost. A kupci, kteří po selátkách touší, najdou pro
davače jinde také. Tolik v obecném zájmu,



Zkáza stromů. Za trvajícíhovedrahyacn
napořád stromy a kře v našem městě. Neškodilo by,
kdyby za stávajících mimořádných poměrůpoužilo se
též mimořádných prostředků a kropilo we usýchající
stromoví obecní vodou s městských hydraatů. U nás
00 šetří vodou jako dafránem, ačkoliv nevhodným za
Hisením vodovodu utíkají ce.6 «pousty vody bez atitku
do stok. Přimlouváme te zu to, aby se kašdodenaě
kropily vodou stromy a kře obecní třeba i na sou
kromých parcelách vysázené. Ztráta několika koran na
vodě neobtíží snad mnoho obecní rozpočet, oýbrž
ušetří obci výlohy s vysasováním nových stromů.

Smehe vládne na Hradecku dále. Hrozné
parno bylo v neděli, kdy na různých stranách
aspoň trochu sprchlo, na Hradecku nespadla však
ani kapka. Lube za ústím Orlice Búživší se a8
na 4 metry vyhlíží jako větší potok;na některých
místech možno Lube přejíti. Žně jsou až
v plném proudu,i oves dozrál. — Roka 179%
panovala veliká vedra. Poněvadž byla obava, že
by nastati mohl nedostatek otavy, fepy a jiných
plevích rostlin, vybízei král. krajský úřad králové
hradecký vynesením se dne JI. července t r. ku
pěstování vodnatky (vodnačky). (Vis knihu „Pro
tokol“ z r. 1794.)

Zápis do I. ročníku c. k. ústava ka
vzdělávaní něltolů v Hradei králové
bude se konati dne 14. = 16. zatí dopol., načež počne
se se zkouškami přijímacímu. Žadosti za prowinatí
nedostatka stáří jest pudati do dne 6. srpnu.

C.k. zkušebné kommisse pro školy
obecné u měšťanské v Hradel túrálové
přijímá opovědi ke zkouškám spůsobilvsti učitelské
pro obdobi listopadové 1904 opatřené uáležitými do
kludy do dno 10. října t. r. Žadosti za dispous pu
dány buďcež nejdéle do 1. záři.

Zpravy školské. Výroční zpráva c. k.
yěší real. skoly v Hradci Král, sa dkolnírok

2.908—04 obsahuje sesnam knih očiteleké knihovny8
pojednání prof. K. Kuchate „Paedagugická činuvst Fr.
Šus. Draběto ninskóbo“. — Sbor uč.tolský čítal 29 sil.
— Na konci roku škol. bylo 847 veřejných sáků a
1 privatistu; s téch byl 1 Němec, ostatní Češi. K ná
botenství katol. patří 328 žáků, orang.-a0geDurskema
8, evang.-reformor. 11, ieraelskéma 6. — 58 žáků
bylo s výsoamenáním, z44 prošlo, skoušek uprav
ných povoleno 16, propadlo 40). — Školné vyneslo
celkem 7770 K, tax a prispóvků přijato úbruom 4168-8
— 18 stipendistům vydanu na pouporách 1967 K. —
Ve fondu pro podporovaní chudých dáků činí příjmy
7456 K 69 u, vydaní 1163 K V6 hb. — nDihurna pro
fousorská Čita 3247 opisůo 6343 svazcích. Lo knihovuy
dákovuké přibylo 78 kmh, do kurhovuy cvadýco žaků
401 kuiba. Sbírky zemwepisnéa dějepisné Čitají 463
čísel, přírodopisué 3610, fysikální 710, chemické 1738,
geometrické 364, sbírku pre kroslení Bu5 Čisel, nařadi
v tělocvičné 134, hadebniu lvu. — V deváté růčui
správé obchodní akademie v Hradci Královézu
ruk 1V03-04jest článek prof. Frt. Mejenara | Přebled
dějin literatury české duby staré « důležitéjšími
ukáskaní. Ve sboru učitelském vylo 12 su. Kuibovna
protovvvrská čítá 1941 děl o 4203 avaacich, Kuiburua
Šákovaká obsahuje 879 av. Žáků bylo 137, vesměs
Cechů, z niché bylo 127 katolíků, 12 protostautů a
1 leraelita. 9 vyznamenáním bylo 23 žáků, prvělo
prostě 94, opravná skoašku povolena 14, prupatlu 7;

utipeudistů bylu 8. — Na pokračovací skole kupscké
bylo 31 šuků. — Jednoročuí ujvčí kurs obchou. 1 us
Vátěrovalo 44 žákyň.

Ze Všeodb sdružení křesť.délulotva.
Schůze užšího výboru 16. £. m. Podpora nemoc. udě
lena F. Matějkovi v Týmiěti 450 K; J. Rozníčkoví
9 K, J. Moudrému 12 K, V. Hojnov. 6,184h, vesměs
s Úpice. Přijati 3 členové.

Dětský výlet « Hradce Královépořádáse
v neděli 94. t. m. do sadů na „Střelnici“; £a nepří
snivého počasí odkládá se na neděli 31. t. m.

Fetografie. Firma F. J. Langhansvystavuje
ve svýcn výkiadních ukříních v Hrauci Kr. čisté pro
vedený obraz rodiny J. J. kníšete Otty Windisch
grátse

Polévkové ústavy pre mládež voe
oprávn:m okresu kralovéhradeckém sa
rok I908 4. Lidomilnýchtěchto ústavů, které
v dubé znnuí poskytají chadé školní mládeži teplé
výživné polévky, jest na zdejším okresn 11. V Hradci
Králové mezi 42 dítek rozdáno 1106 porcí; polévka

čítals se po 4 b, příkrmF 14 hb,hovězí maso po34 b, celkový náklad 250 V Třebechovicích po
děleno 101 dětí; polévka a housky po 36 h,
voškorý náklad 13456 K. V Koklonách utravováno
42 dětí nákladem 18024 K; porce po 8 bh. Na Praš.
Předměstí bylo 37 dítek poděleno; porce sa 8 h, ná
klad 64-22 K. Svobodné Dvory nostily 49 dítek ná
kladem 40:78 K; porce za 206 h. Ve Stěžerách do
stalo se 64 dítkám teplé polévky po 36 b; náklad
100-11 K. V Cernilové rozdána 14 dětem polévka po
6-3 h; náklad 4316 K. V Nechanicích hošténo 183
dítek; porce ze 7 hb,náklad 707 K. Libčany poskytly
42 žákům teplé polévky po 36 h nákladem 4288 K,
V Kratonobách poděleno i3v dětí; porce za 181 h.
náklad 100'86 K. V Houdnici stravováno 30 dítek;
porce sa 4 bh,náklad celkový 55 K. — Náklad hradil
se obyčejně příspěvky penéšitými, v přírodninách,
topivem a ochotnou poslahou.

Dozorčí okresy pro šívnest. inspe
ktory. Nařízením ministerstva obchodu rozděleny
jsou od 1. srpna t. r. země na říšské radé zastoupené
na 84 dozorčích okresů pro širnostenské 1nepektvry.
V království Českém zřízeno jest okresů dozorčích od
17.—26, V Hradci Králové sídlí živnost. inspektor pro
25. okres, zaujímající obvod okresních hejtmanství:
broumovského, jičínského, králové-hradeckého, králové
dvorského, „náchodského, novobydžovského, novo
packého, novoměstského n. M., rychnovského a žam
berského. 24. dozorčí okres tvoří obvod okresních
hejtmanství: čáslavského, chotěbořského,obradimského,

německo-brodského, vysoko-mýtského, | kolínského,
katno-borského, lanškrounckého, ledečského, litomyll
ského, pardabického a poličekého. Inspektor pro tento
okres sídlí v Pardubicích.

Župní sjezd za Kuklenách, spojenýs
slavností avěcení a odhalení praporu řemeslnicko-živ
nostenského společenstva se sídlem v Kukienách, po
tádán jest v nedělí 21. srpna t. r. řemeslnicko-živno
stenskými společenstvy okresu královóbradeckého pod
protektorátem al. městské rady kaklonské. Pořad alav
pvsti: V 8 hb. ráno schůze členstva v zabradě p. A.
Bayera, veřadění spolků u obec. školy, uvítání sta
rostou obce, o půl 11. slavnost. řeč. říš posl. V.
Formánka, svěcení prapora, na to mše sy. Odpoledne
o půl 2. hud. seřadění u obec. školy, na náměstí při
vítaní předsedou žup. odd. p. Zi. Ježkem, řeč posl.
p. H. Srdíoky a posl. p. J. Kratochvíla. Koncerí ka
pely Sokola kuklenského a o 8. hod. věneček v sále
hotelu „Šrajbr“. Za nepřízuivého počasí koná se kons
cert v letním eále hostince u p. A. Bayera.

Ve prospěch Ústřední Matice Š.
daroval p. dr. A. Radolfdamskému odbora Ú. M.Š
v Hradci Král. 150 výtisků svého překladu se Jien
kiewicze „Jej následajme.“ Prodej jich z laskavé o
ochoty obstaraly dámyz výbora a výtěžek 90 K byl
účelu svému odevzdán.

Z Chradimě. První českýspolekprozvelebu
včelařství, zahradnictví a choru hospodářských zvířat
usnesl se ve své výborové schůzi odbývati na pa
mátku svého 4Oletého trvání slavnostní schůzi spoje
nou s výstavou ovoce, nářadí, nástrojů a výrobků
zahradnických a včeleřských. Mimo to vyslechl výbor
obšírnou zprávu o odbývaných echůzích v Čánkovicích,
Podlažicích, v Radimi a ve Skutči. Ve všech těchto
schůzích odbývany přednášky ze zahradnictví, včelel
ství a králikářetví. Dále ustanoveno odbývati v pří
bodné době během léta awpoň dvě schůze v okolí
chrudimském.

Ke skupinovéma ruchu čímnosti
dachovenstva v „Zemské jednotě“ sjed.
moeeného. Konferencevikariátu rychnovskéhood
bývala se dne 18. t. m. v Rychnově n. Kn. za pří
tomnosti 22 členů duchovenstva vikariátního. Nejd.
b. konsistoří předložené otázky k spracování a pro
jednání zodpověděli velmi případně, zevrabně a zna
lecky a také i s náležitým zřetelem na poměry zejména
časové dpp. Antonín Rubík, katecheta v Rychnově n.
Kn. a Jan Knížek, kaplan ze Solnice. Obó práce při
jaty od shromážděných s pochralou a o návrzích
v nich ačiněných rozpředla se čivá a jen k dobru
eměřající debata. Všechny náhledy řešeny v bratrské
lásce a jednolité svornosti v příčiněpožadavků náhledy
těmi vyjádřených.Zástupci rychnovaké skupiny v zem.
ústř. jednot zvoleni tsktu. Delegátem skupiny k ajez
dům jednoty vdp. Jan Šrámek, b. vik. sekretář a
farář v Nebeské Rybné; jednatelem skupiny dp. Josef
Pohl, farář v Liberku a předsedou skapiny dp Frant.
Jiří Košťal, farář ve Skuhrově. Projeven nábled 0 ča
stějších achůzích vkopiny.

K jistému jubiiem. Duchovnínaší die
cóése bude — dá-li Pán Bůh — dne 29. července t.
r. v Praze u sv. Ignáce nenápadně slaviti své
60leté kněžetví. Proto prosí své dobré známé v ten
den za „Otče náš“, a své pp. spolubratry, ob
zvláště své bývalé chovance ze „Memento“. Jinou
slavnost konati nehodlá a všem, kteří by jemu
blabopřáli, již nyní předem děkoje srdečně a prosí
při svém vysokém stáří za prominutí, když niko
mu zvlášť písemně nepoděkuje.

Z Bohňovic u Litemyšle. — (Poutní
slavnost evatoprokopská.) Naše osada neslavila zajisté
až dosud tak okázalým způsobom svou poutní slav
nost svatoprokopskou jako letos na neděli sedmou po
ev. Duchn. Poněvadě letos připadá 70Uletá památka
svatořečení sv. Prokopa, jemuž zasvěcen jest náš
filiální chrám Páně, který s toužebnosti čeká, aby
prohlášen byl záby za farní a měl vlastního svého pa
stýře; oslavili osadníci bobňovětí patrona svého okázale.
K desáté hodině v neděli chvátali věřící z okolí k nám,
aby projevili úctu k patronu zomě české. Veliký prů
vod přiredl dp. farář Frant. Křivohlárek z Českých
Heřmanic s dp. kaplanem J. Váňou a rovněž značný
počet ubíral se s farní osady cerekvické s badbou a
u družičkami, které nesly sochu Rodičky Boží Lurdské
pod vedením dp. kaplana Fr. Brýdla až na začátek
osady naší. Ta sg oba průvody spojily a za hlabolu
zvonů, střelby a spěvu ubíral se mobutný průvod do
chrámu Páně, jenž vkasně byl vyzdoben. Slavnostní
promlavu měl důst. pan farář českoheřmanický, jeně
svým dovedným způsobem líčil působnost sv. Prokopa
zvlášť a blaživý vliv dacha křesťansko-katolického ve
aměra sociálním na poměry lidské a na vlast naši.
Slavnou mši sv. obětoval dp. baplan českoheřmanický
za assistence 2 duchovních, při níž dovedně velectěný
p. řídící učitel a ředitel choru z Cerekvic nacvičenými
vložkami k oslavě naší nemálo přispěl. — Všem účast
níkům poati naší svatoprokopské aděliš na přímlava
av. patrona našeho Bůh hojnostdarů časných i věčných!

Z Kolína mad Labom. Hladinanašeho
veřejného života dosud stále zakalena. Není také diva.
Toho bahna, které už naházela Daškova Českáresp.
Pruská Stráž ua naše katolické občanetvo, Labe ani
za rok neodplaví. Má to býti mste za to, že opřelo
se koalici mladočesko-křičkovaké, při níž ovšem Mlado
češi hráli úlohu velmi ubohou. Nesmíme jich ovšem
bráti ve smyslu obecném, uaši „mladí“ jeou zvláštní
odradou „Kolínskoa, representování znamenitými ka
pacitami, o jejich zdatnosti kolují celé fůry anekdot.
Aby k epořádaným poměrům nedošlo, vhodila posledně
strana Křičkova do obecenstva otázku ženského lycea.
Chtějíc ei zabráti na pokrokovou a přející emancipaci,
ale při tom dobře vědouc, že taková věc jako lyceum
z kapsy so nedá vyklepati a že pro neutěšený finanční
stav ani dosad zřízena býti nemůže, bíje pradce proti
tém, kteří káží rozvahu a rozmysl. Podivno však, proč
na tuto eminentně jak praví kaltorní otáska nepřišli
dříve, dokad byli ještě při vládě a dokad na ně by
byla padla vina pezdara. Tehdy první starostí bylo
upravovati a opravovati to, co stálo nejblíže jejich

zájmům. Mohli by tito pánové dobře býti nasván
stranou iBnomachrů“,protože nadělají hrozně mnobo
kfiků, přivedou snad do šivote mnoho okázalych ob
jektů, ale věcného, solidníhopodkladu nemá ani jedno
ani drobé. Patrno to na horečně vydupaných průmy
slových podnicích, které teď trpí úbytěmi a padají do
rakou všdycky lačně na naše peníze otevřených, kdyš
se baroumskou reklamou nedají zlákati korporace, aby
se jich ujaly. — Veřejnost naše zvědava je nyní na
monetroení process p. uč. Moravce proti jeho odpůr
cům se strany poražených matadorů. Neostýchali a0
proti němu poušiti všech dovolených i nedovolených

prosp ředků a nyní kdyš seli vítr, badoa asi kliditiuři.

Doplňovací velba do zem.sněmusa sku

pina královédvorsko-jaroměřskou konečně provedena.44686 k volbě oprávněných voličů dostavilo se
k užší volbě 2955, Zvolen čes. agrárník Jan Dvořák,
roloík ze Sán, 1688 hlasy, něm.sgrárálk Jos. Matsner
dostal 1228 hlavů.

Z Čerailova. (Dar.) Pan c. a k. lesní J.
Hak s chotí z Oališť věnovalí u příležitosti pohřbu
své dcerašky Augastiny 60 koran dókanskému kostelu
čornilovskému a ožilo se jich pro jeskyni Lurdskou
v témž kostele. Šlechetným dárcům vzdává děkanský
úřad vroucí dík.

Z Kunvaldu. V minulýpátekpodéšenaobec
naše drabým požárem v jednom:týdnu. Usedlost Li
venských lehla popelem. Oheň vznikl neopatrností
hocha, hrajícího si za humny.

Ze Žlebů. Spolek vojenských vysloužilcůpo
ciťaje dobře, žs v naší dobětřeba jest spolkařství po
staviti na jiný základ, než na jakém se pohybovalo,
že třeba totiž vybýbati ee planému fangličkářatví,
v poslední době za nové správy vrhl se na čistě hu
manní cíle. Hlavní zásadon jeho je vzájemná pod

ora členstva. Za ton příčidou pořádal také 26. června
uncert v parka knížecím, propůjčeném laskavostí J.

knížecí Jasnosti Fr. Jos. ž Aaerspergů, a přítomnosti
přemnobých vzácných hostí a příznivců spolku.Čistý
výnos jest zaačný; přispěla k němu i obětavost našich
dum, které v čele « pí Havlíčkovoa řídily hojně zá
sobený buffet a tombolu. Je viděti, že obecenstvo rádo
podporaje snahy a cíle šlechatné, byť snad o ně za
sazoval se apolek, proti němaž'se strany pokrokového
tisku vede se boj až na nůž. M.

Z Nové Paky. Diocósníjednota cyrillská
v Hradci Králové a farní jednota oyrilleká v Nové
Pace pořádaly cyrillské exercicie ve dnech od 18. do
20. července 1904. V pondělí uvítal přibylé hosty
místní p. farář Jos. Vomočil v sále „u Machů“, načež
účel exercicií vyložil předseda diecésní jednoty Dr.
J. Mrštík, arciděkan v Chradimi. Po té byla, jakož i
drahého dne v úterý, pěvecko-budební zábava Sl.
spolek „Hlasoň“ i „Cyrillská Jednota“ řízením řiditele
H. Tomáše osvědčily se jak v mažekých i ženských,
tak i v smíšených sborech jako routinovaní zpěváci.
V enlových partiích vynikla si. T. Holzbachová, pí.
K Francová, pp. Dr. J. Tomáš a O. Kretechner. Bouři

tleska vyvolala virtoosní bra na flétna dp. A. Bo
úče, faráře ve Chralči. Jako v hudbě světské, tak

drahý a třetí den kochali jsme se v krásách hudby
církevní. Před slarnoa tší sv. dne 19. července měl
promlava p. farář, v níž ukázal na to, že národ náš
vědy zpíval, a toušil bychom všichni k tomu pracovali,
aby doby ty se vrátily. Při mši av. tohoto i drahého
dne předneseny precisně chrámovým sborem cenné
skladby našich skladatelův, z nichž někteří i přítomni
byli. Jmenujeme O. Horníka, J. C. Sychra, V. Říhov
ského, řiditele kůra H. Tomáše. Byl zde i řiditel a
skladatel Vymetal, řiditelé Jirásek a Pilař a mnozí
jiní z krabů dachovenských i učitelských Program
kostelní rozmnožila i operní pěvkyně pí. Bratanič
Heimrichová z Hamburku — Se zájmem sledovány
přednášky i praktická cvičení. Přednášky po většině
uveřejněny v Cyrilla. Výsledek praktických cvičení
byly dvoje litanie zpívané dle Oltáře, dvojhlasá mše

Říhovakého, psk chorální „Aspergesme“ a „Respon
soria ke mši av.“ Cyrillské exercicie zakončeny byly
požehnáním a „Te Denm“ od F. Witta. Kéž jsou
chvíle těchto exercicií, jež ztrávili jeme v staroslavném

ě Nové Pace, opětným krokem k reformě církevníudby.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati v knihkupectví p. Františka Hovorky
oŽitnéulicía vprodejinovinp. MVlěkana

Příkopech.

V tom to vézí. „Cas“v č. 199píseo intel
ligentní výši očitelstra: „Vědecké vzdělání nynějších
tandidátů očitelských se nevyrovná ani vědeckému vzdě
lání žáka, který odbyl nižší střední školu a hluboko
zůstává pod tím vzděláním, jež má absolvent vyšší
střední školy“. Úsudek tento můžeme si zapamatovati,
neboť vysvětlaje pravou příčinu neobyčejně nízkého
tona učitelských listů. Tedy ne vyšší rozhled, ale
obmezenější duševní obzor je příčinou toho bohopus
tého řevu proti náboženství. Je tedy v zájmn celé
civilisace, aby vědecké vzdělání učitelstva bylo roz
šířeno, neboť jinak nesarládne mrav civilisované spo
lečnosti důstojný.

Mravnost inteligence ve Frameii.
Zednáři francouzští šíří o duchovenstva světském i
feholnících ty nejsprostší lži, jen aby násilnické jed
nání franconzské vlady proti dachovenstvu a řeholím
vůbec odůvodnili. Ale samé výkazy ministerstva epra
vedlnosti potírají prolbanost tisku zednářekého, podá
vajíce důkaz, že francouz. duchovenstvo a řehole vůbec
jsou nejmravnějším vzdělaným stavem v národě. Sta
tistika dokazuje totiž, že za období 1897—19082připadl
jeden kriminální zločin na 3054 příslašníků 1. třídy,
v níž zastonpeni jsou soudcové, advokáti, soudní úřed
níci atd.; pak jeden přepad na 8802 příslněníků 2. třídy,
jiš zestapují lékaři, lékárníci atd.; jeden případ na



5474 příslašníků 3. třídy, v níš sabrnati jsou umělci

a jedenpřípad Da 33.322„iísadatků třídy,4., kterousastápuje duchovenstvo, čítajlo vtoi ní osoby
obéjího pohlaví

Na smích — maše vlastenoství.
O vlastenectví se u nás neustále mluví, kde který
vinstenecký nadšenec nepřestává volati, aby si kašdý
pilně hleděl hesla „Svůj k svéma“, ale zatím vla
stenčící etrášcové naší samosprávy Šlepou heslo to
v prach. Loni a letos některá města česká, která bo
nosí se svou obsvláštní vlasteneckou nadšeností, saří
„dile neb právě si zařizojí osvětlení plynové. A na
sařízení tohoto osvětlení přivolali si milí otcové města

teupřímné — Němce z Vídně Německý Michl se
Jistě ďábelsky zachechtal! — Pak má vakvétati náš

růmysl, naši lidé mají se nadchnouti k obětivé práci,
dyž se jim odnímá příležitost k práci, jež es raději ne

přátelům našim zadává! Zde není šádnévlastenecky
platné omluvy; bez oběti není vlastenectví! Karabáč
ne takové vlasteneotví|

Židovský list ©šidech. Židovskýorgán
„Jůdieche Volkastimme“ píše o donavadní politice mo
ravských židů následovně: „Dosavadní školská a ja

ková politika moravských židů náleží k neblabým
oh bém a poblonzením, kterých se moravští šidé od
svého vstoupení do politického života, od svého ne
šťastného činného zasabnatí do národnostního sporu
dopustili. Nesmyslná politika, jejímš jediným účelem
jest udrdovati v zemi sa každou cenu německou nad
vládu, krotě se metí. Naše hospodářská bezpečnost a
celé naše obchodní postavení pa venkově jsou vášně
obroženy a z části už ztraceny. Od let zpívají uš
vrabci na střechách, že podporování německých snah,
tedy také něm. školské politiky, židům jenom nenávist
8 opovržení vynáší, vydávajíc je ve vší formé národ
nímu boykotu. Je to pravda již otřepaná a pfece sa
vírají před ní oči a uši tek četní šidó jakožto nena
pravitelní khille-politikové. Náš hospodářský úpadek
dostavuje se oklikou německo-liberální politiky volební
a strannické. On. je obmezen na jednotlivé obce, na
jednotlivá města a jednotlivé okresy. Avšsk přímou,

matavou a skoro všeobecnou škodu máme z toho,
že židé v naší zomi vlivem německé a němčící poli

tiky své omeškaliosvojití si jak uáleží českýekkterýmě přece 75 proc. všeho obyvatelstva na Moravě
hovoří a že tím sami svoji živnosteneké Činnosti a
obchodní působnosti užší meze vytknuli, sami svoji
konkurenční sílu oslabili .. . I v německých kruzích,
jejichž hospodářeké postavení přec samo sebou je
pevnější a jistější, vzmáhé se přesvědčení, že musí
býti žádána nejúplnější znalost zemského jasyka a to
nejenom u německéhodorostu úřadnického, nýbrž také
u dorůstajících německých obchodníků a živnostníků.

Na německých sjezdech byl tento požadavek vyhlášenod poslanců strany lidové. V židovském táboře masí
se toto napomenotí ozývati vědy blasitéji, vědy pro
nikavěji. Odpor proti prakticky hospodářekéma poda
davku, aby český jazyk byl učen a pěstován, byl by
u židů nesrozumitelným, prostě hloupým. Národní
država Němců na Moravě, v jejíž beznadějné obraně
by moravští šidé, kdyby při své dosavadní politice
setrvali, vykrváceti mucilí, musí býti konečněs oboru
našich starostí a obětí vymetena. Naše vlastní hospo
dářeká država musí nám býši vyšší. Toť pro nás je
diná správná zásada vůči moravským otázkám jasy
kovým a školským. Jest nejvyšší čas, abychom obrátilil“
Ale židé na Moravě a v Čecháchasi pramálo všimnou
si tohoto ponaučení,

Obchod s děvěaty. Na letošní světové
výstavě v St. Louis v sev. Americe potřebují zbýralci
mladé hezké dívky, které by jim avé tělo za bídný
groš zaprodaly. A hned také zavázalo se asi 50 ochot
ných kuplířů, že pro výstava opatří 50.000 děvčat.
Nastává tedy honba na hezké dívky, které jistě v mao
bých případech neodolají svůdným lskadlům a pod
záminkou stkvělé služby wednon na Jep. Praktičtí
Američané zbrosili se jiš následků této honby a utvo
žili spolek na ochranu dívek. Hlavní sídlo spolku jest
vwNov. Yorku. Paní rozličného jazyka v nádražích a

žístavech dávají pozor na takové lovce lidského masa.
hem 6 měsíců přišly na 2500 takových případů a

v 1750 případech jednalo se o děvčata, která dovlečena
byle z rozličných krajin, neznajíce apgličiny. Proto
pozor na podobné agenty i ve vlasti naší| — Na ocbrana
děvčat, přicházejících do Vídně na službu, utvořil se
spolek dam (Vídeň, I. Bezirk, Bůckeratrasse 14), které
budou vykonávati tak zvanou železniční miusii, aby
hned na nádraší nepadly dívky do drápů kuplíř
ských. Činnost svou počaly již v květnu na nádraší
číšaře Fraitiška Jóuefu u mají odynak, dle něhož se
mohou poznat: Boje pa potírání obchodu a děvčaty
má se příležitostné uchopiti kašdý dobré vůle.

Japonel původa židovského. Nejno
vější zprávy „lhe St. James Gazette“ v Londýně do
vozují, že Japonci příbnení jsous kmenyhobrejekými,
kteří přešli Aeií du Japoňáká:Příbůžhostťtito doličnjí
shodnými obřady náboženskými, jak je u Iaraslitů
shledáváme. „V dřevním ritu šintvistickém v Japon
sku jsou některé pozorubodné obřady význačné ži
dovské povahy. Šintosstické kostely, podobné šidov
ským svatostánkům, mají svatyni, předetavitelku archy
a cisterny. Kněší svaní Kan Nashi, nosí jako židovští
kněší bílý Inčný šat, turban, obětují přesné chleby,
víno a prvotiny plodů. Moohé ze dintoistických svátků
připadají v tytéš dny jako didovské, některé ceremonie
počínejí stejně.

Vojenství v Malajském somostroví,
které se rosprostírá jišně od ZadníIndie, líčí cesto
vatel J. Kořenský. V přístavním městě Makasaru na
ostrově Celebesu, jako vůbec na celém douostroví,
které povětšině pode jménem Holandská Iodie patří

Holanďanňa, přebývajídomorodí vojínovév kasárnách
a to všdy s něžnější svou polovicí, které jeoa věrní
tak dlouho, dokud je jinam nepřeloší. Z dětí vzešlých
s dočasného tobo manželství bývají prý nejlepší vojáci
a vychovávají se na státní útraty. Prrého vzdělání
dostává so jim v kasárenské škole. Kantýny vystro
jeny jsou velmi účelně a vědycky vzdušné. Poddů
stojníci bavívají ve ve své kantýné brou v kalečujka
v prásdné chvíli navštěvojí pilmě čítárau. Domorodý
vojín slouší aš 25 let, načež má nároky na výslašné,

V konírnách jest vše jako na sloapka. Všíchní koníci
jízdní jeousamí 'ožniví hřettí" Jehůmdo košárů 4
přahojí se klieny. Za dobrého kóně jízdného, určeného
pro vojeko, platí se 180—360 bol. slatých. Místo oves
dostávají koně v Holandské Indii rýši vo slapkách.
— Strášmistrem kavalerie v Makasaře je Óech p.
Herzog, který sloušíval v rakouské sreádě, leže kdysi
se svou posádkou ve Vys. Mýtě. Na ostrově Bandě
zastává službu abytovatele Čechse Smíchovap. Šebek,
jenš skoro 20 let slouší v Holandské Indii.

Holubi me ostrově Javě v Iodickém
oceánu jsou u bnědých domorodců va veliké oblibě.
Javanec hotoví svým míláčkům vkusné bambusové ho
lubníky. Časem vybírá jednoho za drahýmz bolubníku
a upevňuje jim na tělo lehoučkou píšťalu. Vylétnou-li
pak holubi do kraje, naráší ostrá brana malých
plšťalek na vaduch, a nám zdá ee, še slyšíme nad
sebou tajemné akordy hudby nebeské.

Baiffeisenovy nálošny mn Moravě.
Dle poslední výroční zprávy jest na Moravě Rniffeise
nek 320 e 38.372 členfi. U všech Raiffoisenek ulodeno
přes 17 milionů K a rospůjčeno členům přes 16 a půl
mil. K. Přes to, že Raiffoisenky pracojí většinou jen
s '/,*/, výdělka, vyzískaly skoro 103 tisíce K. Veškeré
pak stráty obnášejí poome 368 K 07 h, tedy ani ne
1 K na každý epolek. Hlavními fankcionáři, tedy sta
rostou, předsedou dozorčí rady nebo pokladníkem bylo
406 rolníků, 176 duchovních, 163 nčítelů, 90 živnost
níků a 136 příslušníků různých stavů. Důlešitost sá
ložen těchto jest na venkově ještě nedoceněna.

Ž právní praxe. Jest hospodářpovinen

seplatiti msdu čeledínovi sa doba, po kterou jestk vojsku povolán na 14 dní i déle? Hospodářjest
povinen zaplatiti mzdu čeledínovi za dobu, po kterou
jest k vojsku povolán — na 14 dní i déle — pakli
čeledínovi v době, kdy povinnost vojenskou konal,
nebyla řádným způsobem výpověď ze služby dána. —
Sousedovi odešelčeledín (služka) bes příčiny a nedal
mu lédenní výpověď. Má u něho zadrženou msdu
20 K; musí mu je zaplatiti? Mazdu zadrženou jest
soused povinen čeledínovi (slnžce) vyplatiti, má však
právo sraziti ei nábradu škody, která mu snad okam
ditým odchodem čeledína (služky) vzešla. Také může
žádati potrestání elužky a obecního úřadu. — One
mocní-li služka nebo čeledín, jak dlouho má hospodář
jej v nemoci vydršovati a podporovati? ©Ovemocní li
služka nebo čeledín, má dle zákona hospodář, ceap.

pán služby, péči míti u jeho ošetřování a léčení. Výoby tyto můte si hospodář ze mzdy eraziti jen tehdy.
když čeledín (resp. služebník) svou vlastní vinou one
mocněl. Trvá-li nemoc bez zavinění hospodářova déle
4 neděl, může hospodář čeleď bez výpovědi ibned
propustiti, a také není povinen hospodář déle zu ně
útraty léčební a ošetřování platiti ($ 20. čel. řádu pro

Čechy, 8 z1. pro Moravu). Onemocní Ji čeledín nebo
služka vlastní vinou (na př. nemocí syfilistickou, po
rodem, postřelí li ae nebo chce-li se otrávit a j., je
sice hospodář povinen atarati se © lékařské ošetření
a léky, ale může si výloby tím vsešlé od platu čelo
dína (nebo slnšky) odraziti ($ 20. čel. řádu pro Čechy,
$ 21. pro Moravu).

Proti zlodějkám m včel. Doúlazloděj
kami napadeného dejme kousek kafru, nebo mistička
kořalky s máty peprné. Zlodějky načichnoa vní touto
vůní, tak še kdyf se vrátí do svého úlu, povatují je
vlastní soudrušky za vetřelkyzě a zahubí je samy.

Otravy jedovatými honbami. Nasta
nou-ii teplé noci, a hojný déšť ovlaší-li vyprablou
půdu, porostou nám houby. Lesy se budou hemžiti
jako jiná leta lidmi bledajícími bouby a v novinách
budeme saze čísti zprávy, jak se tu a tam někdo při
pravil o šivot jedovatými houbami. Jest známo, že
mnohé hoaby v našich lesích na pohled jedlé patří
k nejpradším jedovatým rostlinám. Jeh znalec dovade
rozeznati houbu jedovatou od jedlé a i ten se často
smýlí. Jaký tudíž div, že tak často slyšíme i o bro
madném otrávení celé rodiny jako loni stalo se v Parda
bicích, kde pětičlenná rodina Elgartova stala se obětí
neopatrného požití jedovatých hub. Ale kdyby se sebe
více lidí otrávilo, nebude se nic na to dbáti, booby
se budou zase hledati a beze vší opatrnosti pošírati,
neboť lid náš jí tak rád houby, jako drabdy staří

Ímané, o nichž napsal Martiál: „Zlata, stříbra, ba
i togy můžeme postrádati, ale hab bychom postrádali
těško“. Kdo tedy rád hub požíváte, buďte nanejvýš
opatrai. Nepožívejte nikdy bab nepříjemné páchnou
cích, majících chuť hořkou a stahující. Udhoďte houby,
které při naříznotí rychle modrají a černají. Houby,
které rostou na místech hodně vlhkých a jsou barvy
červené, krvavě lesklé, mají povrch lepkavý, json vědy
velmi podezřelé. Leč mnoho lidí houbami otrávených
moblo by býti zachráněno, kdyby v čas použito bylo
protiléku. Známkyotravy houbami dostaví se po ně
kolika hodinách po požití, někdy až za 12 hodin, ba
i později. Otrávený dostane silné bolení hlavy, těžkosti
a bolesti v životě, potom dávení. Nepoušije-li se rychle
prostředků léčivých, následuje závrať, mdloby, studený
pot a mrazení, křeče a konečněbolestná amrt. Uotrá
vených je předem pečovati o to, aby se dostavilosilné
dávení. V té příčině odporoučí ae jako rychle účin
kojící prostředek ricinový olej. Není-li tento po race,
dává ne otrávenému silně slaná voda, nebo voda soctem
neb citronem. Zkrátka podá se nemocnému něco, by
působilo mocné dávení. Jednou se napil dělník, jenš

il mnošetví jedovatých bub, nemaje nic po ruce,
jen mydlinové vody a to působilo tak radikálně, že
byl sechráněn. Po dávení odporočují lékaři silnou
černou káva. Při prudkých otravách osvědčuje se také
koupel nohou ve vodě slané a popelem a tření ko
řelkou neb lihem. To ale všecko jsou jen tak svané
prostředky domácí. V kašdém případě je třeba včas
povolati lékaře,

Zužšitkování padavek. Za nynějšíhosu
chého sí je pod stromy viděti mnošstrí spadlého
ovoce. Škoda však každého nedogralého jablíčka a
hraštičky. Někde nechají vše ležet, jinde snesehásí se
ovoce dobytku. Že by se ale z takovéhoto předčasně
spadlého ovoce dala připraviti mnohá pochoutka,
leckterá hospodyně ani nepomyslí. Z padavek hroško
vých, zvláště jabikových dá se připraviti baspenina,
marmeláda, dobrý ocet a j. Řídná hospodyně má po

čítati se vším;00 jem možno, má se sašitkovati, byť
s tebo kynul ežilek prasopstrný. Poučení o úežičko
vání padavek se sa mírson ocean konpiti u kofdého
kaihkapoe.

Pěstování jahod. Ve Peaacii čpstují se
jahody ve velkých rosměrech; oslá pole jsoujmí
osázena. Uszralé ovoce velkoplodsých draků vědy se
tam dobře zpeněší. U nás vládnou poměry sice jiné
nicméně i ten malý sáhonek na zahrádce jistě nám
poslouží. Záhony jahodové zakládají se od července
do konce srpna. K tomu se má poažiti mladých, ail
ných, dobře sakořeněných šlahonuů, kořenových vý
honů nebo sazenic drahů velkoplodných. Ne záhonosh
1—120 m širokých uděláme 3 řady. Krajní řádky
děláme 5 cm od kraje, uprostřed pak třetí. Saseničky
jsou od sebe 50—60 om vzdálené. Plevel musí se
ovšem pilně ničiti. Jahody mají na témž místě zůstati
nejdéle dvě léta; jen mladá sadba poskytne hojbou
úrodu. Po sklizní prvního roku nenecháse ani jediný
Úponek a ustavičně se olamují; všdy v 10 dnech se
za tím účelem celý zábonek projde. Drabý rok
dokončené sklizní vyrýpne se a vyhodí s každé tady
několik (sterých) sasenic — a nyní so úponky na
sbylých usasenicích neolamají; oaopak saseničky,
jež zůstaly — poněvadž mají dosti prostory —utvoří
vilné úponky a takto poskytnoa hojnost mladých
sazenic, jež se na nově připravený, silně vybnojený
sábonek vysázejí. Tyto nové saseničky ze sadby dvou
leté jsou mnohem lepší nef zo vadby starší.

Výzkumná stanice pre choroby ro
stlimmé při král. zemské hospodářské akademii
v Táboře upozorňuje, že veškeré choroby rostlinné
obledárá úplně zdarma a žádá ve všeobecnémzájma
ocbrasy kulturních rebtiin, by všorky nemocí na sta
nici byly zasýlány. Zpráva o výsledku ohledání, spolu
I s návodem ka ochraně a ku ničení škůdců zasýlá
se bezplatné.

Feriální výprava. Návštěvaslovanských
bratrů v Dalmacii, Čeraé Hoře a Busně jest účelem
desáté výpravy, kterou pořádá Jaroslav Karásek, c. k.
učitel tělocviku v Brně. Výpravasastaví se v Lublani,
Postojně, Rjece, Opatii, Pulji, Dubrovníce, Kotoru,
v Cetynji, odkudš podnikne výlet na Skaderské jezero,
v Mostaru, Sarsjevé, Hlidši, Jejci, odkudě vyjede se
k divukrásným vodopádům řeky Plitvy a na Jezero,
projede neobyčejně romantickým údolím s Jajce do
Banjaluky a zastaví se v Záhřebě. Krajiny tyto bohu
el dosud málo navštěvované předčív mnohém ohleda
vyhlášené partie švýcarské. Náklad na celou 18denní
cestu 8 jízdou ve III. tř. drahou, v I. parníkem, aby
tování a stravné v nejlepších hotelích, jízda kočáry
s Kotoru ne ČernouHoru a spět, z Jajce na Jesero
a do Baojaluky obnáší z Brne 390 K,z Praby 416 K.
Vyjedejse s Vídně 14. srpaa, návrat 31, srpna, V drahé
polovici srpna největěf vedra uš minnla. K dotasům,
ješ adressovány buďtež do Těšnovic a Kroměříše,
snámku na odpověď.

Škola „Herdami“ v Praze, Krakovskáal.
21. Mladí lidé, kteří neabzolvovali střední školu nebo
ústav této na roveň postavený, mobou se také státi
jednoročními dobrovolníky. Na škole „Hordani“ jsou
pro bezúhonné jinocby, kteří mají jen několik tříd
střední nebo měšťanské školy předběžného vzdělání,
zavedeny kursy pro jednoroční dobrovolníky, v nichž
si sákonným ustenovením odpovídající vědomosti při
vlastniti mohou. Na konci každého z těchto karsů
skládají aspiranti komisivnelní zkoušky způsobilosti
a na záuladě jich prospěchu dosašené vysvědčení 0
pravňuje je stejné jeko absolvotané žáky středních škol
bez jakékoliv další přijímací zkoušky ke vetapu sa
jednoroční dobrovolníky do c. a k. vojeka se stejnou
vyblídkou na důstojnickou hodnost. Nový kure pro

Ústav
spojen je = internátem a jest škola „Herdani“ nej
starší svého druhu v Čechách, oa Moravě a Slezsku,
kterou s dobrým prospěchem absolvovalo vícejak 2300
žáků. Prospekty franko.

Odboru jednoty bok. českých ma
zakládání vomkovských kmihovem da
rovali na příspěvcích: 16 K vdp. Jan Kuhn, vikář
ve Studenci; 10 K vdp. Ant. Žák, c. k. gymn. pro
fessor v Bychnově n. Kn.;6 K vdpp. Fr. Mimra,farář
v Kroané, Al. Novák, farář v Křeseticích, Fr. Svoboda,
kaplan v Přelouči, Jos. Mašina, kaplan v Červených
Janovicích; 4 K vdpp. Em. Aliger, farář v Křížlicích,
Jindřich Dudek v Mladočově, Fr. Hajzler, bisk. notář
v Přelouči, Aug. Novák, farář v Dobřenicích, Frant.
Pospíšil, farář v N. Hrádku, Jos. Stejskal, farář ve
ve Stadnici, Tom. Střebský, kanovník v Mikulovicích,.
Ant. Svatoš, děkan ve Vys. Mýtě, Fr. Matouš, kaplan
v N. Bydžově, ThC Ant. M., Jos. Toušek, admin.
v Orličkách, Kurel Keppl, kaplan v České Třebové,
Vítés. Vlach, kooperator v Oabislavicích; 3 K vdpp.:
J. Bauer, kaplan v Laši, Aot. Brdíček, farář v Jest
bořicích, J. Klein, děkan v Činěvsi, J. K. v Op., Al.
Kopecký, b. vikář v Nových Hradech, M. Kubek, farář
v Kanvaldě, Vino. Novotný, děkan v Dolní Krupé, E.
Starý, os. děkan v Rovni, V. Šitina, kooperator v Hro
nově, J. Šrámek, b. vikář v Nov. Bydově, J. Štípek,
farář na Vys. Újesdě, Jos. Vlček, os. děkan v D. Újezdě,
V. Knejsl, katecheta v Hoře Katné, J. Středa, kaplan.
v Dobrouči Dol., N. N. v Hr. Kr; 2 K vdpp.: K. Adam,
farář v Moravanech, Em. Balcar, katecheta v Přelouči,
V. Bóhm, kaplan v Čermné, Jos. Bříza, děkan v Ha
brech, Al. Bronl, děkan v Heřm. Městoi, J. Černý,
katecheta v Jičíně, J. Blinka, kaplan na Pouchově,
Štěpán Dvořák, děk. ve Skutči, Vince.Erlebacb, farář:
v Bystrém, J. Groh, farář v Radimi u Jičína, V. Havla,
farář v Pěčíně, Jos. Jánský, děk. v M. Ji

v Sobčicích, Jos. Klapálek, far. v Sloupnici, Vin.
Kleprlík, děkan v Rychnově n. Kn., K. Kotrbelec, far.
v Pouchově, F. Lang, far. v Bernarticích, J. Novo
hradský, kaplan v Rychnověn. Kn., J. Okroublický,.
far. v Robonsích, Fr. Macháček, far. v Malešově, Jos.
Molichar, farář ve Vraclaví, J. Moravec, kooperator
v Bystrém, Dr. Jos. Mrštík, arciděk. v Chrudimi, J.
Pauer, far. v Jablonci n. Jis., J. Petr, far. v Třeboníně,
V. Píši, děk. v Opatovicích, J. Roháče., kaplan v Ha
brech, Ant. Schreiber, bisk. vikář ve Žlebích, Mik.
Simon, děk. v Morašicích, Joe. Šádek « Kopidlně, Al..



nal70C: n A., Jr. out, far, ve

olá, , far. ©Baeloln 4
nách: 1 BV
otětýně, Stěhislav Hlína, . Jas

v Náchodě. — Vidp. Ant. Hrabý, řiditel bisk. knih
tiskárny, daroval část tiskopisů. Kniby darovali: J. O.
-Jas hrabě s Harrechů, dp. Jan Hanzlík, kat. měšť.
škol v Lanškrouně, vdp. J. Trnka, vicerektor bisk.
koěš. semináře, dp. Fr. Světelský, katecheta v Třebe
-chovicích. — Jednotě bob. hradeckých darovali: V.
Oliva, kaplan v Laši 5 K, N. N. 10 K. Šleohetným
dárcům „Zaplat Pán Bůh!“

"Tržní zprávy.
V Hredoi Králové, dne 16.července 1904. 1 hl

plegico K 1250—1380, dita K 930—10%50, ječme
ne K 10-00—0'00, ovsa K 7:00—770, prosa K 000
—00*00, vikve K 11*00—1200, hrachu K 16:00—18-00,
-očky K 34'00—00'00, jahel K 21.00—33'00, krap
K16-00—30 00, st. bramborů K 0:00—000, bramborů
ových K 7*60—8-00,| jetelového | semene bílé
bo K 00*00—0000, jetelového semene švéd. 00:00—
00-00, jetelového semene růž. 26-00—28-60, máku K 2700
—28-00, olejky K 18-00—13*60,Iněného semene K00-00 —
0000, 100 kg. žitnýchotrab K 12-40—12:60,pšen. otrub
K 11'40—11*80,1 kg. másla K 9*20—2.80, 1 kg. cádla
vepřového K 166—1:69, 1 kg. tvarobu K 0'32—036,
1vejceK 0'05—006,1 kopazelí 13-00—1280, 1kopa

-okurek K 800—10-00, 1 kopa kapusty K 4*00—5-00,
1 kopa cibule K 0-80—00*40, 1 kopa drob. seleniny
K 1'00—000, 1 kopa mrkve K 3'20—4.40, 1 kopa sa
Játu 0-00—000, 1 bečka třešní 4-00—600, 1 hl
hrašek K 0v:00—. — Na týdenní obilní trh v Hradci
Král. dne 16. července 1904 odbývaný přiveženo bylo:
1) obilí: pšenice hl 808'/,, žita 75, ječmene 4, ovsa
505, prosa 0, vikve 1, hrachu 0, jahel 0, krap 0,
jetelového semene 51, Inčného semeno 2, olejky 181,
máku 0. %) Zeleniny: zelí 5:/, kop, okurek 28 kop,
kapusty 47 kop, cibule 86 kop, drobné zeleniny 80
kop, mrkve 120 pytlů, brambor 188 hl. 38)Ovoce:
třešní 150 beček. 4)Drobného dobytka: vepřů 3 kusy,

podsvinčat669 kusů. —

Listárna redakce.
Zprávy dnes došlé uveřejní se příště.

8.

f 3

pravou Kathreinerovu
sladovou kávu Kneippovu

jen v balíčkách s ochrannou známkou

farář Kneipp a jménem Kathreiner

a dbejte pečlivě, abyste nepřijímali
všelikých méně cenných padělků.

M M
0446e

Mřesíná listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabísí

Biskupská knihtiskárna,

KNIMY
noponnéod Dra. Vácslava Řosníčka:

Kovi a železem. Kladské povídky. Cena 60 hb.Jaroslav P o o
František Pokorný, divadelní řiditel. Vapomímkya--upomínkyCana1K. 2 .

Rek mozi Přeloučí a Prahou. Obrazz naší doby.na .
Selskézrcadle,představujícíživela foobení

Frant. Vaváka Poems80 b.
Hárodní ziatodol. Obraz z naší doby. Cena 60 h.
V Chytrákově. Obraz = naší doby. Cena 60 h.
Karel Havlíček. Životopis. Cena 1 K 60 k.
Ba stará kolena. Idylaz učitelskéhoživota.Cena60h.
Mladí starci. Obraz = naší doby. Cena 80 h.
Starší historie. Povídky. Cena 1 E 60 h.
Přemyslovol. České dějiny do r. 1806.
Praha. Román. Cena 1 K.

r. L. Čelakovský. Životopis.Cena 1 K.
matolán. Obraz z naší doby. Cena 80 h.

é v zemích českých. Cena 1 K 60 h.
eský duch v XIX. století. Cena 1 K % h.

Novými směry. Obraz z naší doby. Cena 80 h.

sg Objednati lze ve všechknibkupectvícha u spisovatelo Dr. V. Řesníčka, Kr. Vinohrady,č. 347.»———>
První nákupní pramen

látek pro domácnost, jakož i dámských apánskýchlátek jest u Tkalcov. výrobmihe spole
čemst a „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdršetipartie zboží 30 mt.,obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
sa K 12-—, vyplaceně od korun 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

A

Josef
Krejčík

M V PRAZE,
7 umělecký závod so

chařský a řezbářský.

Piscárna a dílny na Letné čelo 812—VU.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy,oltáře,
křišové cesty, jesle, Bošt hroby, kříše, kasatelny,

spovědníce, telny, konsoly, svícny, lustry,
tky ke dle v one, řesaní r modMOObrasy,emie, fotografie a diplomy. ný nábytek a
7 růsné předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.
Benovace starých oltářů a kostelních sařísení.

4.

KDO JSI přítelem dělného křesťanskéholidu,
KDO CHCEŠ se poučiti o všeodborovém

sdružení,
KDO HLEDÁ učiníh,
KDO CHCE níti přehledo dělnickémhnutí,

nechť sepředplatína časopis

sal Eva COL“,
jejž vydává „Všeodborové sdražení křesťan. děl

nictva“ v Hradci Králové,
Předplatné jest tak malé, že každému dělníku
možno jest se předplatiti. Na rok 2 K, 5 čísel

za 8 K a přes 10 čísel pouze po 1 K.
Inserty se čítají velice levně. Při hledání

dělníka neb práce jen po 1 K.

Též mám na skladě
Děkuji ct. obecenstvu za přízeň, která mi až

WE“závod "U

Odporučuji svůj peení

SV V svědh:

PapBran

Kněžské
kolárky,
látky sro Ďámu,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

DES“nákrčníky, "BS
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéilněné,

WG“kanafasy, "W
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, gat'di

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

cénstvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím ©

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí čís. 136.

AAMAUA,

hiikkAkkuAkikoaidá
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me- POZOR! m

Malínský křen
od 5 kg. počínaje

poštou franko na dobírku po celý rok zasílá
sám majitel

Frant. Jelínek v Malíně,
pošta Sedlec u Hory Kutné.

Cenník se na požádání zašle.

Spisy Rudolfa Vrby:
1. Otázka zemědělská. CenaK 240.
2. Národní Sebeochrana. CenaK 4.40.
3. Der Natlonaiitáten- und Verfasuungs

conflict in Ósterreich. K 3-40.
4. Vídeňský centraliumus a český národ.

Cena 60 b.

5. Ósterreichn Bedrňvger. Die Los von
Rom- Beowegung. 10 K.

6. Boj proti klerikalismu. Cena80 b.
Nejlépe lze objednati u spisovatele. Adresa

jest: Rudolf Vrba, církevní kněz, Smíchov,
číslo 968.

ch potřeb, jako: intry,
Ýaky, tobolky, pouzdra ma doutníky atd.

sedídě a brašnář
w Hradci) Králové.
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všech druhů a veškerý .
také na výhodné splátky zasílá továrna

Adolf Novotný AB | F Kv Týništi nad Orl.
9$* Rozpočty a cenník zdarma. (m

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(rate P, J. Neškudly, (aráře vo Yýpracktielch)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní. :
HCenniky, vzorky i roucha hotová na ukázku £

E se na požádání franko zašlou. i

m8 | Naritirnky(6 00900000 |

kové kupony jemných čer
ndDn

Fripp

řasmlazerošt || ey 8 YAdalbertinuv HradciKrálové
První český zasílatelský doporučuje velectěnému P. T. obecenstvu

závodsoukennéhosbotí neb praktikaní a návštěvníkům Hradce Králové

ěsezaaT=e zahradní restauraci
sochotyadminikncepod | jakož | snovnsřízené prostrannéi istnosti |

K smíchu |- m no
jest námahamaďarskýchhoř- Jj H g kkýchpramenů,zatlačitinaši an ora 9 Plueňskýprasdroj od čepu,hradecké světlé i granát — Též na

. sonkeník v Rychnově n. K. | požádání v láhvích přes ulici.

AR ATI GI zasílána požádáníprávěvyšloukollekci Veškeré drahy přírodního víma,
9 nových vzorků pravých vlněných látek 1 litr od 35 kv. výše.

vlastnívýroby Prodej vzácných druhů vína v pů

lepší to prostředek protizáepě. . , , vodním plmění v cenáchnejsolidnějších.
neep ? > přo Jani ů letni dobu. Hostiny svatební, primiční atd.

— vypraví ve zvláštních salonech neb i v sále
KPX PRAXI PDK SB- Téžvelejemné< conejpečlivějivcenáchnejmírnějších.

Nejdůstojněší bisk. konsistoří doporučený +

NAaNEDET

dodati

první královéhradecké knihku
poství aantikvariát

BI

VÁ67
— Slezsku—Příští kurs pro jednoroční

Jan Kr K m dobrovolníky počíná 1. října t. r.| |
J p ) Žádejte prospekty a výsledky zkoušek,

(J. Sylvaterův synovec, ná- | ——

B65 NV.ň

SON

+
Xei má X látky na taláry. !eslichS V Četná uznánízvláštěz kruhů veledůstoj- n n
x DS. tesli a p néhoduchovenstvao pochvěob- Nábytek na splátky. , *sluzeméhokřesťensko závou. —————————---P

MX o Hradci Králové , A Učiňte,prosím,malou objednávkuna bez Zo ana svýšeni cen na každou

* provádíveškeréprácev oborustavbya vý Při h 6 u n- jhod stanici dodává velkorávod trahlářskýnovování ři hromadnémobjednání větší výhody. K V Sk h ský Hrad Král

+ Itářů + Téžnasplátkybezzvýšenícen! ... uher Y niradec "0 8 protihotela„Merkur“čís.808.
ě ) bm a — |+ + x í PVA (6PVAx sp-kazatelen,x Slzola pSOD BOSS
+ křížovýchcest, Božích hrobů, soch atd. s od- + Zn Veškerékdokolivydané neb oznámené M
X bornoudokonalostípřesnědle sloha. Zvlášť ká oů o bk
+ trvanlivézlacenía polychromování,všesolidně" 6 knihy £ z
x a levněpřivýhodnýchplatebníchpodmínkách.E SY . w=
je Přečetnápochvalnáuznáníporuce.Roz-+ py Z hu d eb ni ny =
y počty,cestystd. k abezplatně. v v PRAZE Krakovská ul. 9 © v . ČS
dp | Výrobarámců všechmoderníchomrů. (několik.krokůod Václavskéhonám.) PA A CaSOpDISY (8
KOD PPR R První a nejstarší vojenský pří- DZ ORP“českéi jinojazyčné< LO

— | pravný ústav v Čechách, na Moravěa ve| B 9 má slále na skladě« můžeokamžité
A
» (0 U

Psací potřeby. —Zařizování kniho- | bg
ven. — Velký výběr dopisnic umé- | Měiěa
leckých, místních a s bojiště. —
Koupě antikvarních kmíh jedmot
livých i celých knihoven. — Výměna
knih. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve | skvostných
vasbách sa ceny levné.

Seanamy knih a první sožity vycháze
jících děl na ukázku rma.

UNP“Denní prodej novin. "Ji

VOD DCDÁC NODČŮ
VO RASA AEAAA O

ve Vřestarech u Hradce Král,

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ili

WB“ Boží hroby, "li
PAB" křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.

Mnobo pochvalných přípisů vyloženok nahlédnutí.

stupce)

odborný uměleckýzávod Umělecký závod

i E60) (Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.

nakokenkasta Jaroslava Doležala 888 z“
ke =č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29

nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a

i sice i se čelesnými rámy, sí
= těmi vsasením.

Í Vetkeré rozpočty, skizry 1 odborné
C) rada bezplatně, vší závaznosti
= ku definitivní objednávce.

N75
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Založeno roku 1836.

| tu= 1 olzozemské pro jaro a leto již došly;dáleČerné látky pro

N VOTÍ NY veledůstojnéduchovenstvos sukna ku chrámovým účelům doporučujev ohromném výběru za nejlevnější pevné ceny
Obchodní dům se sukny V. J. Špalek, Hradec Králové, "7Zán'zašte
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor AntemímnPochmez. — Tiskem bisk. knihtiskérny v Upými Král



osi mysliČocboslovanére Vldni
že poslední dobu neustávají posílati provolání,

prosebné Zopey a brožury ? Co 80 stalo? Jena prodej klášter a kostel (TII. okr. Renoweg
68.), kde přičiněním lnížete-arcib. pražského
Schwarzenberga konají se české elužby Boží
od O0. Redemnptoristů. Koupí-li toto místo
stavební společuost, zboří klášter i kostel;
koapt-li je protestanté (oč skutečné asilají).
bude ještě bůře: přestanou tam české slažby
Boží, a lid český bude lákán protestanty k od

du — vzejda tedy čes. katol. lidu ve Vídai
Škoda z toho veliká; budeme místo o krok
dále, nazpět.

Ve Vídni, kde „Jednota sv. Methoděje“
obetarává české složby Boží, není stálých čes.
kněží. Kněží £ duchovoí správy české řeči
spalí, nikde v žádoém okresu ve Vídni neko
nají české služby Boží pro čev. katol. lid. Tak
se může státi, že jednobo doe nebude českých
kazatelů; — proto nevyhnutelně třeba jost
českého kláštera ve Vídni, by kněží z něho, —
jak to činí Poláci, kteří mají svůj polský kostel
a svůj polský klášter (Resurrekcionisté III.
Rennweg5) - obstarávali církevní vrchností po
volené české služby Boží. Jednota sv. Metho=
děje, aby čes. katol. lidu ve Vídui služby
Boží zabezpečila, zakoapila místo stavební, na
něž přes 50.000 K aplatila, ale dosnd70 000
K dlobuje. Jak snoho ta utarostí, aby postaven
byl potřebný český kostel a klášter by to
stálo peněz, jak velké by to vyžadovalo obě

tasosti| .
A nyní jako řízením Božím naskytla se

příležitost, vyhnouti se stavbě a starostem sní,
— naskytla se příležitost koupiti místo s ko
stelem, kde jen na oratoria na 600 lidí se vejde,
kde v blízkosti přes 12.000 Čechoslovanů žije,
— kde již české služby Boží povolené se ko
nají. — Naskytla se příležitost koupiti budova
klášterní, kde jsou ipříhodné místnosti pro
učně české, sál pro vzdělavací a poučné před
nášky, — zkrátka v každém ohleda výhodná
koupě. Stojí ovšem místo toto 8 budovami
1,600.000 K; z místa toho odprodá se však 6
míst stavebních on domy, prodá se výhodně i
dříve koopený pozemek, takže velká tato sama
značně (o polovici) 80 zmenší; — klášter pak,
který chce dáti a na vždy opatřovati kněze
pro čes. bohuslažby ve Vídni, slíbil teké zuačnou
část (na 300.000 K); —ostatní pak (na 600.000
K) zbývá ku placení „Jednotě sv. Methoděje“.
Aby zabezpečen byl kup, máme v krátké době
eplatiti značnou část.

A ©očeský lid ve Vídní? Yen platí sobě
velké výdaje nasvoji čes. Školu, platí si všecky
výdaje spojené s čes. bohoslužbami: kazatele,
varhaníky, kostelníky, světlo a pod.; —vše to

stojí velké oběti, a při tom Jid ní ve Vídnisbírá stále a dává na zakoupení kláštera a
kostela, co může. — Není možno, aby náš chudý
Jid ve Vídni tolik mezi sebou sebral, kolik
potřebujeme.

Proto posíláme prosebné dopisy, provolání,
brožory, aby poměry naše ve vlastech našich
známy byly, aby naši bratří a sestry, tak jak
učinili Čechové v Americe (zahájiliť tam sbírky
na tento účel), aby i v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku každý, co nejvíce může, obětoval na
tento vznešený účel, na toto potřebné dtlo,

Kdyby již před lety čes. kostel a klášter
stál, kdyby bylo dosti čes. knaěží pro ty tisíce
čes. lidu ve Vídni, nebyly by poměry dostou
pily tak daleko, že soc. demokr. mají ta svůj
český denník; národ. soc. 2 své české týden
níky. A při těchto poměrech, kdy není ještě
tak postaráno a čes. složby Boží, jak toho
třebu, vidíme, že v 6 kostelích, kde se česky
káže, bývá plno (až na 1200 posluchačů v ně
kterých.) Máme tedy vše nechati tak? Není
nutně třeba dílo toto upevniti, zabezpečiti a
tím náš dobrý lid časněi věčné od záhuby
uchrániti? Proto nejsou bez příčiny poslední

, Báše snažné prosby a vše, co činíme.
: Ustrňte se nad námi, komu Bůh na statcích
požehnal! Pomozte nám! Dvakrát dává, kdo
rychle dává! A nám je třeba rychlé, okamžité
pomoci. Dary račiž každý posílati nu adressu:
p. předs. „Jednoty sv. Methoděje“ J. M. vsdp.
psa Dr. Ant. Horný, kapit. děk., infol. prelát
ve Vídní I. Stephanepl. 5.

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. Ottova Laciná

knihovna národní. Serie 27., seš. 12. a 18. Pampelišky.
Povídky od A. Nečáska. Sešit za 20 bh. — Sebrané

opisy Karol.Světlé. Z literárního soukromí a drobné
ráre. Sol. 8.—6. 30 bh. Slavische © Roman

Biuliothek. Překlad Zeyerovarománu Amis a Amil.
Sešit 10.—14. po 82 b. — Malý Ottův slovník na
udný, droudílaý. Příroční kniha obecných vědomostí

Sešit 25.—26. obsahoje vysvětlení slov Gilda — Halo ;
e přílohami Seserní Amerika a Brošíkův obraz Mistr ;
Jan Hae. Sešit za 60 h. — Východní Čechy. Seš. 18.
Dr. K. V. Adámek popienje tu starobylé Hlinsko a
jeho okolí v přítomnosti a minalosti. Do sešitu vlo
ženo mimo veliký karton Pohled na Hlinsko — 17
reprodakcí dle originálů K. Liebachera. Sešit nádher
ného toboto díla za 1-80 K.

Nákladem „Unie“ v Prame. Spisy Julia Zogera:
Z letopisů lásky. Básně. Seš. 1.—7. po 40 h. — Sofie
Podlipské apisy XV, Přemysl Otakar II. Román, Seš.
3. a 4. po 30 hb. — Válka rusko-japonská slovem i
obrazem. Seš. 10. a 11. s barvot. přílohami. Sešit za
80 hb. — Dějiny umění národa českého. Píše F. J.
Lobner. Sešit 28. za 70 hb.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Spisy K.
Klostermanna II. V ráji šumavském. Román. Šeš. 14.
—16 po 30h. — Spisy J. Klecandy. Pod tíhou práce.
Román. Seš 5. za 25 h. — A. Dumas: Tři muške
týři ještě po 10 letech. Šeš. 1.—4. po 25 h.

Nákladem „Máje“ v Praze. A. P. Čechov:
Kašťánka—Událost. Dvě povídky. Z ruštiny přelo
sila Ž. Pohorecká-Šebkova. Dětských besed „Máje“
av. 5. Pořádá Klášterský, Za 40 b. — Národní bá
chorky a pověsti od Bošeny Němcové III Našich kle
notů, výzoačných děl čeu. písemnictví, sv. 6. Za 1 40 K.
— 42 šivota naší bohémy. Čtenář vidí v zapadlé
tmavé hospůdce upolečnost uštvaných bohémů, jimš
málokdy vlétne na cestu paprsek štěstí.

Nákladem družstva „Vlasť“ v Praze Vlast.
Časopis pro poučení a zábavu. Red. T. Škrdle. Ročník
XK, čís 10. Obsah: Mistr Jan Has nebyl reform.
Církve. Dr. A. Lens. — Jen jedinou krůpěj Báseň od
M. Javorníka. — Proklaté peníze. Povídka od VI.
Pittnerové. — Francois Coppée. Životopisná studie od
A. Halakovské. — Srbský román. Píše J. Třeštík. —
V rus. Tarkestanu. Píše Dr. J. Sedláček. — Cesty
srdce. Povídka. Z vlaštiny přeložil J. Flekáček. —
Dějiny soc. boatí. Píše T. Jiroušek. Atd, Předpl. na

rok 10 K. — Vychovatel.Čeopis věnovaný zájmůmkřesť školství. Řídí dr. R. Horský. Roč. XIX. číe. 11.
—14. Roč. předpl. 6 K.

Vychovatelské Listy. Časopis věnovaný záj
mům křest. vychování, Red. Al. Adamec. Ročník IV.,
čís. 9.—11. Roč. předpl. 6 K. Administrace v Brně
ne Petrově.

Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání a
zábava. Vede a vydává K. Dostal Lutinov. Roč. 9.,
čís. 7. Předpl. na rok 8 K v administraci v Nov. Ji
číně na Moravě. — Tamtéž vychází „Eva“. Měsíčník
pro vzdělání čes. žen a dívek. Čís. 6. Roč. I. Řídí M.
Kavanová. Předplácí se na rok 2 K.

Česká hudba. Časopis věnovaný české hudbě,
vůbec zpěvu solovómu a sborovému směra světského
i církevního. PořádáAl. Strébl.. Vychází v Hoře Kutné
dvakrát měsíčně za 8 K ročně.

Rozhledy po lidumilství. Řídí F. C. Vlk. Roč.
XII., čís 6. Rvě. předpl. 4 K přijímá pí. K. Baum
gortlová v Karlíně.

Kasatelna. Homiletický časopis. Pořádá F. B.
Vaněk. Roč. IT, čís. 6.—8. . předpl. 6 K 60 h
a administrace v Pelhřimově.

Tři sta krátkých ranních promluv na všecky
neděle roku církevního od kněží kongregace av. Pavla.
Dle anglie. ad dr. J. Jatacbe. Díl II. Cena obou dílů
720 K. Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví
G. Francla v Praze.

Bursa práce v Hradci Králové,
Jan Landětajn, obuvník v Kardašově Řečici,

přijme pomoeníka ve stáří od 17 do 20 let na
sakázkovou práci mužakon i ženskou. V Čáslavi
přijmou se hned dva sedláři, kteří se trochu vy
anají v natěračství. Práci obdrží mladší krejčí
v Jilemnici, obuvník v Úpici, zámečnický dělník
u p. Sedláčka v Hlinsku; malíř, který se vyzná
v lepší práci pokojové a obyčejné práci kostelní,
obdrží ihned práci v Brandýse n. O. Práci bledá
dělník kožešnický a zkoušený topič. Ženatý dělník
hledá jakoukoliv práci. Svobodný dělník prost
o místo za sluhu neb pod.— Přihlášky přijímá
„Všeodborovésdružení křesť dělnictva“
v Hradci Králové.

Továrna©er:sr+4
na spracování ovoce,

pálenka kožaku a výmebalikérů

IU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

Pďy dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený *
PÍŠ r. 1866,nejstarší svého druhu vOechách

— nabízí —

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku

rmy a punše,"t!ké saské ovocnévíno, bíléi červené,vino borůvkové(medici
nalní),vína oladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levny koňak a u

elivovlol, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze. stříbrnou medasllí
státní a diplomem slaté medailie, a i
nými diplomy s právem rašení slaté

Vzorky zdarma a franke.

Samé VPLIOROVKYJlázně - 

1/, hod. jízdy od nádražní stanice Josefov Jaroměř.
B vil se 120 pokoji. — Vzorně zařízené.

Výtečně působící, želez vodou připravov.glatinné
lázně, dále lázně elektr. omer., jodové,
Jehličnaté a lázněpřírodní, volné.Léčenípitnou
vodeu.Vodoléčba a elektroléčba. Osvědčené

pot rheumatiemu, dně, lechias, chudorovnosti, nemocem nervovým, ženek.

atd.překvapující výsledky. Gymnastickáléčba vad e a Chorob míěních (Tabes)

První český katolický závod ve Yldní

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.

“ a +?Ň-Vídeň,
7 VEL. 0., Seiden

Á
gasse čís. 35.

Vždy 60 žiněných matraci
na skladě.

Za čisté plnění žiněmi se ručí.
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Velkolepý výběr vzorů povlaků
P na žíněnky. P

Cenníky zdarma a franko.
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Václav Vacek, majitel.

C. k. státní cenou vyznamenaná

věžových hodin

FR. MORAVUSESŠ
V BRNĚ, Velké náměstí, 6.

Vyrábí jen v dokonalé jakosti
> v 9 o

věšové hodiny
pro kostely, školy,

radnice, zámky a továrny

* sa mírné ceny s dlouholetou zárukou.

Mýdlo $ jelenem

a gJ V

Založeno1853. "|
© Provedeno přes 500 oltářů a Božích ihrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský ařezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
9 počty zdarma. G

Obnovování oltářů, soch, obrazůaj.
E o ©

Velodůstojnému

duchovensóvu!

Praha-l, ul.
an ŠLanék, Ex: srété

Konriktaké ul J čís.19n., rohonviktské ul., pastř spe
oielné na kost náčsní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

ky, petenky, nádobky at d, všev přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem © ohew slaté a stříbří. Na požádání hotové
na ukáskn, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškoré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednodněžího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vie ponílám již posvěcené.

JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

W s úplnou zárukou/

2 da.0e5A Solidní obsluha při mírných
B, št cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
hd -pe požádání zašle.

Dávěry hodným edsilkyma výběrtéš i nasplátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

.« nejnovějšíchKočáry "i
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENĚK 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 8 právem ražení zlaté medaile 8 korunou.
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Odborná

dílna pozlacovačská
pro práce kostelní

a výrobu rámců všech drahů.
Polychromorání a Zarámování

zlacení obrazů, podobizen.
oltářů, soch, ka-| Veškeré opravy
zatolen, hřížů a-p.| lerně se vyřizují.

Em. Samek,
pozlacovač v Kolíné,

Rabešova ul. č. 58 (proti hlavní poště).
Rozpočty, cesty a pod. zdarma.

Provedení dokonalé. Doporučení po ruce.

OUORRYMEHEEAOBH

Založeno r 1860. -o
Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 280
(proti hotelu „lerkur“)

svůj hojně zásobený

skklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronsu a $$
ných kovů

věe oilněvohnizlacené
a otříbřené, snaěze ručí.

Vlastní výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyHditi — Platit
možno též ve lhůtách. Oprava
mnovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
sallon se jiš svěcené se stvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. S sávod můj může
te vykásati četnými pochval

nými přípisy P. F. ků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě chů,

za“ 2M © monstrancí, ciborif, relikvií
u úřý, nádobekna av. oleje,

lamp,laceren,lustrů,kaditelen,táckůna křest, svícnů, pa
AAL/I6, schránek na Nejavětější, patenek atd, co nejvice

Telefon č. (7. Peacl stroj.



Žúdejte vsorky

|relig. obrásku

nel

KAREL ŠIMEK, |
a nakladatelství relig. obrázků a obrazů

v Č. Budějovicích Rudolfova tř. 42-L

Úhrazsv.Prokopa,
měru29'/X16 cm., i s krajem 44',X28 cm.

prodlužuje se

dokoncesrpnat.r. |
V subskripci bude státi list K 4—, zýmovaný.

na mírné měsíční splátky.

dKotel
a velkorestaurace

„Bařťigán 9
v Adalbertinu v Hradci Králové

doporučuje velectěuému P T obecenatvu
a vávětěvníkům Hradce Králuvé

vvom Nově, vkusné npravemom

zahradní restauraci
jakož | snovazřísené prostranné

mistnosti restaurační V budově,

Obědy v předplacení a menu od
50 kr. výše.

Plzeňský pras vd čepu, hra.droj
decké světlé I granát. — Též na
požádání v lábvích přes ulici.

Veškeré druhy přírodního víma,
1 litr od 35 kr. výše.

Prodej vzácných drahů vína v pů
vedním piměmí v cenách nejsolidnějších,

Hostiny svatební, primiční atd.
vypraví ve zvláštních salonech neb i v sále
co nejpečlivěji v cenách nejmírnějších.

ŠSlzola

„RERDANÍ
v PRAZE Krakovská ul. 21,

(několik kroků od Václavského nám..

První a nejetarší vojenský pří
pravný ústav v Čechách, na Moravěa ve
Slezsku.—Pělští kure-pro jednoroční
dobrovolníky počíná (|. října t. r.

Žádejte prospekty a výsledky zkoušek,

<Ir
NZNCE Veškeré kdekoli vydané neb oznámené

knihy
hudebniny
a časopisy

ORP*české i jinojasyčné<

DM má stále na skladě a může okaměitě
(© dodati

v první královéhradecké kmihku
poctví a antikvariát

(SA:

““9CA

+
NVA

S55Ne

) w Hradci Králové.
' (Býv. závod Pospižilův, založ. r. 1808)

Antikvariat. — Školní knihy.

A Psací potřeby. — Zařisování kneho
MSG), ven. — Velký výběr dopisníc umě

W! leckých, místních a s bojiště
Koupě antikvarních kmh jednot
livých1 celých knihoven. — Výměna

TAP/Na :25/

vodce, mapy.

Modlitební kniby ve | skvostných
vasbách sa ceny levné.

i Seznamy knih a první sešity vycháze=
jících děl na ukázku zdarma.

ORP“Denní prodej novin. "SE

V

MBBA

:T-„M

55G3a

Prrní. ský katoboký zárod ve. Yldní

František RuberDílna ku vyšívání
n zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.

„0Videň,
VII. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

a
Jan Horák,

soukoníkvRychnověn.K.
zssílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní dobu,

ORB*>Též velejemné "Wm

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. brom.ainém objednání větší výhody.

Též na oplátky bez zvýšení cen!

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)

odbornýpon závod

malbu okan kostelních
Mf PRAHA-I,

č. 146 at., Malá Karlova ul. čís. 49
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 68 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporočuje se ©

ku dodání oken chrámov jchod nejjednoduššího aš k bo,

tému figuralnímu provedení asice $ se železnýmirámy, sí
těmi vsasením.

ré zlatě, Vasověa, : odbornávaznosti
i“ efinitivníobjednávce.

PRE“Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání. "ij
Založeno roku 1836.

a e
| Založeno 1853. =© Provedeno přes 500 oltářů a Božích

hnobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závodsechařekřezbářský pro práce o
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
2) počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.Bo „©

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod so
ohařský a řezbářský.

oporučuje uctivě své chvalněznámé:sochy, oltáře,

Jesle,Ekomeoyho Me kkasatPon Pýrlmny,Justy,pu.
táky atd. dle slohekostelů.řeězoné ©Fee na nárvy,P aduŘSDodek ©
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Veledůetojnému

duchovenstvu!

Kar.r a
Janplané J čís.19n.,rohBokDa
si doporučiti svůj hojně sáaobený
sklad ve v dílné ručně prace
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, eiborla,

y, svícny, kaditelnice, kropen
mám AODT at d, vleém slohu evním. Staré

předměty znovu opravuje v původní
intencí a jem © ohm Blatt a stříbří. Na po hotové

pc e na ukázku,rozpočty:d67, nákresy neb cenníky franko.veškorévýrobkya ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k nému natnahlédnutí Provedení sd nejjednoduššího do nejstkrostnějšího. dlím kostelům úle
va v placení. Více uznání po race. Žádné průsované

robky dasoenné.Vše posílámjiš posvěvené.

au Dvořáček, sklad nábyšku



KOBERO

všech druhů a veškerý
také o1 výhodné splátky zasílá továrna

Adolf Novotný
v Týništi nad Orl. 7

SRP- Rozpočty a cenolk zdarma.<
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Založeno r. 1810. Založeno r 1810.

C. k. dvorní tovární podnik

Josef Neškudla
v Jablonném n. Ori, č. 86.

doporučuje

P. T. veledůstojnému duchovenstvu.
ve své vlastné dílné na venkově při
laciných pracovních silách vyrobené:

Mešní roucha « dobrýchlátek od86- 500 K.

Celé apparaty sarnčené jakostiod 150K výše.

Celé stříbrné kalichy " is0K výte.
zarněených jakostí s malovanými obrasy

. od 40 K výše.

V ohni zlacení kalichů od 26K výde.
Zlacení monstrancí PE Ao výše.

umění církevním existuje. — Opravy, aramentů,zvláště přenášení umělého vyšívání ložená cenná

.« od 180 K výbe.

Korouhve
dle bohatosti

Veškeré bohoslužebné náčiní, jež ve výtvarném

C. k. státní cenou vyznamenaná
první moravská výroba ,

věžových hodin

FR. MORAVUSEY
V BRNĚ, Velké náměstí, 6.

Vyrábí jen v dokonalé jakosti
1 v 3 o

věšové hodiny
pro kostely, školy,

radnice, zámky a továrny

" za mírné ceny 8 dlouholetou zárukou.
Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

ZaloženoT. 1850. o
Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 280
| (proti hotelu „erkur“)

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra, bronsu a ji
ných kovů

věe elině v ohnizlacené
a stříbřené. xpč še ručí.
Vlastní | výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jiš svěcené Be SLVr
sením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může
se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje 8e tedy k za
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciboril, relikvií

ářů, nádobek na sv. oleje,
lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa

ctákálů, schránek na Nejsvětější,patenek atd. co nejvíce.

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

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

s úplnouzárukou/ bilé k dá i
Solidní obsluha při mírných ilé i trikotové pro dámyi pány,

cenách. Bag. nákrčníky, "B
"Ceny i obrázky velkých hodin

na požádání zašle.

Důvěry hodným cásilky na výběr téš 6 na splátky
beg svýšení cen. — Založeno r. 1843

kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi Iněné,

M- kanafasy,"W
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
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Stanislav Jirásek,
specielní obchod

8klatovak m prádlem a bílým zbožínt

v Hradci Králové
čís. 136.

Nayštivenky
všech druhů

nabízí

Biskopská tiskárna
v Hradci Král.

Velké náměstí

Jt

|
deky, stolní běhouny, garni

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

* censtvu, aby dříve než svoje potřebynakoupí,

hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou

»* žení, nikde jinde nenalezne.
O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

čis. 136.

východočeské nakladatelstvi
me- a knihkupectví. Wa

Prvý závod na českém severovýchodě.

SS Telefon č. (7. Psací stroj.
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Poznámky ku přednášce Masarykově,

(8) Souhlasíme s Masarykem také v tom,
že náboženství není uměním, ani církví, ani
příslušenstvím k církvi; to všechno jsou věci
jasné. Ale musíme na chvíli probírati tyto jeho
vývody: „Máme vědu, která se podává už
v obecné škole. Ve středověku vědy nebylo,
jen několikklášterníků bylo vzděláno; největší
páni se neuměli podepsat; a byli prohlášeni
za svaté lidi, kteří se nechtěli ačit, aby ge
nepokazili.“

Při výpovědi Musarykově, že ve středo
věku nebylo vědy, maně přicházejí člověku
v mysl slova de Maistreova: „historie běbem
posledních tří set let byla velikým apiknntím
proti pravdě.“ Spiknutí to Masaryk ve své
přednášce sesiloval buď nevědomosti, anebo
svojí zlomyslností. Kdyby bylo úkolem těchto
řádků obšírněji pomlavu Masarykova vyvraceti,
musili bychom opisovati celé sloupce kultar
ních dějin. Člověku však dobré vůle celkové
označení vědecké práce středověké postačí,
aby si zjednal nestranného soudu o době, jež
neustále se strany katolické proti nesvědomi
tým útokům musí býti obhajována.

Víme, kam pěnkava nosem sedá. Masaryk
chtěl jenom říci,co od nejobskurnějších a ducha
prázdných lidí do omrzení jest opakováno, že
totiž církev katolická ve středověku byla ne

přítelkyní vědy. Tvrzení jeho zůstane taklouho lží, pokud pravda zůstane pravdou.
Sleduje-li kdo nepředpojatě poměr církve

katolické k vědě, bude mu méně nesnadnějším
říci, co církev pro věda neučinila, než stano
viti, co učinila. Vypravovati, jak a čím církev

každé odvětví vědní od počátku až k největšímu
jeho vrcholu.

Především upozorniti jest Masaryka, že
veliké university evropské jsou dle původa
svého katolické a že většina jich založena
dlouho před reformací. O školách farních, ka
pitulních a klášterních ví již člověk, jenž těší
se průměrnému vzdělání. Pravý systém ve
zkoumání přírody — systém pozorování
a zkušenosti, známý pode jménem metody
indokční, — prví zavedli učenci katoličtí a
užívali ho po celá století před lordem Baco
nem, jenž mylně uvádí se za jeho původce.
Za tou příčinou dlužno opraviti mínění, jež
oceňuje metodu indaktivní jako jednu z nej
větších vymožeností posledního věku. Ale nejen
to. Učenci katoličtí na podkladě metody in
duktivní vyznamenali se důležitými vynálezy
a objevy, za něž vděčiti jim musí všechen
vzdělanýa vědeckýsvět.Uvedemez mnohého
jenom něco.

Ti, již k pokroku vědy astronomické
(hvězdářské) nejvíce přispěli a největších vy
znamenání dosáhli, byli katolíci. Galileo vy
nálezy a objevy své učinil za podpory papežův
a kardinálů. Tak na př. papež Urban VIII.za
jistil mu doživotní pensi, aby mohl ve svých
pracích nerušeně pokračovati. Slavný abbé Gas
sendi prvý pozoroval přechod Merkurův přes
kotouč sluneční a určil jeho průměr. Kněz
Orioli prvý určil kruhovou dráhu oběžnice
Urana. Abbé Ficard, prvý předseda fran
couzské akademie věd, poprvé měřil zemský

poledník, a této jehu práci jest děkovati,že Newton objevi) a určil zákon o všeobecné
přítažlivosti. Leverrier, zbožný katolík, dle
úchylek Uranových od dráby, matematiky
stanovené, vypočítal objem a dráhu tě.
lesa pravidelný pohyb rušícího, a určil mí
sto, které ona neznámá hvězda v jisté době
zaujme. [ byl teleskop na ono místo na

řízen a poprvé lidskými zraky spatřen Neptun.P. Seochi byl největěf autoritou o slunci
a jeho konstituci. Řada katolických učenců
astronomů jest však příliš dlouhá, než abychom
mobli jejich jména dále uváděti. Dostačí,
řekneme li ještě, že to byly řády mnišské,
které zakládajíce hvězdárny všudy, kde měly

školy neb koleje, rozšiřovaly vědomosti hvě
zdářské mezi lidem obecným | Všechny vědo
mosti, které do nedávna měli jeme o povrchu
země, pocházejí z pramenů katoiických. Po
dobně stála církev katolická v čele matema
tického budání a vývoje. Prvé dílo o algebře
bylo uveřejněno v Benátkách r. 1494 od fran
tiškánského mnicha Paccioli di Borgo. Dospěl
až k rovnicím drahého stupně a předvídal
upotřebení algebry v geometrii. Cavalieri,
z řáda jeronymitů,rozlaštil mnohé záhady, které
Kepler a jiní vynikající matematikové zanechali
nerozluštěné. P. Krištof Grinberger prvý roz
vinul projekce koule na rovný povrch. Una
vovalo by, kdybychom dále uváděli jména ku
tolických kněží, kteří v oboru tomto se vy
zoamenali. I ve fysice jsme vděkom zavázáni
věrným synům církve, že netoliko ačinili za
čátek, nýbrž objasnill i nejhlabší taje této
vědy. Podobně má se v chemii, v anatomii,
fysiologii, ranhojičství a klinice a nejinak jest
tomu v botanice, zoologii a mineralogii. Nej
větších zásluh o pokrok mineralogie sobě získal
a vědecké krystalografii základ položil René
Just Hany, francouzský kněz a kanovník při
katedrále Notre-Dame v Paříži.Jeho přednášky
poslouchali Lavoisier, Berthollet, La Place,
Lagrange a jiní z největších učenců francouz
ských.

Připomněli jsme tu zásluh církve o vědu
jen v několika řádcích, ač záslnby ty vyplňojí
celé svazky. Právem tedy dí veliký Gladstone:
„Od prvých tří století pronásledování kráčela
římská církev po patnácte století v čele lidské
vzdělanosti a řídila hlavní duševní i hmotné
síly světa, její umění stalo se uměním celého
světa, její genius geniem světa, její velikost,
sláva, velkolepost a vznešenost byla nejpřed
nější, ne-li jedinou chloubou celého vzdělaného
světa.“ Vedle tohoto stkvělého svědectví Ma
sarykovo vyjádření vypadá véra až příliš směšně
a uboze, dávajíc tušiti, kterak pod maskou
zdánlivé filosofické nestrannosti tetelí se a
chvěje příkrá zaujatost.

Neméně patrný jest úmysl Masarykův ve
větě, že prohlášení byli za svaté ti, kteří se
nechtěli učit. Jest to nesprávné sevšeobecnění
a má tu býti vyznačen příznačný ráz duševního
života, ve středověku církví ovládaního. Nejen
že Masaryk tu mluví nespravedlivě, ale nad to
nepochopoje vnitřního života světců, který zje
voje nám povahy nejrůznější a nejrozmanitější,
ba nanejvýš si odporující. Ale společnoo
snahou všech jest tíbnouti k dokonalosti podle
svých povah a schopností. Vedle duchů složi
tých a hluboce vzdělaných, jako sv. Augustin,
sv. Bernard, sv. Tomáš Aguinský, jsou méně
nadaní a jednoduší, jako sv. Josef Kupertinský.
„Přece však“, jak dí Hello, „všichni pátrají,
aby lépe věděli, k toma cíli, aby lépe milovali.“
A dále praví týž spisovatel: „Hlavní ráz roz
jímavých je ten, že na sebe obracejí hněv a
ironii lidf.“ Ostatně kdož neví ze smutné zku
Šenosti, že mnozí nadaní lidé byli mravů velmi
špatných a že ctnostným bývá často člověk
ducha jinak obmezeného? Nezavrhujeme vědy,
ale tvrdíme, že vědy pravidlem mravnosti
nejsou. A od Taleta Milétského až po naše
doby není filosofa, který by měl vliv na mravy
širých vrstev lidových směrem k dokonalosti.

(Pokračování).

Dopis z Prahy.
NaŠpičáku, dne 26. července.

(Po mošnosti nejméně špičaté vypsání toho, co se
v sápadních Čechách o stávajících českých pomě

rech a jejích příčinách povídá.)

Skoro jiš celých čtrnácte dní honíme na
venkov rosběhlou a rozprohlou Prahu po zá
padních Čechách, abychom váženému svému
čtenářetva mohli o ní podati obvyklé zprávy.
Avšak tento náš sbon za Prahou jest stejně
marný, jako bezúspěšný. Praha us ten čas
zmizela, skoro beze stopy. Jenom tu a tam

Inserty se počítají levně,
Obnovavychásí v pátek v poledne. Ročník X.
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nějaké pražské úsloví, nějaký pražský přepych
nebo zlozvyk prozrazuje, že tady Pražané táhli,
nebo že jsou na blízko.

Za to však slyšíme, když Praha mlčí, o
zývati se Čechy. Ve vlaku, v hostincích, na
promenádách, ve společnostech, na turistických
potulkách, zkrátka všude to bzučí stesky a
tužbami, že tak, jak to u nás nyní chodí, dále
jíti to nemůže.

Zrovna tak jako celá česká země pod
parným nebem prahne po žádoucí vláze a 0
svěžení, tak stejně dychtí česká mysl po cbrato
v dosavadním způsobu českého života, v němž
se přestává najednou všemu dařiti, tak že naše
národní role dědičná začíná se měniti v pustou
Sahara, na níž jest hlavním činitelem opová
žlivý, bhrabivý, surový beduin.

Slyšíme na všech stranách nářky a bědo
vání, že slušnější, inteligentnější a majetnější
živly naší společnosti se veřejnéma života vy
hýbají, že se veřejného rachu straní, tak že
representace a zastupování české společnosti
stává se kořistí osob, které se v této své pů
sobnosti se svým životním povoláním naprosto
minoly.

Tíha toho začíná na všech stranách do
léhati na soudnost i docela prostých českých
lidí, kteří cítí, vidí, pozorojí a uznávají, že to
v tomto směra po nakloněné ploše slevování
z požadavků inteligence a morálky u nás déle
jíti nemůže.

Dnes každý s hrůzou posuzoje, že poli
tický význam českého národa přivedla nynější
politika jeho zástapců ua nula jako víko od
díže velikou. Nedůsledností, nekázně, nevy
chování plný postap českýchpolitiků, budí
všude odpor a vzněcuje důvodné přání, aby
se objevil někdo, kdo by se proti tomu moc
ným hlasem ozval a zahbřímal: až sem a nic
dále. '

Takového rozvratu, jaký se za dnešních
dnů v české společnosti jeví, doposud v mo
derním životě jejím nebylo. Česká společnost
roztřískána jest ve trosky různých zájmových
uebo osobních stran a straniček, tak že v celek
sertavená pestrá její chtění vyhlížejí jako ma
sopustní harlekýn.

Zdá se, jakoby někdo zlý nasil po českých
nivách dračího semene vzájemné nenávisti a
nedůvěry, z něhož dnešní naše poměry vybojely.

Bylo by planým a jalovým deklamováním
líčiti zde, jak české poměry politické, národní,
hospodářské, sociální atd. vyhlížejí. Dostačí,
když se prostě přizná, že český veřejný život
vypadá dnes jako živo“ včelího roje, který
z úlu vyletěl, maje pouze pud po zřízení spo
řádané domácnosti, avšak postrádaje sil, aby
si další svou budoacnost předurčil.

Ano, náš veřejný život dues postrádá sil,
aby si jistou cestu v další budoucnost před
určoval. Příčiny toho shledávají se hlavně v tom,
že právě ti činitelé, kteří svým postavením
jsou v nejpředoější míře povinni býti jaksi
rámcem a «řídelními šŠaršemi naší společnosti,
této své ovšem namáhavé a obtížné povinnosti
se vyhýbají.

Nutno uvésti, že naše česká společnost i
při svém demokratickém stanoviska dnes na
nejvýš těžce nese abolestněacitelně postrádá,
že nejpřednější representanti a držitelé ma
jetku a blahobytu království Českého zdají se
žíti na měsíci.

Dnes předce každý soudný maž vidí a
cítí, že se vyvolený národ oa všech světa stra
nách hlásí ke své tradici v příští Mesiaše a
če následkem toho také všude staré, odvěké
řády jsou rozvraceuy, že všude s kvadratickým
chvatem stává se pánem činitel druhdy jen ze

zištnosti a fiskálních zájmů trpěný a oj přednější historické, společenské i majetkové sloupy
stávajících řádů při tom nedbají toho, třebas
že jest slyšeti i viděti, kam to vede.

Co pak za posledních deset let v naší
vlasti učinili nejpřednější její magnátové ve

prospěch utišení rozbouřených vln socialníhohnati? Co pak vykonali v zájmu politického
klidu a státní bezbečnosti této říše, do níž se
ze sousedství aranžovaný rozvrat na všech



stranách brne a dere? Jak pak podporovali
pánové ti, jejichž postavení založeno jest a

úvod vzalo na stanovisku a principech katoické morálky, zájmy katolické? Jak pak byi
obětavými k otázkám kulturním, uměleckým,
charitativním? Jak pak se chovají ve směru
národnostním?

-© Tyto otázky začínají býti u nás nejváž
nějším a nejdůraznějším způsobem k zodpo
vězení kladeny a sice proto, poněvadž ti, jichž
se týkají jsou v nejpřednější řadě povinni pe
čovati, aby zmatky dnes v celé zemi panující
byly staveny.

Avšak naši magnátové žijí dnes v poli
tické bezbarvosti, v národnostní lhostejnosti,
v náboženském indiferentisrnu, ve společenském
bezpohlaví, jakoby se jich vlnobití na všech
stranách kypícího a překypojícího ruchu ani
netýkala.

V politickém ohledu vyhýbají se každé
vážné činnosti, v národním směra mají za ú
plně dostatečné, když jejich lokaj a hajní
mluví česky, v náboženském ohledo dámy je
jich vyšívají sice dokonce i antipendium do
kostela, ale pánové za babka pronajímají nej
ožehnanější statky nepřátelům křesťanství a

8sociálním víru většina pánů těch octla se
chováním a jednáním svým s výše kavalírské
na urovni kavaleristickém, tak že potom ta
kovému pánovi jest všechno vlastně „buřt.“

Dnes jest slyšeti, jak se to všeobecně
těžce nese, neboť když nejmocnějším a nej
platnějším býti mající činitel ve veřejném ru=
chu schází, tu ovšem natně vyskytnojí se Da
cestě veřejného pokroku propasti, jež měla
obětavost a vyvýšenost činitelů těch předem
urovnati, aby kolem nich nenastaly zmatky,
jež mohou míti třebas překvapující důsledky.

Dnes, až na nepatrné čestné výmioky,
jimiž jest několik starých 'pánů, žije česká
společnost boz spolupůsobení svých magnátů,
což ovšem musí vésti konečně kdotazu, jest-li
to půjde trvale tímto způsobem dále.

V tom začíná se hledati a nalézati velká
část příčin nynějších zmatků, jež českým krá
lovstvím ve přítomné době zmítají a jež český
lid prozírati začíná, v žádném směru neshle
dávaje především české magnáty na jejich
povinných posicích — -—

Slyšíme o tom trpce mluviti a zazname
náváme to slovy po možnosti nejméně špičatými,
třebas že jsme je na Špičáku psali. Doběhli
jsme až sem, hledajíce rozběhlou po venkově
Prahu, na jejímž místě nacházíme všude ne
spokojené, roztrpčené Čechy, jejichž řeči,stesky,
nářky, mínění, touby a přání tak čtrnácte dní
na různých stranách a z rozmanitých společen
ských vrstev poslouchati odporučujeme každému,
kdo se chce o skutečném tlukotu srdce českého
lidu poučiti.

Srdce to bije dnes prudčeji, než-li kdy
jindy a není pochybnosti, že má k tomu vzru
šení a horečnatému cítění příčin dost a to
důvodných.

Nelze popírati správnost běžných tvrzení,
že jsme se dues se svými poměry octli na
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Píše Dr. Vácslav Řezníček.

XVI.

V dobách, když jsem v Hradci Králové pře
stoupil z nižšíbo gymnasia nu vyšší, projati jsme
byli tehdejší studenti mocným prouděním duchov
ním, jež bylo povahy národní a slovanské, Po
věstné filosofování Alfonsa Šťastného z Padařova,
proti němuž vystoupil pod pseudonymem Jana
Brázdy, sedláka ze Zlámané Lhoty, tehdejší pro
fesor budějovického biskupského semináře a na
potomní vyšehradský probošt Dr, Ant. Lenz, sle
dovali jsme z pochopitelné mladické zvědavosti a
všetečnosti také, ale pojímali jsme je ze stránky
komické a v souhlasu s celou ostatní rozumnou
veřejností měli jsme z něho špás. Svobodomysl
nosti, osvícenosti, pokroku nenacházeli jsmev pu
blikacích páně Šťastného žádných, ač človék před
dvacátým rokem svého věku ochotně pokládá ne
omálenost za ráznost, hrubianství za hrdinství a
všechno tištěné za osvětu a pokrok. Spisy páně
Šťastného četli jsme hlavně proto, poněvadž se
proti nim mluvilo a polemisovalo, Kdyby nebyly
bývaly prohlášeny za oposici proti dosavadním
ustáleným nábledům, pochybuju, že by si jich byl
někdo vůbec všiml. Ale oposiční projevy ochotně
čtou se od každého, byť byly sebe větším nesmyslem
a zejmena mládež nacházela vždycky, nachází nyní
a nacházeti bude dále zábavu a sport ve všem,
co někoho dráždí a zlobí.

Proto když začaly všeobecnost zajímati dů
ležitější zprávy z jihoslovanských bojišť, publikace
pana Šťastného přestaly ihned baviti a literární
jeho působení vešlo rázem v snevděčné« zu
pomenutí.

Musím všsk vytknouti, že publikace pana
Alfonsa Šťastného vynikaly svou obsažností, vtipem
a poutavostí vysoko nad úroveň jim podobných

poušti, po níž potloukají se hrabiví beduinové
buď jednotlivě nebo v celých tlupách kořistíce
ze všeho, co jim v cestu přijde.

Ve všech směrech skutečně octl se český
život na sucha, tak že jest dneu českéma lidu
nanejvýš zapotřebí nějakého biblického Mojžíše,
který by holí svou „otevřel“ skálu natvrdlošti
české společnosti, aby z jádra jejíbo vytryskl
živý pramen a který by českéma lidu přinesl
s hory Sinaje přísné desatero, jež by mu bylo
zákonem, prstem samotného Hospodina na
psaným.

Jak si dnes česká věc stojí a jak o tom
lid všude mluví a soudí, netřeba šíře líčiti,
neboť beztoho každý sám huboje, bědoje, volá
po nápravě, pokládá za potřebný obrat k lep
Šímu a když jsme nepokrytě pověděli, že jsme
toto mínění slyšeli býti všeobecným a koma
jsme slyšeli velkou část příčiny na dnešních
neblahých poměrech v naší vlasti přičítati,
končíme svůj dnešní dopis z Praby na Špičáku,
kde uěco špičatého pověděti jest zajisté dovo
leno, čemuž jsme se však po možnosti vyhýbali.

Na venkov uprchlou Prahou jsme ani zde
nenalezli a proto jsme nastínili, co jsme slyšeli
od rozmanitých Čechů, kteří touží, aby bylo
u nás pracováno k zavedení z grantu jioačíbo
českého života a sice českého života přiměře
ného světa 4 pokroku XX. století.

Obrana.
(3)Generální štáb zašebnává duchy,

které sám vyvolal. Pokud oddané děti Ra
Šípovy a poslance Černého statně bušily do
cirkve, dodávali tatíci ještě větší kuráže; mnoli
si race radostí. Když však oyní rozmazlené
dítky počínají dokazovati stále odporačované
sebevědomí také vůči tatíkům, jest generálníma
štábu úzko. Dne 25 a 26. června konala se
schůze širšího výbora organisovaného očitel
stva. Organisovaní opposičníci zle se atkalise
svými šéfy. Jen tak některé paběrky. Poslanec
Černý po některých Štíplavých poznámkách
kollegy Alferiho cítil se být obviněným. „Kol.
Alferi mlovil o nectnostech osobních u vůdců
(ústřední jednoty), dále mluvil o potřebě blaho
volné obětavosti a vytýkal nám (předsednictvu)
všednost a hmotařské pachtění. V tom vidím
úrážku i sv: osoby a proto se táži kol. Alfe
riho, které vůdce to má na mysli, aby nám je
jmenoval.“

Alferi: To jste již slyšeli.
Smrtka: Kol.Černého poklédáme za svého

vůdce!

Černý: Mohlo by mně to licbotit, ale
v tomto okamžiku právě mi to nelichotí. Věc,
jež se stala, pokládám za největší urážku,
jakou jsem kdy v naší organisaci utrpěti mohl.
Kol. Mrazík také mi vyčetl prospěchářství a
tím mi velice křivdil. Musím to odmítnouti a
odmítám to ještě dnes zde se vší rozhodností.
— Když se dnes kol. Alferi zastává cti jednoho
kollegy, kde byla jeho morálka, když jsme byli
===
výrobků doby přítomné, tak že nynější rozmanité
jalové filosofování stojí hluboko pod vtipným
mudrováním padařovským. Proto sluší pozna
menati, že za přítomné doby jeví se v tomto
směru ohromný úpadek. Některé brožury pana
Šťastného mohly skutečně otráviti, že se jejich dů
věřivý čtenář více z otravy té neprobral, ale vše“
lijaké protináboženské publikace posledních let
přivozují mladým čtenářům svým, — starších ne
mají — na některou dobu pouhou nevolnost,
která má za následek zvracení, jež se dříve nebo
později, jak se prstem na todo a onoho může
ukázati, jistě dostaví a potom zase je Čtenářům
jejich dobře, ano lépe, než-li nečtenářům, poně
vadž si rekonvalescenti ze své bývalé důvěřivosti
obyčejně sami dělají smích.

Duchovní proudění naší královéhradecké doby
rozněcováno a zahříváno bylo na všech stranách
tehdy vroucně plápolajícím vznétem vlasteneckým,
Láska k vlastia k národu byla všeobecným heslem
intelligence, která česky mluvila a proto v roz
šiřování a sesilování lásky té soustředily se veškeré
České síly, jež se především množily a mobutněly
dorůstajícím studentstvem.

Proto také studentstvo bylo tehdy nejhorli
vějším podporovatelem prostředků, jimiž se vlaste
necké a národní uvědomění šířilo a pěstovalo. Byly
to literatura, divadlo a zpěv.

Zpěv pěstován pilně s dbale, tak že na krá
lovéhradeckém gymnasiu existoval stále výtečné
studenty obsazený pěvecký sbor, jehož příslušníci
potom ve prázdninách v celých východních
Čechách s nemalými úspěchy reprodukovali, čemu
se v Hradci noučili. Sbor ten v Hradci každo
ročně skvěle veřejně prokázal výši své dovednosti,
čemuž zajisté že každý ochotně uvěří, když uve
deme, že pořadem za sebou byli jeho sbormistry
a řiditeli byvalí královébradečtí studenti nynější
chlumecký starosta Zikmund Kozelka, známý hu
dební skladatel Bohuslav Jeremiáš, nynější řiditel
kůru v Hradci Králové Alois Mikš a nynější pro
fessor gymnasia v Uherském Hradišti a nadšený

ve Školském Obzoru, na nějž měli jete vliv,
nejhorším kalem a bahnem vláčení a Vy jste
se ani nepřičinili o to, aby ee aspoň trochu
solidnějším způsobem útočilo?

Alferi: Já za Škol. Obsor neračím a jsem
zodpovědným jen za své články.

Černý: Neměli jste ani tolik cti, abyste
byli bývali tenkráte zakročili. Všechny ty lži
opakovali jste na schůzích a dopustili jste, že
kol. Smrtka mohl býti uazván „umíněným
hnidopichem“, a jeho časopis „hnojištěm.“ Již
jsem jednou řekl, že nevím, jak by Český
Učitel vypadal dle toho, jak si celou věc před
stavnjí ti, kteří jeho techniky neznají a ne
vědí, jak málo svobody se přiznává redakci
a jak by jej chtěli míti rozsáhlý a jak by vy
hovoval, kdyby se tam dle kriteria (posudku)
každého jednotlivce měli věci uveřejňovati.—
Zasluhojeme prý bezohlednosti! No, dobře;
já se nebojím, ale myslím, že i při této bez
oblednosti je třeba aspoň trochu slušnosti a
spravedlnosti. Dá se zameziti, aby se takových
výrazů neužívalo!

Alferi: A s druhé strany jest toho také
potřebí.

Černý: Myslím si o sobě, že jsem ijá již
také nějaké oběti organisaci přinesl, ale kdy
byste mne chtěli voliti za svého starostu, ta
bych se raději zastřelil před Vašima očima,
než bych volbu Vaši přijal... Mnozí poho
dlníci nás někdy přímo urážejí svou abstinenci
i výsměchem srážejí od práce, Ahnozínám

vůbecneodpovídajínadotazlyí my jim musíme psát stále a stále. Znám kollegy,již ne
napsali ani uloženou jim kratičkou zprávu o
schůzi do časopisu, ale resonují (bouří) strašně,
když posuzují naši práci v ústředí.

Kubrycht: Resigaace je dnes na resignaoi.
Já jsem sám již dvakráte resignoval, ale věřte
kollegové, že kdybyste moe nevím jak oatili,
abych resignoval, že bych tak ooučinil a to
jedině proto, že bych musil za 24 hodin resi
goovati 24krát.

A teď naše poznámky. Jeden tatínek měl
velkou radost, že jebo synáček umí sousedo
vým dětem nadávat a případně též kámen na
ně zvednout. Usmíval se té hrdinnosti a do
dával ještě kuráže. Ale když synáček svou
statečnost zkusil též na svém vychovateli, ta
tínek bledl. Rašín a Černý vychovávali své
věrné v největším „sebevědomí,“ jejich orgán
tapil kněžstvo až běda, učil nezměrné jízlivosti
proti církví. Ani nejhorší potapy duchovenstva
neuznal Český Učitel za nepřípastné a ne
spravedlivé. Proti katolíkovi ae dovolovalo

není dle logiky generálního štábu dovoleno
roti ústřednímu vedení organisovaných. Ne

dávno p. Černý na schůzi „protiklerikální“
bušil do církve hezky vesele a dokazoval, že
ta skromnost, kteron církev odporučuje, kasí
wládež. My ovšem víme, že křesťanské skrom
nosti právě nyní jest potřebí jako soli, aby se
kladl odpor nadutéma a nerozumoému fana
tismu. Ale když již p. Černý tolik nu pěsto
vání křesťanské pokory si stýskal, ejhle, jaké——————
hudebník Antonín Kolimana. Národní, české, slo=
vanské a vůbec vlastenecké písně byly hlavním
polem, jež sbor ten vzdělával a Hradec slyšel ho
přednášeti za poměrů daleko stísněnějších, nežli
jsou dnešní, dokonce i ruskou hymnu, o jejíž roz
šíření po východních Čechách měl nemalé zásluhy,

Divadlo bylo námi nejenom že pilněv Hradci
navštěvováno, ale ve prázdninách také pilně ke
vlasteneckým a národním účelům bráno. A za
účelem tím vybírány byly kusy najmě jenom účely
ty také nepouze hmotně, ale také morálně podpo
rující.

Literatura pak měla mezi námi bolové
»mecenáše«, kteří si na všech libůstkách mladosti
ubírali, jenom aby hodně časopisů odebírali a co
nejvíce knih kupovati mohli.

Když r. 1876 zemřel František Palacký a
prof. Dr. Josef Kalousek počal vydávati nové vy
dání jeho »Dějin národu Českého v Čechách a na
Moravě«, odbíráno jich bylo na hradeckých školách
dobrých sto výtisků.

Modním spisovatelem českým oné doby byl
Vácslav Vlček, jehož nepopíratelné literární zásluhy
schválně v letech devadesátých byly a nyní jsou
umičovány pány, kteří právé Vlčkovi měli by býti
za mnobé a mnohé vděčnými. Jeho »Osvětu« za
sníženou pro studenty cenu kolportoval pan pro
fessor Jos. Votruba. V gymnasiu samotném roze
bráno jí bylo jistě padesáte výtisků. Ašak také
jeho «Tužby vlusteneckée byly vznětlivou pro
nás četbou s jeho román »Vavřínový věnece,
který vyšel v rozšířeném vydání v »Libuši«, byl
tak populárním, že se o něm i při vyučování
mluvilo a pan katecheta Ehmer se bo při nábo
ženských hodinách vícekráte příhodně dotkl.

Zvláštním pak stupném literární vybrouše
nosti a znamením estetickéhovkusu bylo čtení
spisů profesora dra Josefa Durdíka, který byl za
oněch časů studentstvem zbožňován. Nám králové
hradeckým gymnasistům byl professor dr. Josef
Durdík osobně znám, neboť nebylo něžnějšího
syna nad něho. Přijíždél totiž dosti často navštíviti



plody vydává jeho vybízení „k nejráznějšímu
sebevědomí.“ Čoš divu, že hýčkaný organiso
vaný pán, třebas by nerozamél něčemu ani za
mák, masí všade a za každou cenu své náhledy
utratit! Každý chce něco jiného, každý chce
poroučet jinak a dape jako vzdorovité děcko,
neposlouchají-li ho ostatní. O nějaké svobodo
mysloosti, šetření práv drahébo není zde řeči.
Pravda, opposice přestřeluje, zle se odměňuje
svým vůdcům, ale kdo za to? Však „Český
Učitel“ v posledním čase také neužíval proti
neposluchům zbraní právě nejlepších. A tihle
lidé, kteří se ve dvou školských časopisech
potírají způsobem nejhrubším, chtějí pranýřo
vati všecko učitelstvo, jež 8 nimi nedrží a
chtějí celé katolictvo poučovati o pravém ná
boženství, o náboženství lásky, proti věmož
nejvíce hřeší, Čekejme pak od takých lidí trochu
slašnosti v boji 8 námi, nezachovají li trochu
slušnosti tito vychovatelé mládeže ani k sobě
navzájem!

(3) Času ma pomčemem. Milí pánové,
nedávno jste dokázali, že z husitských dějin
ani abecedy neznáte; a nyní chcete mermomocí
Hosa snižovati tvrzením, že se mu jeho nej
méně rozamné úchylky od círl.ve líbily stejné
v kostnici jako v Čechách. Napsali jsme, že
Has mluvil v Kostnici značně jinak, katoličtěji
než v Čechách a že ho oěkteré dřívější vý
střednosti mrzely. Vy jste oa to odpověděli:
„Tvrzení Obnovy jest nesprávné; ani jediným
dokladem nedá s0 potvrdit". Nevíme, jakou ná
hodou se stalo, že tentokrát odpovídáte bez
obvyklé jízlivosti -- zcela slušně. Jenže bobu
žel Vaše slušná odpověď jest zatím nesprávná.
Uvedeme aspoň něco na doklad. Hus v Čechách
kázal proti duchovenským statkům, vyjádřil
se: „Psi sč o kosť hryzů, vezmi kosť a pře
stanút.“ V Kostnici však popřel, že by echva
lova) zabavení kněžského majetku.

V Čechách kázal proti odpastkům obecně,
ale v Kostnici tvrdil, že odsuzoval jen od
pastky za peníze udělované. — Prý také, ač ho
přátelé pokládali za přívržence a následníka Vi
klefova,není jím ('). Dokonce ge hájil, že za bouře
pražské nemůže on, ale král a universita. Hus
mluvil v Praze proti papežství prudce; opa
koval několikrát báchorku o papežce „Agnes“,
tvrdil, že papežství založil Konstantin Veliký.
Před sněmem Kostnickým své ukvapené tvrzení
o původu papežství vymloaval.

V Čechách tvrdil, že každý hodnostář
hříchem smrtelným ztrácí právo na svůj úřad;
v Kostnici však ulekl se rozhněvaného Sigmonda
a vysvětloval, že hříšník pouze nehodnž ale
nikoli neprávem svůj úřad drží. Takové vy
světlení v Čechách nikdy neproelovil. Jestliže
Has přicházel v Kostaici k oáhledům střízli
vějším, sloužilo mu jen ke cti; ale „Čas“ by
ho rád viděl třebas ještě víc blouditi, jen když
by ty blady čelily proti církví.

své v Hradci žijící rodiče a tu pokaždé se sta
řičkým svým otcem dostavoval se v neděli na
naši studentskou mši. Vábily ho na ni sladké
vzpomínky a vážná moudrost, jejiž byl nadšeným
tlumočníkem,

Vedle »Osvěty= odbírány byly z časopisů
»Lumír«, jemuž nejdříve práce Hálkovy a potom
Nerudovy mládež získávaly. Nerudova politická
satyra »Proč nebylo Rakousko r, 1849 rozbořeno«
nés přímo elektrisovala. «Světozoru« mezi student
stvem zjednal najednou neobyčejnou přízeň Alois
Jirásek, když v něm r. 1878 začal uveřejňovati
svou »Filosofskou historii«. »Svétozor« do Hradce
Králové docházel v neděli dopoledne a tu jsme
se rovně z kostela pro navé jeho číslo hrnuli jako
hladoví. Z moravských časopisů odebírána byla
v Hradci olomoucká »Koleda«, a ani na bratry
Slováky jsme nezapomenuli, neboť slovenského
almanachu »Nitra« odebrali jsme r. 1876 a 1877
teké slušný počet.

Z básníků po smrti Hálkové jako rakety
rychle a skvěle nesli se do výše Sv.Čech a Jaroslav
Vrchlický, kterýžto posledně jmenovaný nás svou
skvělou formou a novými a novými svazky básní
přímo obromoval.

Z romanopisců těšili se zvláštní oblibě Alois
Šmilovský a Vácslav Beneš Třebízský, nad něž
však přímo sensačně v našem mladém studentském
mínění vynikl Ivan Klicpera svým úchvatným ro
mánem »Jindra«, jejž jsme pokládali za nejsladší
knibu, nad níž jsme plakali i plesali. Když autor
její v mledistvém věku zemřel, litovali a želeli
jsme ho více, než-li jsme želeli spisovatele Bohu
mila Havlasy, který jako ruský kyrysník r. 1878
rytířským způsobem proti Turku vytáhl a při tom
zabynul. Havlasy litovaly jsme také proto, že
umřel »na slámě« a ne »na poli«, když si již pro
smrt na Kavkaz zajel.

Do těchto dob spadá počátek nakladatelské
Působnosti firmy páně Ottovy, kterfiězpůsobila
v tomto oboru u nás hotový převrat. Oltova
»Salonní biblioteka« začala uváděti české knihy
na trh v modernější a vkuenější podobě, než-li se dělo
dřívea proto také podniky její byly radostněvítány.

+

Politický přehled.
Slezští Němci vyslali k miuisterskému

předsedovi dr. Kůrbrovi deputaci slezských
tíšských a zemaských poslanců, aby to protes
tovali proti zamyšlenému zřízení slovanských
paralelek na učitelských ústavech v Opavě a
Těšíně. Tentokrát však dr. Kórber rázně so
Němcům opřel pravě, že zřízení poboček je
nutné, aby byl dostatek českých a polských
učitelů a že vše jest již botovou událostí. Ne
vystoupil tu dr. Kórber proto rázněji, jen aby
si získal Poláky, kteří se mu v posledním
zasedání říš. rady na odpor postavili? Aby však
i Němcenchlácholil, prohlásil Kórber, že správa
ústavů těch zůstana v rukou německých, což
ovšem není valným ziskem pro Slovany. Ale
milí Němci se výpovědí ministrovou nenpo
kojili. —Posl, Scběnerer a soudruzi prohlásili,
že všeněmecký svaz poslanců na říšské radě
je rozpaštěn, aby prý všeněmečtí poslanci zba
veui byli pout klubovních. Všeněmecká agitace
se tím dále boří.

Proslýchá se, že vláda zahájila nové vy
jednávání s Čechy, aby od obstrakce apastili.
Škoda maření času novým vyjednáváním.

Při volbách za venkovské obce do buko
vinského sněmu podlehli konservativci úplně.
Zvoleno 11liberálů a pouze jeden konservativec.
Zvoleni jsou hlavně Rumuni a Mladorusíni.

V uherském sněmu konečně přijato zvýšení
civilní listy císařovy, která v oposici nadělala
tolik hlaku.

Zmírnění sporu mezi Vatikánem a vládou
francouzskou nenastalo, ba ještě se přiostřilo.
Někteří biskupové repoblikánsky smýšlející
staví se rozhoduě na stranu Combesovu, odpí
rajíce poslušnost papeži.

V Bavorsku opřeli se výnosu ministra
války, který jistémo důstojníkovi nařídil sou
boj, hroze mu jinak zbavením důstojnické
hodnosti. Katolický střed, liberálové i socialisti
postavili ee ve sněmovně proti rváčskéma mi
nistrovi, který proto musel odstoupiti. V Ra
kousku té odhodianosti není.

Dle různých zpráv ovšem nezaračených
daří se Rusům v boji stále Špatně; ustupují
prý na celé čáře k Mukdeno, kam se sonstře
ďojí tři armády japonské, míříce ovšem dříve
na v cestě stojící opevnění v Liaojanu; Kuro
patkin nemá prý ani polovici síly vojska ja
ponského. Co na tom pravdy, nelze dosud
ujistiti, ač nelze ani věřit, že by Kuropatkin
za tak dlouhého již trvání války v přípravách
válečných tak málo pokročil. — Vladivostocké
loďstvo působí dále strach v Japonsku, že
prý zase už nějakou loď potopilo. — Raská vláda
zakupuje stále nové lodi, které posílány jsou
bned na Východ — Spor, který povstal mezi
Ruskem a Anglií tím, že ruské dobrovolné
loďstvo zadrželo angl. parník Malacca s nákla
dem střeliva, ukončen vrácením lodi, když
prohlášeno Anglií, že střelivo uačeno pro vládu
britskou.

|

————————
Všeobecný zájem budila tehdy mezi student

stvem Brandlova »Obrana Libušina soudu« proti
A. V. Šemberovi a v dobách těch staly se také
opětné pokusy oustálení českého pravopisu, čehož
mělo býti docíleno pomocí »Brusu«, jejž r. 1877
vydala širší komise sborem Matice České zřízená.

«Brus« tento stal se jako učební knihou
školní a bylo nám uloženo jeho pokyny se spra
vovati, čehož zejmena náš učitel Češtiny pan pro
fesor Jan Vondáček tak úzkostlivě a pilně dbal,
že nejmenší prohřešení se v úloze proti němu po
čítal za hrubou chybu, již in margine pravidelně
vytýkal poznámkou: >»VizBr. str. taata«. Proti
takové přísnosti ovšem že vznikla mu brzy tubá
oposice a pamatuju se, že kollega Jan Josefi jednou
v ní riskoval syšeckoe.

»Ať si mne třebas vyženoul« povídal a pro
vedl následovní věc.

V »Bruse« uvedeny byly chybné a uznané
tvary vedle sebe tím způsobem, že mezi nimi
stálo »spre, t. j. správně, tak že čtenář mohl si
z toho vybrati, co chtěl, byť bylo patrným, čeho
užívati se odporučuje.

Toho se milý náš Josefi chytil a jedenkráte
sestavil dlouhou českou úlohu ze samých frasí a
tvarů, jež byly »Bruseme zavrženy a jako ne
správné uvedeny. Schválnost toho byla jasná a
proto jsme čekali, co bude následovati, Počítáno,
že z toho kouká nejméně karcer a szákonná«
z mravů.

Ale pan profesor Vondráček vrátil Josefimu
infamní jeho elaborát docela přátelsky s lítostivou
poznámkou.

»To jsem ei, Josefi, o vás nemyslil, že jste
takový nešvara, že nerozumíte, co je správnéa co
je chyba«, povídal mu.

V úloze pak všechny schválně nesprávné
obraty a chyby svědomitě opravil s uvedením
důvodů toho: vviz Br. str. atd.«

Tím byla oposice poražena, když pan pro
fesor Vondráček na ni nereagoval hněvem, ale
docela klidně hříchy proti »Brusu« opravil a
podle počtu chyb odměřil známku, lapidárním

Tlachalovi.
Věnce je hodna učenost,

kterou se blýskáš všude.
Z tebe-li nic, toš se knih tvých

obrovská hromada bude.

Kašdému umíš poradit,
slovo tvé všude skví se.

Moudrost je ovšem slatý dar
na silné stříbrné míse.

Pověst sde málo smatená,
Bůh že li nepostačí.

Nožičky máš prý ve hvěsdách
a hlavulenku račí.

Z činnosti katol. spolků.
Z Lomnice n. P. (Slavnostsvěcenípraporu

katolické jednoty). Den 17. července byl pro jednotu
naši dnem radosti; neboť splněno naše přání, abychom
před veřejnosti mohli vystapovati jako spolek s pra
porem. Slavnost tato každého překvapila. Slavnostní
průvod, čítající na 400 katolických mužů a žen, do
kázal, že tu jsme a bobdá také i nadále zůstaneme,
zároveň podán důkaz, že dosad nezmizelav lidu našem
víra po otcích zděděná. V den slavnosti již od 8. bod.
ranní scházely se okolní jednoty do zahrady hotelu
p. Jos. Řeháčka, kdež sestaven průvod. Kslavnosti naší
dostavily se tyto jednoty: Gčlenná deputace spolku
kfest. social. žen a dívek z Prahy s korouhví, vzdě
lávacíkatol.jednotaz RoztokuJil. 25 členy,jednota
křest. soc. žen a dívek z Roztok e 27 členkami, poli
tický klub křest soc. s 10 členy, katol. jednota v Se
milechs 36členy,katol.jednotaz Libštátu« 50členy,
živnostenská katol. jednota v Jilemnici s 33 členy a

s praporem, svatojosefská Jedpota ze Studence se 17členy a 8 praporem, katol. jednota z Nové Paky 8 90
členy, katol. jednota ve Mříčné a 12 členy; z míst
ních spolků dostavila se pouze deputace sl. spolku
pekařů. V prostřed průvodu unalézala se velká řada
dražiček, v jejichž středa nesen byl prapor a stahy;
konec průvodu uzavírala katol, jednota místní, Průvod,
jenž vzbudil pozornost velkého množství lidu, bral
se kolem náměstí do chrámu Páně, jehož hlavní oltář
byl bohatě květinami okrášlen. Následovalo svěcení
prapora, jež s nevšední ochotou vykonal vsdp. ThDr.
Rudolf Horský spisovatel a farář v Šárce. Matkou
praporu byla slečna Fil. Pekárková, kmotrami paní
Vilbelmina Mikalová a paní Marie Tryznová, vesměs
členky naší jednoty. Při zatlonkání hřebu pronesena
byla mnohá významná hesla. Na to prapor odevzdán
matkou praporu praporečníku p. Jos. Kracíkovi. Po
obřadu svěcení vyslechlo shromážděné poslachačetvo
slavnostní kázaní, jakož bylo nám i popřáno přítomna
býti oběti mše avaté, kterou za assietence místního
duchovenstva sloužil vdp. světitel. Po skončených
službách Božích nastoupen zpáteční pochod do míst
nosti spolkové, kdež byl společný oběd. Podruhéhod.

mluvi) vdp. evětitel „o dnešním postavení katolíků
v Evropě“. Ve velikém počtu shromážděné poslachačatvo
vyslechlo ae divým zájmem proslulého řečníka a
e vděčností ocenilo námabu jeho bouřlivým potleskem.
Rovněž přednáška pana řídícího učitele V. Spačku,
který promluvil nám „o tisku“, sledována byla se

svým písmem pod úlohu ramalovav: »Celkem
nedostatečné«,

V době té maturovala na hradeckém gym
nasiu jedna z nejsilnějších jeho oktáv a sie r.
1877, kdy na ném pro vysoké učení dospěli:
Karel Bauch, nvní farář v Červeném Kostelci;
Bobumil Beránek; František Černý, nyní katecheta
měšť. škol v Chocni; František Černý, nyní farář
v Rudolticích; Otto Cuda, věnoval se učitelství;
Joset Dědek(starší), nyní gymn. profesor v Praze;
Josef Dědek (mladší), zemřel jako boleslavský ka
novník v Praze; Adolf Fischár; Albert Hejslar;
Frant. Hroneš, nyní farái v Bohuslavicích; Frant,
Chalupu, zemřel jako spisovatel v Praze; JUDr,
Jan Jansa, nyní advokát v Nových Benátkách;
František Kohoutek, úředník v Hradci Králové;
Zikmund Kozelka, starosta města Chlumce n. C.;
Jan Malý, zemřel jako profesor gymnasia v Plzni;
František Mareček, nyní c. k. notář v Kostelci n.
Orl.; Emanuel Němeček, nyní kněz pravoslavné
církve v Žitomíru na Rusi; JUDr. Karel Osthof,
radní v Ustí n. L.; Adolf Pawkert; VáclavPokorný,
nyní evang. duchovní v Brně; Josef Pršala, nyní
katecheta gymnasia v Mladé Boleslavi; František
Rybyšár, nyní tundatista ve Vilémově; Václav
Skákal, nyní okresní hejtman v Blatné; Otakar
Slovák; Alois Soukup; Robert Stříšek, nyní gymn.
profesor v Hradci Králové resp. v Praze; MUDr.
Ladislav Šabata, nyní c. k. pluk. lékař; Jan Šťěpán,
nyní gyran. profesor v Brně; František Tauchmonn,
nyní radbořský farář na odpočinku; JUDr. Josef
Tausik, nyní advokát v Hradci Králové; Viktor
Thal; JUDr. Karel Tobiš, nyní rada v ministeriu
vyučování ve Vídni; Antonín Turek, zemřel jako
profesor gymnasia v Benešově; JUDr. František
Váňa, nyní rada Hypoteční banky v Praze; Jan
Vaňek, nyní farář v Dušejově; Alois Vaško; Jos.
Vobořil, nyní ferář ve Veltrubech; Václav Vojmar,
nyní farář ve Slavoňově; František Vykoukal,
nyní gymnasijní professor a spisovatel v Praze;
Albert Weingartemn,a Josef Zitko. *)

*) Za laskavé sdělení nynějšího postavení pánů,
u nichž není uvedeno, byli bychom povděční. Red.



šivým zájmem a odměněna byla velkou pochvalou.
Po. echůsi odbýván byl koncert v sahradě spol. míst
nosti spojený s šertovnými výstupy, ješ provedl
s laskavé ochoty zábavné odbory jednot: Somilské,
Novopacké, Libštáteké a Lomnické; účastníci při veselé
náladě setrvali v zahradě dopozdní hodiny. K olav
ností naší zaslali posdravné přípíšy: jednota katol.
tovaryšů v Praze, sociální odbor.družstva „Vlast“
v Prase, Svatojosefeká jednota v Praze—Holešovicích
Bubnech, katolická národní jednota paní a dívek
v Pardubicích, představenstvo všeodb. sdružení křest.
dělnictva v Hradci Král., dp. Frant. Pekárek, kaplan
z Hory Kutné. Václav Nosek, člen jednoty sloužící
u vojska v Rávě Raské. K úplnosti referátu alaší
podotknonti, že prapor vkaeně provedený dle nákresu,
jejš laskavě vypracoval předseda jednoty dp. Frant.
Kníšek, zhotoven jest v závod“ p. Josefa Neškudly
v Jablonném n. O. Na červené straně nese nápis „Ka
tolická jednota v Lomnicin. P.“,ana bílé straněvyšit
jest obraz av. Václava na koni s nápisem „Nedej sa
bynonti nám, ni bndoncím“. Zerď rozdělávací nmě
lecky zhotovil zdarma pokladník epolku p. Mikule
Jan. Prapor pořízen z dobrovolných příspěvků členů
a některých příznivců jednoty. Výbor jednoty katol.
vsdárá všem P. T. dárcům, kteří umožnili nám naše
přání uvésti ve skutek, svůj upřímný a srdečný dík,
volaje všem „Zaplať Pán Bůh.“ Výbor jednoty katol.
vyslovuje takó všem bratrským jednotám za jejich
hojné účastenetrí a všem, kteří na nás vzpomněli po
sdravnými dopisy, srdečné díky.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. Vyznamenáníjsou: p.

Frant. Schmied,čestný kanovník, rytíř řádu Frant.
Jos., em. b. vikář, děkan ve Zdonově, a p. Fr. Illem,
č. konsist, rada, b. notář, děkan ve Zbraslavicích,
jmenováni skutečnými konsist. rady a assessory extra
statum; p. Ant. Kozák, b. notář, děkan v Holohla
vech, čestným konsiet, radou; p. P. A. Jan Dafek,
Ord. Praem. kanonie Želivské, gymn. profesor, b. no
tářem; p. Fr. Klapal, b. notář, farář v Kladrubech,
děkanem; p. Frant. Sedláček, kněz na odpoč. v Lito
myšli, obdržel Exposit. canon.; p. Jos. Gabriel,I. du
chovní eprávce ve věznici Kartouzské, jmenován 0
sobním farářem. Ustanovení jsou: p. Vilém Kejslar,
far. ve Vidochově, za faráře do Vilémova; p. Václav
Šťastný, administrator, za faráře ve Velími; p. Aug.
Stránský za definit. katecheta na pedagogiu v Trat
nově; p. Jarosl. Procházka, koop. veVílímově, za
kapl. do Trhové Kamenice. V Pánu zesnul: Ant. Da
cháček, kapl. na odpoč. v Tampli, + 6. července b. r.
Uprázdnila se fara ve Vidochově, patron. nábož. ma
tice, od 14. července b. r.

Svěcení kněžství udělenobylovpondělí
J. B. M. dr. Jos. Donbravou 19 chovancům bis.
semináře královéhradeckého, den před tím po
svěceno 6 bohoslovců III. roč. na jáhny.

Slavnost sv. Igmatia, zakladatele
řádu Tovaryšstva Ježíšova v Hradel
Králové. V sobotu večer v 6 h. bude svěcenívody
svatoignaciánské, Vneděli ráno v 6h. mšeav, sexbortou.
O '/,9. hod. hude sloužiti slavnou mši av. Jeho Milost
vadp. Magr. Xav. Hampl, odpoledne ve 4 hod. bude
slavnostní kázaní|; na to zpívané litanie loretánaké,
slavné požehnání a uctívání av. " di avětcových.

Knstruktivní bezplatuý kurs ku pě
stování círk. hndby v Hradel Králové
ed 8. srpma večer do 12. srpna večer
1904 pořádá diec. jednota cyrillská v Hradci Krá
lové. Kure určen pro ty, kdož o círk. hudbě důkladněji
informovati se chtějí. Program: V pondělí 8. srpna
v 8 hod. večer uvítání účastníků s programovou sf
bavou v dvoraně Adalbortins. V úterý 9. srpna v 8
hod. ráno bude v seminářském chrámu P. slavná měe
sv. a pak až do pátku 12. srpna večer po 4 dny
každodenně přednášky ve všech oborech círk. hudby
s praktickými cvičeními dopoledne od 8 do 12 b. a
odpoledne od 2 do 5 h. s náležitými přestávkami mesi
jednotlivými bodinami. Přednášky a cvičení prakt.
obstarají pp.: Eisler Fr., koop. v Heřmanicich: Církev
a ofrk. hudba. Hromádka O., řed. kath. kůru v Brně:
O vyučování zpěvu hlavně církevního. Kašpar Bob.,
řed. kůra v Dašicích: O právech a povinnostech ře
ditelů kůra. Dr. Kolísek Al., prof. reálky v Hodoníně:
O aesthetice všsobecné i hadební ue zřetelem k círk.
hadbě. Novák Jan, prof. reálky v Náchodě: O poměra
hudby antické k hudbě církevní, obzvláště k chorálu,
Orel Dobr., prof. reálky v Hradci Král., probere řadu
themat s prakt. cvičeními. Říhovský Vojt., varbaník
a učitel hudby při ženském paedegogiu v Chrudimi:
O instrumentální hndbě a o hře na varhany. Unger
Karel, řed. kůra v N. Brodě: O kostelní písni lidové.
Winter Jos., řed. k. v Kolíně: O přednesu chorálu.
Wůinsch Jan, řed, kath. kůra v Hradci Král.: Výklad
o varhanách kath. kostela v Hradci Král, s ukázkami
hry na těchže varhanách, Zelinka Jan, řed. k. v Praze:
Růsné eměry církevní a duchovní hudby. Diatonicko
chromaticzá studie. Kure koná se bezplatně. Nocleby
budou zdarma v Borromaeu neb za levnou cenu
v Adalbertinu. Obědy za 1 K, večeře v mírné ceně.
Epitome e Graduali Rom, Orlova Rakověť chorálu
římského a jiné hudebniny bude míti na skladě míatní
knihkupec p. Melichar. Vzhledem k tomu, že takový
kars dosud u nás pořádán nebyl a potřeba jeho všo
obecně se uznává, jest žádoucno, by četní účastníci se
přihlásili u předsedy diec. jednoty oyr. Dr. Jos. Mr
štíka, arciděkana v Chradimi nejdéle do 6. srpna.

V přihlášce budiš udáno, jakého noclehu kdo sik je.Noclehy vykážou se po příchodu do Hradce Kr. účast
níkům v Borromaeup. vicerektorem V. Jarkovičem,

Žmě na Královéhradecku pomaluse již
ukončají. Letošní rok byl zkušebním u rolníků.
Kdo pole důkladně hluboko zoral a spracoval,
patřičně pobnojil a v čas obilí zasel neb brambory
sasázel,ten jistě aspoňčástečněmůšebýtis úro

dou spokojen. — Dosavadní vedraustoupila tento
týden chladnějšíma počasí. Mraky se po oblese
honí, leckdes již spásonosný déšť evlažil vyprablou
půda, jen v nejbližším okolí Hradce čekají dále
na vláhu.

Nebezpečí ohmě hrozilo 26. t.m. v domě
p. Nepeřeného v Hradei Král, V bytě p. J. Schlaufa,
advokátního úředníka, dohořívající svíčka pod
vbrazem Ukřižovaného padla ua přikrývku,od níž
chytly knihy na stole ležicí; zrodiny nebylo nikoho
doma. Na štěstí oheň zposorován a vČas ubašen.

Nedělní klid rozšířenbude měsícemsrpnem
počínajíc v Hradci Králové, Praž. Předměstí, Kakle
nách, Slatině, Slezekém Předměstí, Pouchově, Střebši
a Malšovicích. Obchody budou tu Zevírány jiš o 11.
hod. dopoledne na základě místodržitelského nařízení
a usnesení obchodního gremia v Hradci Král. Blaho
přejeme obchodním příručím k tomato úspěchu,

Nešvar. Často stává se, še slušky bezohledně
vyklepávají z oken na náměstí ado ulic přikrývky, ko
berce, utěráky, iemetí na chodníky vyhazajíce. Po chod
níku jdoucím leckdys sesypou se na hlava prašné
zbytky s hromadou bacilů. Řento nešvar sakazoje te
pod pokutou dle usnesení měst. zastupitelstva.

Dary. Pp. konkurenti při farním a katecheti
ckém konknreu věnovali „Adaibertina“ 14 K a kapli
b. Borromea 20 K. Pan obchodník Komárek daroval
„Adalbertinu“ 20 K. Zaplať Pán Bůh!

. Ne české škely ve Vídmí darovalapl.
Kateřina Kubíková z Dušejova 1 K 50h, jež
prostřednictvím redakce t. |. zaslány budou na
své místo.

Zprávy školské. Výročnísprávac. k. vyš
šího gymnasia v Hradci Král. za rok 1908—1904ob
sabuje studii p. prof J. Vrabce: Slovanské Polabí.
Sbor učitelský čítal 26 sil. Příjmy školní na sbírky
učebné činily 138044 K. Knihovna professorské obea
huje 2982 děl v 6124 av. a 316 tabulkách a obrazích,
V knihovně žákovské jest 8087 děl v 4832 sv. a 434
tab. a obr. Žáků bylo 808 (1 rivatiste), všichni ja
zyka českého, 286 bylo katolíků, 16 evangelíků a 7
židů. S vyznamenáním bylo 76, prostě prošlo 197,
oprava povolena 15, propadlo 16. Platů škel. zapra
veno 6060 K, tax a příspěvků 889.80 K. 24 stipendií
stů bralo platů celkem 4488 K, Na podporách chu
dým žákům přijato K 310009, vydáno K 1140-81,
Zápis do první třídy koná se 16. a 17, září, do
ostatních tříd v tytéž dní.

Ze Všeodb sdružení křesť.dělaictva.
Sohůze užšího výbora 38. t. m. v Hradci Král. Pod
pora nemoc. udělena: J. Bíbusové 3 K, Duškovi Fr.
6 K, J. Langrovi 450 K, vesměs v Ústí n. zd
Nedvídkovi 5:76 K a Al. Kloučkové 6 Kv M. Čeíné;
Fiksovi K. v Poličce 680 K; podpora v nezam. J.

úskalovi v Třebechovicích 6 K. Přijati 3 členové,

Z dějinpRoddon ch vesnic bývalého panství ce Králové. (Dlezáznamů
archiválníchpodáváV.Po.) V Břeshradě byl (po
čátkem 18. století) 1 sedlák, 4 chalupníci e 2podrazi.
Sedlák Jiřík Šejvl měl 86 strychů dědičných rolí, pod
4 vozy (sena) luk a pod 1 čtvrtci zahrady; úroků
platil o av. Jiří 1 sl. 26 kr. 1 denár, o av. Havle táš
tolik, vrchnosti odváděl ročně 3 elepice, p. děkanovi 21
kr. letaíkův (t. j. za letní máslo), kantorovi posnop
ného 1 věrtel žita, a robotoval 1 den týdně, Chalupník
Václav Kalaš měl 5 str. 1 věr. dědičných rolí, pod
2 vozy (sena) lonky, úroků platil o av. Jiří a 0 sv.
Havle po 28 kr. 8'/, den., panu děkanovi odváděl let.
níkův 6 kr., kantorovi posnopného 1 čtvrtci žita; ro
botoval 3 dny týdně. Chalupník Matěj Cibolka měl
7 str. dědič. rolí; úroků platil půlletně 16 kr., pana
děkanovi letoíkův 3 kr., kantorovi 1 čtvrtci šita; ro
botoval 2 dny týdně. Cbalapník Jan Polák měl 14
str. dědič. rolí, pod 1 vůz (sena) louky, 1, čtrrtce
zahrady; úroků platil půlletně 24 kr., panu děkanovi
letníkův 6 kr.. kantorovi 1 čtvrtci žita, robotoval 3

Hl týdně. Chalupnice vdova Kohoutová měla 4 str.
dědič. rolí, pod 1 vůz (sena louky; úroků platila

úlletně 7 kr. 8 den., pao děkanovidávala jménem
etníkův 8 kr. Podrah Karel Vojáček měl 1strych dě

dičné role, platil úroků půlletně 4 kr., pana děkanovi
jménem letníkův 8 kr., robotoval 1 den týdně. Po
drah Jan Řib (Hříb! měl též 1 strych dědičné role,
odváděl pana děkanovi jménem letníkův 8 kr., robo
toval 1 dentýdně. Břesbradská role byla mimo 2 str.
(I. tř.) všecka ve III. třídě. Celá obec platila pánům
komisarům 54 kr., společným sloužícím 19 kr., masi
tého nufálagu 54 kr. ročně, (Pokrač.).

Umartí. V sobota +3. t. m. zesnola pí. Josefa
Orlova, choť řídícího učitele v Rovni, matka p. prof.
zdejší reslky D. Orla, po delší trapné nemoci ve
stáří 59 let. Pohřeb zesnalé paní konal seza hojného
účastenství duchovenstva, učitelstva, obyvatelstva
místního i sousedního, což svědčí o vášnosti, jaké se
rodina p. řídícího těší. Pohřební průvod zahájily
místuí spolky hasičský a katolicko vzdělávací s pra

Bory. Církevní obřady vykonal místní vdp. děkantarý za aesistence 11 kněží, rakev nesli Pp. učitelé
místní a okolní. Po skončené zádušní měi sv. uložena
byla tělesné schránka zesnulé paní na hřbitov no
mnoho vzdálený od školní budovy, z níš jí nebylo
jiš dopřáno etěhovatise soavým manželem do rodinného
domku na výslužbu. R. i. p.l

/ Odhalení pamětní desky básníku
baditeli, rodáku královéhradeckému,
K. Sadimíru Snaldrovi ve Smidarech.
Sdražené korporace pod protektorátem městské rady
věnují dny 6., 7. a 8. arpna památceKarla Sadimíra
Šnaidra e evým milým rodákům a přátelům. Dle vy
konaných dosud příprav a došlých přihlášek nebude
to slavnost jen místní, ale veškerého širého okolí i
svláště neděle, den 7. erpna bude dostavenfčkem všech
upřímnýchnárodovcůs Bydšova,Chlumcea Nechanic,
s Hořic, Jičína a Veselí, s Kopidlna a Král. Móstos,
ano i z Kolína a Prahy. Taktéš uvědomělý náš ven
kov chystá se této slavnosti četněsúčastniti. Jiš v0
botu dne 6. srpna bode slavnostní večírek vedvoraně
městské radnice, kde kand. Ph. 0. Dlab promlaví oli

terární činnosti Šesidrově. Zpěvní a hudební čísla
ovičí učitel Jos. Dejl, a čilí ochotníci sehrají Strou
pežnického „Paní minomistrovou“. Slavnostní den

počne budíčkem a vítáním přibylých hostí na nádraší.poledne hude slavnostní průvod a pozdravení hostí
městskou radou před radnicí, načež semeký advokát
s Prahy JUDr. Karel Motejl prosloví před deskou
slavnostní řeč, po které deska bude odhalena a vpéči
městu odevzdána. Při slavnosti lidové na náměstí
koncertovati bude chvalně snámá hudba smidaraká,
Osvětlením města a lampionovým průvodem slavnostní
den se skončí. Drahý den věnován jest rodákům a

řátelům omidarským. Očekáváme, že i staroslavný
radec, jenš dovede oceniti slavné savémuše, také

při této příležitostí vzdá hold svému rodáka, spanilo
myslnému a šlechetnému básníku a baditeli národa
našeho Karlu Sadimíru Šnaidrovi; očekáváme, že
slavnostního odbalení pamětní desky na domě, v kte
rém ideální Šnaidr poslední a to tradná léta života
svého trávil a zemřel, súčastní ae slavná mčetská
rada, spolky, studující a spanilomyslné dámy, jimě
Šaaidr jednu s prvních svých českých básní byl vě
noval. Proto voláme: na shledanou dne 7. srpna ve
Smidarech! (Životopis oslavencův přineseme příště).

Jednota českoslov. říditelů kůrů,
kapelníků, varhaníků « majitelůhudebních
škol koná v úterý, dne 9. srpna 1904 o 1. hod. od
polední v Dašicích v městské dvoraně 8. výroč.valnou
bromadu. Valná hromada počne o 1.hod. Tatoschůze
je proto důležitější, že se v ní bude jednati o re
organisaci Jednoty. V pondělí, dne8. srpna 1904koná
se v téže místnosti předběžná porada výbora. Na
noclehy i obědy nutno jest učiniti do neděle 7. srpna
přihláška u pokladníka kol. Josefa Vejdy v Dašicích.
Aby ku mnohostranné žádosti možno bylo účastníkům
spolu i církevně-budebních korsů v Hradci Králové
se súčastniti, volena valná hromada na tyto day. —
Odjezd do Hradce Král. v úterý večer vlakem o 6. h.

Závedy kotrmelcové | aspořádajíprý
v Soboluskách u Čáslavě, kdě nedávno bonili se s tra
keři o závod. Kdo udělá více kotrmelců, dostane me
tál. Kam pak se jim zase rozum satoulal?

Z Člněvsí m Král Městec. „Ne mně,
ale Tobě, o Pane, patří čest a sláral“ Slova tato ta
nola na mysli stařečku, jubilárovi, našemu milému
panu děkana Megru. J. Kleinovi, když letos samotným
nebem popřáno mu bylo dočkati se převzácného ju
biles kněšského — jubilea démantového. — Hospodin
korunou démantového jubilea korunoval hlavu stříbro
vlasou v odměnu za nesčetné dobro vykonané pro
blaho církve a vlasti. Náš vroucně milovaný, všeo
becné úcty, vážnosti a lásky požívající pan děkan,
nechtěl a nehodlal toto převzácné jubileum svláštním
způsobem oslavovati, nýbrš dle slov písma sv. jen
Pánu nebes děkovati, a proto ustanovil se na tom,
vykonati ve dnech převzácnéhojubilea zvláštní po
bošnost, zvanou duchovní ovičení, v klášteře u av.
Ignáce v Praze, kamě také dne 25. července se ode
bral. — Než osada naše nedala ai vzítí příležitost
k opětnému projevení úcty a oddanosti a lásky
k svému duchovnímu otci — a proto dne 24. večer
uspořádala © dostaveníčko před farou, jehož se
súčastnilo obec. zastapitelstvo, spolek vojen. vyslou
tilců s hudbou, abor hasičský a všichni téměř oby
vatelé. Zástapcové všech korporací pronesli ová blaho
přání stařičkému jubilára, která vědy bouřlivým pro
voláním „eláva“ a „st šije náš milostpán“ byla
doprovázena. Náš pan děkan poděkoval po té — hla
sem ku podiva až mohutným a slovy tak apřímně
ordečnými, že všichni dojati byli k slzám. Žádal
sbromášděných, by jen Pánu nebes i země — provo
lávali slávu za to, že jej tak dlouho zde na zemnipo
nechává, a k tomu Bohu aby ve za něho modlili, —
toť še nejlepším blabopřáním pro jeho šediny, ješ tak
blísko hrobu jsou. Drahého dne v pondělí ráno sa
vítal k nám náš vedp. vikář Fr. Pašout ze Sadské, a
přivezl obzvláště srdečné blahopřání J. B. M. Dr. Joa.
Doubravy našemu jubilantu. Po té obětoval náš dobrý
stařeček jubilár tichou mši av. sa assistence p. vi
káře, příbusného p. duch. správce pracovny O. Hra
šky a místuího kaplana p. Rud.Dafka Jistě nesů
stalo žádné oko bez alzí, těch, kteří této tiché slav
nosti v chrámu Páně přítomni byli, když po mli sv,
náš milovaný jubilár před vystavenou Nejav. Sv. Ol
tářní se modlil — hlasem třesoucím: „Děkuji Ti,
Pane Boše náš, za všecko mi prokázané, děkuji Ti sa
to, še mne zde na semi tak dlouho trpíš, a prosím
Tebe, aby všechny kroky šivota mého — jen ka spáse
duší nesmrtelných byly.“ Po této tiché slavnostiodejel
do Prahy na zmíněná duchovní ovičení. — Málokterá
slavnost zanechá v srdcích přítomných tolik dojmů a
působivosti jako slavnost tato. A také není diru —
vždyt byla to slavnost démantového jubilea — kněze,
který tolik dobra pro blaho církve a vlasti vykonal,
jako nikdo jiný, bylo to dojemnéjubileum děmantové,

há němž každý to přání projevoval, aby ještě dlouháéta ponechán byl Hospodinem k dobra lidstva kněz,
jehož zásluhy dobře ocenil zvěčnělý pan kardinál
prašský, když pravil: nemám jiného přání, neš toho,
abych i já ve své arcidiocési měl nějaké Kleiny. Proto
sachovejš Hospodine ještě na mnohá léta našeho do
brotivého pana děkana!

Z Dolní Krapé. (Oslava 5oletého kněš
ství.) Vedp. P. Vincenc Novotný, biskapský vikář,
čestný kanovník, konsistoriální rada a přísedící, osobní
děkan, rytíř řádu ole. Frant. Josefa a velezasloušilý
farář v Dolní Krapé, elavil 35. července své knětské
drahotiny. V předvečer slavnosti uspořádal místní
sbor dobrov. hasičů lampionový průvod s budbou, a
farního pak domu zahájeno pěvecko-hudební zastave
níčko. Zvláštní pozornosti těšil se místní sbor pěvecký,
který, ač před krátkou dobou ustaven, zhostil se svého
úkolu způsobem na venkov přímo překvapujícím. Pro
gram doplňovala chvalně snámá hudba osobním říse
ním p. Čelanské-hotklivými skladbami. Nejhlubší
dojem způsobilo objevení se churavého jabilára, který
s okna k nesčetným davům s celého okolí promlavil
procítěná slova lásky dobrého pastýře. Za břímavé
sdravice odevzdán mu diplom čestného členství míst
ního sboru basičského. Druhéhodne v 9 hodin slou
fena slavnostní měe sr. od bisk. vikar, sekretáře vdp.



V. Jůsla za aesistence vikariátního duchovenstva.
Přede mší ar. promluvil o působení a sásluhách vdp.
jebilára, který pro oburavost do chrámu nemohl, býv.

aplan jeho, nyní děkan v Habrech vdp. Josef Bříza.
Po službách Boších fedneslo své přání vikariátní
duchovenstvo a odevsdalo darem skvostnou adreseu.
Po té sa školní mládež dojemně přáli drašičky Anička
Franzora s Růšenkou Buakovakých,které odevzdaly
skvostnou kytici s věnovacími stubami a chlapci Vin
ceno Hrbek s Ládou Fikarovým. Milým překvapením
bylo pro vedp. jobilanta, kdyš p. t. p. starostové všech
řifařených obcí vedeni jsouce p. Jiřím Venkem, stat

kátem a starostou z Břevnice, po případném oslovení
odevadali mo diplomy čestného občanství. Po nich
předneslo své přání af na nepatrné výjimky veškeré
učitelstvo celé farnosti, načež přijel vdp. J. Vančura,
děkan z Německého Broda, s přáním od Jeho Bisk.
Milosti ThDra Josefa Doubravy a od nejdůst. kathe
drální kapitoly. Mezi nesčetnými gratalanty pozorovali
jeme včera a jiš den předtím zvláště Jebo Blahorodípana
Jana Šalu s chotí, majitele panství Krupá s místního
patrona, slov. pána JUDra O. Mettsla, majitele velko
statku a zem. s říš. poslance, c. k. gymn. ředitele
Něm.-Brodského Šteflíčka, prof. Nenmanna; z písem
ných tulací vyjímáme zvláště od nejdp. gen. vi

káře ThDraFrýdka, Moneign Kleina s Činěvu, vldp.Václava Biera, probošta Litomyšlskéhoa mnoha ji
ných. Přejeme vysoce důst. panu jubilentovi, jenž ze
svých 50ti let kněžství přes 45 let strávil na faře
sdejší, aby při nejmenším diamantového jubilea se došil.

Ze Skutče. Je to rámusu meri ultrahosit
skými historiky, promlaví-li někdo vůči rospáleným.
orientálskou fantasií naplněnýmblavám střízlivé slovo!
Jen řezat a řezat, nenechat na církvi ani chlup poctivý,
pak jest hasitský řečník opravdu pokrokový, pravdo
mlavný a učený. Že nám bujné, vzdušné fráze málo
pomohly ns nohy, to každý může viděti z výsledků
mladočeského bubafení. A že bezuzdné oapadání
českého katolictva vydalo pro národnostní otázku
plody málo sladké, oznávají i mnozí z těch, bteří
dříve bašili do naší tvrze přímo boranem. Budeme-li
se mezi sebou rvát, bned bude celá Vídeň před tak
svorným a epořádaným šikem na kolenou. 9. července
při oslavě Hasově promluvil p.dr. Pokorný. Nemůšeme
souhlasiti se vším, co pověděl, ale z jeho řeči přece
dala se vypozorovati chvalitobná snaba: zmírnit
vášnivé, strannické vlnobití v městě našem. Jest tobo
nejvýš zapotřebí, ponóvadě ten strannický zápas, ne
vlastenecké štvaní našich přítelíčků příliš málo po
kroku Skutče dosud prospělo. P. dr. Pokorný zcela
dle hesla slovutného učence dra Kalouska odporačoval,
že nemáme následovati u Husa to, v Čem se rozchá
síme, ale to, co náš národ vůči společným nepřá
telům spojuje. A ta vyskočil dopisovatel „Osvěty lida“
jako uštknutý. Jak? Přestat štváti? Bylo by po ře
tnesle, poněvadž jinéhov zájmu „pokroku“ sotva svedu.
Jen bít do „klerikálů“, jen jim znechacovat vlaste
neckou práci, jen je vylučovat z národa s pak —
bade pár.d o mnoho silnější. Prý to chtí také kleri
kálové, aby se sledovalo u Husa to, co nás spojuje.
To by prý byla ehnilá svornost. Prý by se tedy měl
zepřít Husův mravní výsnam i obrodný dach refor
mace, zkrátka to, co činí Hasa Husem. Ajaj! Čtěte si
pane dopisovateli, katolické publikace v Čechách
o Husovi se století XIX. i nynějšího. Tam ahledáte,
še katoličtí spisovatelé sami bez rozpaků, bez skrčené
strapnickosti uznávají Husův mravní význam, pokod
skutečně Hasova působnost k zdravé reformaci smě
řorala. A otom „obrodném duchu reformace“ příliš
mnoho nehovořte, jest to trochu choulostivé. Byli zde
ovšem i po smrti Hosově jeho stoupenci, kteří si
upřímně reformace přáli. Ale kolik jich bylo? Byly
potlačeny jejich snahy nejvíc samými husity Na jedné
straně mocní Pražané, starající se hlavně o konfiskaci
duchoven-kého jmění, neupfímná zíštná a ramenářeká
Šlechta, na drahé straně Tábořipastošící hlavně svoji
vlast, prolévající při nezměrném despotiema potoky
krve vlastních krajanů. Apo dokonání boje byl již za
Rokycany úřední husitský útisk Českých bratří —
upřímnějších reformetorů. Pan řečník zmínil se též
o potřebé revise processu Hasora. Na to p. dopiso
vetel do Osvěty lidu volá jako železný Bismark: „My
nechceme žádnou revisi processu Husova, my ji také
nesmíme chtít, k čemu rovivi? Holenku, takble
volají všichni ti, kteří ae bojí o bankrot fabriky
na vyrábění frází; takhle volají farizeové, kteří mají
pokroku a učenosti plná ústa. Jen ne poznat pravdu
v otázce tak důležité! Jen nevolat vědu na pomoc
proti vzdušným, tak milým fantavifm! Křičí ae po
„prohloubení“ oslavy Husovy, ale chce-li ji někdo na
sákladě vědy probloubit, uš je klerikálem. P. dopiso
vatel horečně poučuje, že čím Hue nad svoji dobu
vynikal, „to nám nemůše žádná církev zrovidovati —
to zrovidoval si už český národ sám.“ Pěkně si to
národ zrevidoval. Pamflet Lšipogiův byl a pokroko
vého národa přes třicet let hlavním evangeliem, a
žádná pokrokářská hlava ze samé učenosti nepřišla
na to, že nesmysly, které Láipogius o Husovi trousí,

jsou ubobým apičemným Svindiem. A so samé snahypo oravdě posud pokrokové listy needělují srým čte
nářum, jakoa brožarkou byl náš lid bromadně ohla

ván. Taková pohodlná „rovise“ jest hříchem na
idekém rosamu. Ž-+ ofrkvi naprosto právo k rovisi

upíráte, to jste nemacil sni zvlášť adělovati. Známe
ta svobodomyslnost našich pokrokářů, Bojíte se té
revise s pochopitelných důvodů; katolici ji posud
prováděli na sákladě přísné vědy a Vy, nemohouce
podstatně nic z jejich spisů vyvrátiti, aspoň odanzu
jete paušálně. My přes křečovité Vaše volání po tmě,
přes Váš protest proti spravedlivému rosptylování mlb
půjdeme ko světlu,

Od Dobrušky. (Obnovenépoutní místo.)
JI poblíže našeho města podborního,Dobrašky, nalézá
0 utěšené u posvátné zátiší — Studánka, Vydatný
pramen zdravé, čisté a osvěšující vody, nad ním ko
plička s obrázkem Penny Marie a ještě výše vkusná
a útalná větší svatyně Marianskáse sochou P. Marie
Orodornice. Bohorodička nad oltářem povznesené má
oči obráceny k nebesům a race sepjaty. Tak jako by
v to sepnutí sbírala prosby všech, kdož kní zde se
utíkají! Jak ce dovídáme s kníšečky od vdp. Pavla
Rosíoka, zám. faráře a b. notáře na Skalce, byla tato

Stadánka již i před časy místem poutním našeho če
ského lidu © okolí. A poutě ty ustely jenom na čas.
Jiá před lety zásluhou vdp. J. Flesara, děkana v Do
brušce a jíš známého vdp. Pavla Bozínka ze Skalky
byla větší keple Marianská rozšířena a obnovena.
V době novější před třemi Jety sepočaly sem poutě
našeho lidu ij za účastenství kněší a to se Skohrova,
Dobrého, Solnice, Úernikovica odjinud. Z Dobrušky
ovšem sem voděny průvody menší vo všední dny i
v neděle s pak zejména o svátku Narození Panny
Marie pravidelné a za hojného počtu účastníků jiš i
dříve. O četnějších průvodech v poslední léta ukázala

R nové křížové cesty k pobožnosti venku
jako zbožného přání všemi účastoíky projeveného ucho

pi se energicky a horlivě vdp. Jos. Domašinský, děan z Dobrašky a opět vdp. skalecký Pavel Rozínek.
Nová křížová ceste, pořízená z darů zbožných dobro
dinců nákladem dosti značným, je rozložena na volné
a pobodlné prostoře a ke každému zastavení vede
úpravná cesta. Mezery mimo cestu mezi jednotlivými
sesteveními jsou vysázeny stromky a křovím. Začas
bude zde utěšené zátiší u křížova cesta bude obklo

ena jako by parkem. Svěcení nové křížové cesty této
bylo konáno v neděli dne 19. t. m. — Již dopoledne

k 10. bodině dostavili se četní poutníci z Dobrého a
ze Skuhbrova. Tito poslední četné a e hudbou. Sta a
ste poutníků atulilo ee kolem svatyně Marianské. Vel
kou, promyšlenou a přesvědčivou řeč s kazatelny pod
lípou před kaplí promluvil k zástapům vdp. Dr. J.
Jindra, professor bohosloví z Hradce Králové. Po té
slavnou zpívanou měi svatou obětoval vdp. J. Číšek,
bisk. vik. sekretář a farář z Dobrého. Odpoledne vy
konal pobožnost křížové cesty od zastavení k zasta
vení průvod akuhrovský s doprovodem hudby. O půl
třetí hodině připutovali poutníci z Domašína. A ke
třetí hodině veliký průvod z Dobrušky, taktéž a hudbou.
Dochovenetvo s okolí a © Dobrušky setkalo se se
svými průvody před sochou ev. Jana a následoval ve
liký mohutný průrod ke kapli. Všech kněží bylo 11
— a mimo ně veledůstojný pan avětitel. Před svěce
ním promluvil o významu pobožnostikřížové cest
vdp. děkan dobrašeký J. Domašínský a poděkova
vřele všem zbožaým a obětavým dobrodincům, kteří
milodary svými — někteří věnovali sami jedno celé
zastavení — zřízení křížové cesty umožnili. A vyzval
přítomné, aby dílo záslužné bylo dokonáno sbírkou oa
sřízení Božího brobu. — | Radost ze slavnosti milé,
zbožně povznášející a z tak četného účastenství na pouti
ke Studánce (bylof tu účastníků zejména odpoledne
jistě přes 2000) po celé u okolí veliká a srdečná. Pán
Bůh odplat všem, kdož se o tuto obnova vzácnou
v milém bory obklopeném zátiší přičinili.

Drobné zprávy = Prahy. V poslední
době oslavováno bylo zřízení a upravení svabů hor
ských a zřízení nádrží vodních v Liberci a v Cho
mutově. Úpravy tyto pro celé vůkolní krajiny jsoa
velikým požebnáním. Upravení horských svabů 9 zří
zení k tomu potřebných nádrží ve vůkolí Liberce a
ve vůkolí Chomutova vymohli wi Němci na zemském
sněmu českém a obě tato. blahodárná díla stála úhrnem
šest milionů korun. Aby popisovánozde do de
tailů bylo, jak taková úprava nádrží vodních při upra
veném horském svahu blahodárně působí, není zde od
místa, aloekaždý ze zkušenosti ví, jaké hrozné spousty
a ohromné škody působí v horách při velkých lijavcích
náhle přihrnulá velká vodu, a aby této náhlé povodni,
která v údolích majetek veškerý ničí — zabráněno
bylo, byly zřízeny tyto nádrže vodní. V českých kra
jinách ad dávných, dávných dob je známo, še z bor
sk: © ahů celé Čerké kroje zhonbně při lijácích
pov- 4.. zaplaveny bývají, ale o podobné úpravy večeští

po ncí posad nepostarali, ačkoliv při lijavcích v pooří kolem Prahy v roce několikrát domy v Košířích
a na Smíchově velkými vodami zaplaveny bývají a to
jen proto, že vrškovité svaby posud jsou tak, jak je
Pán Bůh stvořil. Tato jednoduchá noticka snad postačí,
aby i čeští poslancové o vlastní své kraje tak ae po
starali, jsk to činí Němci v Čechách.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
lsedostativknihkupectvíp. FrantiškaHovorky
v Žitnéulicí a vprodeji novinp. MVlčka na

Příkopech.

Biskap Strossmayer, velký Slovan,ra
něa byl v rogateckých lázních mrtvicf; stav nemoc
ného 89tiletého kmeta se však saze zlepšil, že ci už i
ne procházka vyšel.

František Šebor, vynikajícínácudníi ná
rodohoapodářský pracovník, president obchodní a šivno
stenské komory pražské atd., zemřel minulý týden
v Praze ve věku 66 let.

Literární podvod čí hrubá nověde
most Ý „Pokrokové“ „Hlasy ze západní Moravy“
s učenou tváří se odvašají tvrditi, že posud není do
kázéna „nezaračenost pravosti dopisů Poggiových“.
Takhle zoá tento šosácký list historii Husa! Ani
v Hájkově kronice o Horymírovi není psáno tolik co
pařských bájek jako ve švindlu Poggiově o Husovi.
Ale protestantský, nejvýš ničemný úvindl čelí proti
katolictvu, „Hlasy ze záp. Moravy“ potřebovaly se
sastávati tohoto padělku v polemice s katolickou
„Stráží“ a proto: ať žije Lžipoggios!

Pam Josef Svezii, kterýpomáhalcírkvina
noby bouřením proti klášterské výchově před odpo
vědnými nepřateli katolictva, najednou osnamuje
„v Samostatnosti“, že se oženil s Julií Kubešovou,
bývalou indastrialní učitelkou ve Chvalčové Lbotě,

eštítil ae jí nijak, ačkoli byle vychována sa peně
žité podpory některých kněší — v luckém klášteře.
Klášter musila nedobrovolně opustit. Už tedy učivil
první zdatný krok k náboženské reformaci. Co na tom,
fo takováhle reformacenesrovnáváse se zásadami Husa,

kterého Svosil v Praze tolik chválil! Vždyť jest to
reformace docela snadné, pohodlná. Nebylo hřímání
bývalého katechety proti Římu tak trochu ušlapává
ním pěšinky k vlastní šenitbě? To ovět asi sotva
věděl, že p. Svozil obrací svolna frontu se zájmů
nejprivátnějších. P. Svozil čeká, že bude se svou „že
nou“ tabán blátem. [ nikoliv! Tak lhát oněm nebudeme
jako on o církvi, jíž sliboval při svócení úcta. Jde
cestou již všední, která mooho hlaku nenadělá, Iáka
začal takhle reformovati taky a svět se nesbořil. Mí
sto hněvu vyslovajeme jen šetrné politování.

Wvatokrádež. Minulý tyden vyloupenbyl
kostelík av. Klimenta v Holešovicích. Ničemník ukradl
ettíbrný pozlacený kalich a jiné věci v ceně přes
200 K. V kalichu nalézající se hostie byly po břbitově
rozházeny. Po avatokrádci není památky.

Zemská jednota katol. duchoven
stva Čes. konsla dne 21. t. m. v Praze na Žofíně
svoji řádnou valnou hromada, jíž se účastnilo celkem
130 delegátů, zastupojících na 2-00 čes. kněží. Scbůzi
za onemocnělého předsedu předsedal dp. kaplan Pauly.
Dp. farář Vacek promluvil o praesentačních a patro
nátních poměrech, dp. kaplan Dr. Loskot mluvil na
tbema: Sebovzdělání kněze po skončení stadií boho
sloveckých. O obou přednáškách rozproudila se čilá
debata. Přijaty pak zásady, aby úřadu biskupského
dostávalo se kněžím hodným, hlabokého rozhledu a
bohatých zkušeností v duchovní spravě nabytých, aniž
by mueel býti professorem bohosloví neb ze vzneše
ného roda; aby v každé kapitole nejméně polovice
míst kanovnických zadávána byla zkušeným pracov
níkům z kurátního kněžetva; aby místa professorů
bohosloví praktic. disciplin usvěřována byla kněžím
aspoň 10 let v duch. správě působivším, představe
nými seminářů aby byli zkušení kněží z dach. správy;
aby prsesentace a obsazování farních obročí eprave
dlivě bylo upraveno; aby žadatel o karátní obročí,
neznající dokonale řeči svých osadníků, byl £ kompe
tence vyloučen; aby ve příčině poměru farářů a ka
planů plněno bylo ustanovení o uzavření kontraktu
dl: spravedlivých zásad; aby kaplan přes 3 léta na
mlstě působivší nebyl beze všeho přesazen; aby zří
zena byla ordinariátní rada, 8 kterou by 8e biskop
v zásadních věcech správy diecése radil, a j. Zcelého
jednání patrno, že Český klérua svou mistrně prove
denou organieací hodlá hájiti se vší rozhodností uvé
spravedlivé požadavk:

Němeetví v Čes. Budějovicích pod
porují hlavně našinci a židé. V pusledním školním
roce navštěvovalo německé obecné a měšťanské školy
1069 českých dětí a to jen rodičů, kteří výslovně při
zápise do školy přizaali Českou národnost. 1069 čes
kých dětí, to jest třatina všech dětí v německých ško
lách zapsaných, znamená udržování tří úplných něm.
škol při životu. Málo to národní hrdosti, malo lásky
k české škole! — Na čes. gymnasiu a Čes. realce
v Budějovicích bylo celkem 992 Čechů, mezi nimiž
nebylo ani jediného Němce a pouze 15 židů. Na něm.
však gymnasiu a realce dohromady bylo 619 žáků,
z nichž 161 Čechů a 129 židů. Takovéto bezcha
rakterní jednání některých Čechů badějovických a ži
dovské „vlastenectví“ jsvu hlavními sloupy němectví
v Č. Badějovicích, bez nichž by se tamní němectví
v krátkém čase rozplynalo.

Zase jedma. Krajskýmsoudemv Nov.Jičíně
na Mor. uvalen konkurs na jmění záložny Kopřivnické.

Zrušení klášter. škol a vůbecvypuzení
kongregačních sil ze škol zaplatí Francie draze. Zří
zení nových škol bude vyžadovati na státu 346 mili
onů franků. Jen Paříž potřebuje nyní na vydržování
škol 40 mil. franků a ua stavby 200 mil. Combes
jistě v budoucnosti nesklidí za uvé dílo díků.

Plýtvámí pemězi. Svéhočasuzakoupilara
ská vláda ku plemenčníčistokrevného anglického hřebce
za 400.000 K, jenš při dostihách získal mnoho prv
ních cen. Zvláštní pro něho stáj stála 75.000 rublů,
roční opatrování (měl i zvláštního zvěrolékaře) vyža
dovalo náklada 25.000 rublů. Tohoto koně nyní 10
let starého koupila právě vláda pruská. — Na důle
žitější věci se pak peněz nedostává.

Uhři dodávají nám ročně na 6 milionů metr.
centů mouky a dobytka za 200—250 mil. K; tak na
uherském sněmu prohlásil ministr Hieronymi. A my
ochotně. bezohledné Maďary podporujeme, sami sebe
ochuzajíce.

Kurs pre samosprávné úředníky
pořádán byl českou národohospodářskou společností
v Brně od 13. do 23. t. m. Účastníků bylo ponze 27.
Přednášeli většinou advokáti o volebním, domovském,
čeledním a starebním řádu, o zeměděl. a živnostenské
organisaci, o zdravotnictví, o národ. hosp. a finanční
politice obcí a o účetnictví. Účastenatví mělo býti
větší.

Krajinský ojezd členů III řádusv.
Františka koná se 14. srpna na Svaté Hořeu
Příbramě e tímto programem: Dopoledne: V 8 hodin
shromáždí se členové III. řádu na Kalvarii, nečež
průvod k soše Panny Marie na náměstí Sratohorském.
O půl 9. uvítání členů III. řádu místním dachoren
stvem, průvod po ambitech do Marianeké evatyně.
V 9 hodin slavná mše sv. s assistencí, kterou bude
obětovati za členy KI. řáda vidp. P. Jan Babringer,
kvardián z Třebíče ; při ní společné svaté přijímání.
V 10 hodin slavnostní kázání vidp. P. Ant. Podlahy,
kvardiána z Brna. V 11 hodin tichá mše sr. Odpo
ledne: V 1 bodina sv. křížová cesta; po ní kázání
vldp. P. Ignáce Janáka, faráře Frydlantského: „O
naší organivaci; pak kázání vdp. P. Fr. Xav. Palo
Ska, faráře s Kovářova: „O dobrém příklada“. V 5
bod. slavné sv. požehnání; „Té Boha chválíme“, Zdrá
vas Svatohorský, něm ofóra ve prospěch opravené
svatyně na sv. Hoře. O půl 8. hod. průvod a hoří

slmi nfoemi po ambitech a Svatohorský Zdrávasv kostele.

Prázdelny pro dělníky. U násze sice
o tom nikomu ani nezdá, ale v Anglii jest to skutkem.
V továrním středisku Lanceshire uenesli se továrníci,
že avým děloíkům popřejou týdenní af čtrnáctidenní
prázdniny. O svatodušních svátcích trvají prázdniny



pět dní, druhé delší poskytují se dělnictva v srpnu,
Rovněž továrny v Glaszově po 14 dní v srpna odpo
čívají. V Lancashire skládají si dělníci po celý rok
příspěvky do prázdninové pokladny, jež se pak o prázd
ninách rozdílejí. V Anglii jest také již dávno zavedena
dovolená složebných. Prázdninám přikládá se jak se
strany dělnictva, tak i se strany zaměstnavatelů velká
důležitost.

Domky z papíra. Francouzské ministe
riam vojenství vystavělo pro jeden prapor 12 dom Ů
kartonových, v nichž vojáci bydleli i v zimě. Domky
mají kostra dřevěnou, stěny a výplně jsou kartonové.
Domky vypadají velmi elegantně a za zimy dobře se
osvědčily: žádný vojáž 8e nenastudil. Tím, že mezi
stěny vycpány jsou hoblovačkami a mechem, jest
v papírových barácích v zimě teplo a v létě chladno:
pupírové domky dají se též vytápěti a lehko přenášeti.

WDobrou chnÉ mají v severní Italii chudí
lidé, kteří si obyčejně v nedéli a ve svátek pochutná
vají na kočičí pečení. V ty dny není tam kočka jista
svým životem.

Z právní praxe. Sousedrád by propustil
čeledína (děvečku, pasáka); kdy a jak by to měl u
činiti? Soused může svého dělníka propustiti dle
úmlavy, nebo dle zákona proti 1ádenní výpovědi. —
Soused má čeledína (děvečku, pasáka), který se svou
neopatrností račním řezacím strojem na race pořezal
(nebo jinak na některém ručním stroji pohmoždil).
Kdo bude platiti lékaře, u něhož se léčí? Stal-li se
úraz čeledínoví (děvečce, panákovi) při práci s ručním
strojem, a byl-li v Čas pojištěn proti úrazu, pak nese
veškeré výlohy úrazová pojišťovna. Nebyl-li pojištěn,
platiti je musí hospodář sám. Natno poznamenati, že
dělníci při obslnze račního řezacího stroje nejsou po
jištěním povinni, mobon však býti hospodářem nebo
majitelem toboto etroje dobrovolně přihlášení a proti
úrazu pojištěni. Úrazy při parních a žentourových
strojích hospodářských řídí se dle zákona o úrazovém
pojišťováni.

Rodičům dívek hledajícíchdalšívzdělání,
po případě k samostatné výživě, doporučaje 8e,
aby vyžádali sobě právě vyšlou výroční zprávu
ústavu hraběte Póttinga v Olomouci, z níž vyjí
máme: Ústav čítá 5 blavních škol, umožňujících
dívčí vzdělání nejrůznějšími směry a to: 1) školu
literní, 2) vyšší dívčí, 3) dvoutřídní obchodní, 4)
tři pracovny čili škola průmyslovou, 5) kuchařsko
hospodářskou, vedle toho školu jazykovou a budební.
Výroční zpráva obsabuje v čele 5 obrázků, zná
zorňujících dámský výbor, sbor učitelský a apo
mínky na výstavu ve Vyškově a Pardubicích.
Dámský výbor čítá 19, sbor učitelský 32 osob.
Chovanek čítal ústav úhrnem 420 a to 148 inter
ních, 272 mimo ústav bydlících. Z těch bylo 316
z Moravy, 88 z Čech, 5 ze Slezska, 7 z Ruska,
4 z jiných zemí. Právě polovice chovanek t. j.
210 obdrželo vysvědčení a vyznamenáním. Uvodní
článek jedná o vyšší dívčí letoa prvý rok při
ústavě zřízené. Subvencí státních, zemských a
obchod. komory požívá ústav obnosem 16.000 K.
Výroční zpráva obsabuje dále přehled, jakých míst
se třetím absolventkám dvouleté obchodní školy
dostalo, zprávu o tělesném a zdravotním vývin
chovanek, kterému se v ústavě mimořádná věnuje
péče, o bezplatných večerních kursech atd. Kdo
hledáš pro vou dcerušku vzdělávací ústav, dopiš
ředitelství, které výročnízprávui prospekty obratem
zašle.

Rolnické pekárny družstevní. Český
odbor zemědělské rady pro království České schválil
zřizování rolnických pekáren, ale pouze tam, kde pe
kaři pekou z cizí mouky a nechtějí od ní ustoupit.
Pak-li kupují mouka domácí, mají se rolníci s nimi
a a mlynáři dohodnout stran dodávek obilí a pekárny
nezřizovat. Dle toho měli by rolníci na všech místech
jednání své zafídit; prospěch plynal by pak veliký.

Pro domácnost. Ořechový likér. Ku
konci července natrbají se zelené ořechy; asi 24 se
jich rozkrájí na drobnější kousky, dají se do menší
sklenice od znojemských okurek, připojí se k nim 16
gramů celé skořice, 2 gr hřebíčku, 2 gr květu, vše
celé, netlučené, naleje se na to 1/, litra čistého lihu,
pováže se sklenice vlhkým měcbýřem a nechá se to
14 dní na slonci stát. Pak ae svaří 4 litry vody 8 1'/,
kg cukra, načež do úplně zchladlé svařeniny této aleje
se opatrně líh z těch ořechů, ještě se pak jednoa
ořechy tou cukrovou vodou propláchnou ; jest-li teku
tina není čistá, procedí se pijavým papírem, načež
přidá se ještě jeden litr lihu, vše 8e promíchá a Čisté
leje do labví. Podobně ae připravuje višňovka, jen že
na litr lihu dá sa 1 kilo višní bez stopek. — Likér
malaga. Dá se opět do podobné sklenice 1/, litru
lihu, přidá ae 26 na kousky nakrájených vlašských
ořechů, 1 na kuey nakrájený citron, též 1 rozkrájený
pomoraně, obé neloupané, aby byla od kůry příjemná
chuť, dále za 10 haléřů netlučené skořice, za 4 hal.
hřebíčka celého, 12 sladkých a 8 bořké utldčené mandle,
sa 4 hal. květu muškátového v celosti a nechá so vše
14 dnů na okně na elanci stát. Aby líh nevyčihl, po
váše se též sklenice navlhčeným měchýřem. Pak se
dají do hrnce + litry stadničné vody, do ní 1/, kg
čistého medu, nechá se to pospolu vařit a mezi va
fením se sbírá pěna a kal. Po té do úplně studené
této svařeniny přidá se procezený líh s těch ořechů,
tou svařenou medovou vodou se ještě ty ořechy pro
pláchnou, nechá se vše stát a pak zlehka se nabírá
sběračkou a procezuje pijavým „filtrovacím“ papírem,
Do čistého již likéru přidá se ještě jeden litr čistého
liha, vše se promíchá s dá do lahví. Kdo chce míti
likér alabší, dá méně lihu. Starý tento likér rovná se
chati malaga.— Anst. Sei.....

Červenka u vepřového dobytka
brozí i letos státi se rolníku škůdcem jeho majetku.
Lék zřídka pomáhá a k očkování odhodlá se málo
kdo, neboť jest dosad velmi drahé. Nezbývá noš za
Híditi se tak, aby tento nezvaný host do stavení vů
bec nepřišel. My radíme: I. Nedávatiprasatům po

myjí z vepřového masa, jež velmi často bývá z do
bytčete červenkou zachráceného. IL. Držeti chlév i ná
dobí v největší čistotě. III. Přikrmovati mírně dobrým,

jednprostým pícním vápnem, jež udržuje veškerý dobytek stále při chuti, čistí krev, činí prasátka proti
všem nermocem otažilá a napomábá mimo to k ry
chléma vzrůstu. Dle zkušeností nabytých honosí te
pícní vápno se značkon „Hospodář“ od Dražetva Ho
spodář v Miloticích nad Bečvou těmi nejlepšími vlast
nostmi pravého, nefalšovaného píeního vápna.

Nedostatek píce dá se případněvelmi
zmírnit pěstováním aměsku. Po sklizni obilnin utrniště
se zoře, povláčí a pak oseje. K setbě hodí se nejlépe
eměs brachu, pohanky, bořčice, ovsn a vikve. Směsek
sa příznivého počaví dá hojnost zelené píce nebo sena.

(Zasláno)
Bývalýmžákům Pardubské reálky.

Ze vzpomínek na stadentska léta, ztrávená na
reálce Pardabské, vynořuje se Vám, velectění pánové
a milení přátelé, zajisté také obraz malého školního
kostelíka t. zv. klášterního, do něhož jste chodívali
na služby Boží, ve kterém za vedení výtečných pro
fessorů jste prozpěvovali z mladých duší nadšeně a
vroucně Pánu Bohu na čest. — A ten kosteiíček Váš,
již tenkráte sešlý, zpustoul úplné a hrozilneratím. Po
dařilo se nám sice zachytiti toto padající upomfoku
na nejkrásnější dobu Vašebo Života u zabezpečiti rub
venci státní v obnosu 18 tisíc korun a značnou pod
poro obětavé obce Pardubské, uvěak to vše daleko
ještě nestačína pořízenídůstojnéhomoderníhoa utmě
leckéhozařízenívnitřníhojsko: ústřední topení,
varhany a malba oken. Pročež obrací se v úctě po
depsaný k Vám, všem bývalým žákům naší reálky,
z nichžto přemnozí nalézáte ae v poměrech tak pří
znivých, že Vám umožňují přispěti i značašjším obno
sem, 8 uctivou prosbou:

Přispějte dobrotivě na vnitřní umělec
kou a moderní úpravu školního kostela!

Milodary zasílané buďto ředitelství c. k. vyéší
reálky aneb podepsavému přijímá » kvituje

prof. Em. Teplý, katecheta
na c. k. vyšší reálce v Pardobicích.

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu vysokomýtského darovali:

20 K p. děkan Kapoun ve Vys. Mýtě. 20 K
10 K p. vikář Vlach v Luži, p. děkan

Richter v Chroustovicích . 20 K
6 K p. děkan Cvrk v Chocni 5K
3 K p. far. Šklíba v Újezdě 4K

Celkem 48k

Z vikariátu jaroměřekého darovali:
40 K p. děkan Štěpánek v Jaroměři .- 40 K
10 K p. farář Raml v Chbotěborkách, p.

děkan Seidl v Úernilově. p. farář
Horák v Jásené, p. far. Cheinovský
v Sendražicích —— 40 K

6 K p. far. Rosecký v Žirci .. 6K
2 K p. katecheta Martinek v Král. Dvoře,

p. farář Poblreich v Heřmanicích 4K
120K p. kaplan Lodvig v Ketzelsdorfa . 120K

1 K p. kaplan Konečný v Králové Dvafa 1K
Celkem 9:20 K

. Z vikariátu opočenského darovali:
20 K p. vikář Uhlíř v Přepychách. . .
10 K p. děkan Ot" v Sedloňově, p. farář

Erlebach v Bystrém, p. far. Erycbléb
v Deštné, pan děkan Domašínský
v Dobrušce. .. . 2.. 4
p. far. Hroneš v Bohaslavicích . .
p. farář Weber r Olešnici, p. farář
Hendrych v Medřiči, p. děkan ŘehákvOpočdě.-22

2 K p. kaplen Honců v Novém Hrádku,
p far. Flesar v Dobřanech, p. kapl.
Barvíř v Opočaš . . . . . ...

1 K p. kaplan Pleskot v Dobrušce, p.
kaplan Hrabant v Přepychách, p.
kaplan Kyselo a p. kaplan Jirka
v Třebechovicích. ...

20 K

© FKA5K
4K

12K

6K

. 4K
Celkem 87 k

Z vikariátu králického darovali:
30 K p. děkan Hlavsa v Rokytnici, p. dě

kan Poláček v Žamberku . . .. . 60 K
18 Kp. far. Kubek v Konvaldě, p. far.

Havla v Pěčíně, p. far. Hermann
v Petrovicích 54 K

15 K p. far. Červenka v Něm. Rybné. . 156K
760K p. far. Světelský v Bartošovicích, p.

far. Jelen v Bárnwaida, p. far. Mo
rávek v Klášterci, p. far. Zakrigl
v Ullersdorfu, p. far. Chvojka v Mlad
kově, p. kapl. Němeček v Žamberku “6 K

6 K p. kaplan Hubálek v Kyšperka . eK
3 K p.far. Tanchman v Kyšperku, p. far.

Radouš v Nekoři, p. kaplan Smíšek
v Klášterci, p. kaplan Hovorka v Ro
kytnici -< <. -2 12K

2 K p. far. Kubeš ve Slatině 2K
Celkem 104 K

bořejších 48 K
92320K

871K
dříve stvrsených 3586-40 K

Úbroe o 395760 K

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 23, července 1904. 1 hl

plenice K 18-70—1600, šita K 1000—1140, ječme
pe K 9-80—10-80, ovsa K 7-30—760, prosa K 000
—00"00, vibrea K 00 00—00 00, hrachu K 00:00—00-00,

čočky K 00'00—00'00, jahel K 28-00—33-00, krop
K 18-00—3800, bramborů K 8-00—9-00, jetelového
semene růčáku 32-50—38-00, máku K 30-00—3200,
olejky K 1460—1500, lněného semene K 00-00—
00:00, 100 kg žitných otrub K 12-00—0000, 100 kg
pěen. otrab K 11'80—00'00, I kg. másla K ?-40—0.00,
1 kg sádla vepřového K 1-68—1-76, 1 kg tvarohu
K 0'33—036, 1 vejce K 0:04—0'06, 1 kopa zelí 000
—0:00, 1 kopa okurek K 6-00—900, 1 kopa kapusty
K 440—500, 1 hl cibule K 10:00—00'00, 1 kopa
drob. zeleniny K 0'60—1-40, 1 hl mrkve K 200—
2-60. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové dne
23. Července 1904 odbývaný přivezeno bylo: 1) obilí:
pšenice hl 109, žita 345, ječmene 108, ovsa 190,
vikve 12, jahel 12, jetelového semene 161'/,, olejky
26. %) Zeleniny: okurek 34 kop, kapusty 45 kop,
cibule 77 hl, droboá zeleniny 105 kopy, mrkve 118 bi,
brambor 71 hl. 8) Ovoce: třešní 94 beček. 4) Drob
ného dobytka: vepřů 6 kneů, podevinčat 742 kusy.

: Osvědčení!
Velectěný Pán

ADOLF NOVOTNÝ,
továrna koberců a nábytku

v Týništi n. 0.“..
C

: Tímto doporučujeme Vás
jako solidního dodavatele na

: šich lázní jak pro obor ná
bytku, tak i koberců, poněvadž

ť Jste vše zavčas vkusně a levněnám dodal a každému se zde
zboží Vaše velmi líbí.

Č

OBiroBrom BirBirol.
Účastníkům kursu

RUpástovánů CÍDK,U
konaného od 8 —1. srpna

V HRADCI KRÁLOVÉ,
nabízíme ke kursu potřebné kniby a hudebniny:

OK á ř“ poučná a modlitebníkniha i'" Zpěvník pro diécesikrálové
bradeckou; vydání brožované za 46 h, v polo
plátně 64 b, v plátně (4 h.

Nápěvy k „Oltáři“
v poloplátně 44 b, v plátně 50 h.

Průvod varhan k Ná
pěvům Oltáře Y'ú:k 640

Dobroslav Orel:

Rukověť chorálu řím
ské ho váz.v plátněza K 3-60.

"Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Továrnar-4r+r++
na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

UM Jos. Komášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve sávod nasušitkování ovoce,Sookový ar. 1866, nejstarší svého druhu v Ú

brožov.
30 h,

A

PD2:
u)

P — nabízí —

koňak, elivovici, borovičku, ab

rumy apude, Wkáéry,8 E ovocnéwíne, bíléi červené,vino wkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové

jakosti velmi levný ko a
elivovici, vše vlastního pálení a vřastnívýroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Prase: stříbrnou medasllí

iai daille, Pápy:
Kýmí diplomys Právemražení slaté +mdaila.

Vzorky zdarma a franko,



1904 otevřu nový

Na skladě chovati

kubanskéhoa jamaiskéhorumu,
dicinalních i stolních vím,

velkýskladruských čajů,

závodu. "ja

Ve vší úctě

První výroba

véžníc

v Čáslavi

městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních bodin

se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;
Cena levná, jakost vyborná,

X letošnímu jubilen marianskémua
vydala

malou ale velmi příhodnou knížečku:

NeposkorněnáPanna a Matkav, . o .
Boší Maria. Jom Zenooheeaujicí
0 NeposkvrněnémPočetí Panny Marie, příhodná rozjů.
mání, pobojností a modlitby. — Napsal a sestavil
Alfona Pryč, farářv Horní Hynčině. Stran 83. —

Umělecký záved

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

PB“ Božíhroby,"ij
PB“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pochvalných přípisů vyloženo

knahlednatí.

akolejí
v Hradeil Králové.

nejnovějšíchKočáry VoR
odporučuje známá, osvědčená firma

ČENÉK BUBEN.
kočárnik 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 s korunou.

C. a k. dvorní fotograf

„E LANURAM
Hradec Král

== Adalbertinum.——

Praha, Vodičkova ulice 37.

mp- V řadě pronich OW
sdoodů evropských.

MKNIHY
sepsané ed Dra. Vácslava Řezmíčka:

Krví a železem. Kladské povídky.Cena 60 h.
Jaroslav Zásmucký. Román.Dvadíly.Cena1 K 60h.
František Pokorný, divadelní řiditel. Vzpomínkya

upomínky. Cena 1 K.

Rok mezi Přeloučí a Prahou. Obrazx našídoby.Cena 80 h.

Selské zrcadlo, předetavujícíživot apůsobeníFrant. Vaváka. Cena 80 ej
Národní zlatodol. Obraz z naší doby. Cena 60 h.
V Chytrákově. Obraz z naší doby. Cena 60 h.
Karel Havlíček. Životopis. Cena 1 K 60 h.
Na stará kolena. Idylaz učitelskéhoživota.Cena60h.
Mladí starci Obraz z naší doby. Cena 80 h.
Starší historie. Povídky. Cena 1 K 60 h.
Přemyslovci. České dějiny do r. 1306.
Praha. Román. Cena 1 K. ,

r. L. Četnkovský. Životopis.Cena 1 K.
matolán. Obraz « naší doby. CenaBO b.
idé v zemích českých. Cena 1 K 60 h.
esky duch v XIX. století. Cena 1 K 20 h.

Objednati lze ve všech knihkupectvích a u spi
sovatele Dr. V. Řezníčka, Kr.Vinohrady, ě. 847.

EZNOMZUMETMIUMTON ITTÍII
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškodly, 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.

IMTIUMEZTAÁMZELAEME:
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Sepší jest nepřítelemdobrého.
Nico skutečně lepšího než všechny až dosud pro lněné a

baviněné prádlo v potřebě se nacházející prací prostředky, jako
mýdlo, soda, prášek atd. jest nově vynalezený

prací extrakt
známka

hvála hospodyňky
VAPRÁRRPARRDÉANN

k namáčení prádla.

Přednosti:
1. Zmenšuje pracovní dobu, jíž jest k praní prádla třeba, na

polovinu,
2. námahu na čtvrtinu, .
3. činí upotřebenísody zcela zbytečným, m
4. činí prádlo, ponávadž jest čistším, také bělejším,
B jest prádlu a rukam zcela neškodným, zač skytáno jest plné záruky,
6. vzhled k své vydatnosti příjde 1 levněji, než všechny

ostatní prací prostředky,

Jediný jen pokus učiní jej pro každou hospodyňku nezbytným.
—>+Všude k dostání. <I

a =E
| Právě vyšlo!

hJana Leop.Haye,
biskupa královéhradeckého,

BE“Zpráva "T
o visitaci far 3
——kraje—
Chrudimského,

již jako královský komisař
roku 1782 k rozkazu císaře Josefa II.

vykonal.
Podává Dr. Váexlav Řezniček.

Stran 92, cena 80 h

O důležitosti této publikace netřeba
se mnoho šířiti. Kdo již si opatřil zprávu
biskopa Haye o visitaci kraje Cáslavského,
nechť si objedná i spis přítomný; nalezne
v něm údaje ještě zajímavější a cennější.

Pozornost čtenářů upoutají zvláště po
známky o náboženském stavu obcí nábo
žensky smíšených, a názor biskupa Jose
finisty na vzájemný poměr katolíkův a
evangelíkův.

I
Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

z venkovské křest. rodiny, co možná s lepším
školním vysvědčením příjme se v uměl. závodě
pozlacovačském

Jos. Kieslicha v Hradci Král,

Bursa práce v Hradci Králové,

Jan Landštajn, obuvník v Kardašově Řečici,
přijme pomocníka ve stáří od 17 do 20 let na
zakázkovou práci mužskon i ženskou. V Čáslavi
přijmou se hned dva sedláři, kteří se trochu vy
znají v natěračství. Práci obdrží zámečnický dělník
u p. Sedláčka v Hlinsku; malíř, který se vyzná
v lepší práci pokojové a obyčejné práci kostelní,
obdrží ihned práci v Brandýse p. O. Práci hledá
dělník kožešnický a zkoušený topič. Ženatý dělník
hledá jakoukoliv práci. Svobodný dělník prosí
o místo za sluhu neb pod. — Přihlášky přijímá
„Všeodborové sdružení křesť dělnictva“
v Hradci Králové.

|



Za veškerou účast 4 přátelské projevy, jichž dostalo se nám v tak hojné míře při smrti a pohřbu paní

JOSEFINY ORLOVÉ, roz LUDMILOVÉ,
vzdávámevšem srdečné a upřímné: „„Zaplať Bůhl““

Zvláště projevujeme nejhlubší díky vys. důst. pánům: děkanu rovenskému E. Starému za církevní úkony smuteční, bisk. sekretáři
a faráři holickémuFerd. Zajíčkovi, ředitelůmz Hradce Králové: Ant. Hrubému, b. notáři Dr. Frant. Reylovi a Vl. Sekerovi, katech.
Ant. Adamovi a kapl. Jos. Paloušovi z Pardubic, kapl. chrudimskémuF'r. Horákovi, kapl. dašickému Fr. Náhlíkovi, katech. holickému
V. Halamovi, kapl. královéhradeckému J. Brabcovi a kapl. rovenskému J. Sedláčkovi zu laskavou spoluúčast na církevních obřadech.

Dále uctivě děkujeme p. Dr. Zemánkovi za neúmornou péči a úlevu poskytovanou v Pánu zesnulé po dobu dlouhé její choroby, panu
učiteli J. Fuksovi a pěvecko-hudebnímu sboru za zdařilézpěvy;místnímuzastupitelstvu a školní radě, hasičskému sboru z Hor.
Rovně, jednotě katolické, sboru literáckému, všem projevivšímústně a písemněsoustrast, dárcům věnců a všem, již v Pánu zesnulou
doprovodili na poslední její cestě a na ni vzpomněli při zbožných modlitbách.

č bytek látkProdá96důmmy NE
jakéhokoliv zvý cenna každou

v EXradoci Králové, stan ci dodávávelkozávodtruhlářský

"o p. Vněmžse nalézajístáje, z rodinnýchdůvodů.| (K V, Skuherský, Hradec Král.,

Dikůvzdání BližšísdělíkancelářJUDra.Ulrichatamtéž. proti hotelu „Merkur“ čís. 808..

Všemp.t. pánůmpřízniv- ; ; „== RE ————
cům a přátelům, kteříku mému
padesátiletému kněžství mně
blahopřáli, vzdávám pro svou
churavost touto cestou své nej
upřímnější díky.

V Dolní Krupé, dne 26. čer
vence 1904.

-==

Záložní uvěrní ÚSÍAV
v Hradci Králové.

Akciový kapitál K 2,000.000. — Fondy ca. K 476.000. — Založen r. 1868.

Oddělení bankovní. “všeho“raní
zejména

eskont směnek, zálohy na cenné papíry, varranty, postoupené pohledávky.
Půjčování cenných papírů ku skládání vadií a kaucí dodávkových, obstarávání
vojenských kaucí, úvěry remboursní ete., akkreditivy na cizinu, inkassa
směnek a poukázek. Informace všeho druhu. Úhrady všeho druhu na cizinu.
Zakázky pro tu i cizozemské bursy.

Wkl di do odvolání na vkladníknížky33,49/9a y na pokladniční poukázky s 90denní výpovědí494.
na běžný účet dle ujednání,

Daň důchodkovou neseme ze svého.

S ě g kupuje a prodává cenné papíry přesně1 máaárna dledenníhokursu.Inkassohodnotslo
sovaných a kuponů, obstarávání nových

kuponových archů, vinkulace a devinkulace cenných papírů, pojištění proti ý i
ztrátě kursovní, promesy vlastního vydání, revise čísel losů, přijímání papírů
do dépot k uschování,

Pronajímatelné schránky pancéřové s vlastním uzávěrem strany. a

Devisy, valuty a mince vyměňují se co nejlépe. |

| Sk di ště spojenévlastníkolejís nádražím.Svobodnéa a skladiště cukru a lihu. Výhody reexpedice.
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Dovoluji si ct. obecenstvu oznámiti, že přesídlil jsem
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sedlářský a brašnářský

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antomím Pochmem. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král
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Enfant terrible.
(14) Když si hr. Taaffe na podzim r. 1893

maposledy sapálil před avým odstoupením
bengál a podal návrh vlády marozšíření práva
volebního, byly všecky politické stran? jako
u vědění. Že se v tom ohledu něco státi musí,
to se cítilo, že by však vláda sama 8 něčím
podobným přijíti mohla, toho nikdo neočekával.
Y prvním okemžika vykládalo se to všelijak,
poznenáhla však oabylo vrchu přesvědčení, že
si vláda chca pomoci z úzkých a její chef že
si zajišťuje Čestný ústup.

Dnes ne jinak; jsme zřízením ústavním,
ale máme ústavu pouze aa papíře; jsme tě
losem parlamentárním, ale jíž sedm let nevyšla
jedna plodná práce ze síně zákonodárné; jsme
státem konstitačním, ale žijeme jedině pomocí
$ 14 Všecky smiřovací pokusy mezi oběma ná
rodnostmi vyzněly na prázdno a vláda dostala
se následkem savé zásady: „bez Němcá nic“ do
slepé oličky, z níž není východu.

„Povolíme, ale af co tomu řeknou Němci“,
to její odpověď aa všecky spravedlivé poža
davky ostatních národůl Němci to vědí a dle
toho též jednají, a byli by bláhoví, kdyby
jednali jinak, byli by bláhoví,aby si nedapli,
když vláda ukazaje, še se jich bojí a Ze jí
stačí, bude-li jich výkoaným orgánem. V po
slední době radí se nám z vážných stran k za
nechbáníobstrakee; poměvadě jsme však nedo

sáhli ani jedidého ze Pr požadavků, pronež jsme do obstrakce šli, bylo by upuštění
od ní kapitulací, k níž ge zástupcové českého
národa sotva odhodlají, což neznamená nic
jiného, než žo na podzim začne se s obstrakcí
znova. Tak to však nadále jíti nemůže, to je
stav výminečný, který musí jednou přestati.
Pomocí $ 14. nemůže se vládnonti trvale;
k zrušení konstituce a k absolutismu se starý
mocnář v nynější revolační náladě neodhodlá,
k změně pak ústavy ve směru foederativně
autonomistickém nepřistoupí ani Němci, ani
centralistické kraby vídeňské a tak nezůstává
opravdu nic jiného, než rozpoštění sněmu a
vypsání voleb na základě všeobecného voleb
ního práva. Toť ten enfant terrible, to dítě
hrůzy, jež každý vyslovuje, jímž každý hrozí,
před jehož opravdovým zrozením však má
respekt. Kdo pak si všeobecný census opravdu
přeje, kdo bude upřímně proň hlasovati? Ne
dávno odbyli na zemském sněmu českém ob
těžkacísním zkouškaa ta dopadla špatně.Krom
socialistů, německých nationálů a českých stran
pokrokových, v říšské radě posud nepatrně za
stonpených, nepřeje mu nikdo, ani křesťanští
sociálové, kteři tvrdí, že nemají příčiny se bo
báti, ani Mladočeši, kteří se naň dali voliti,
ani němečtí liberálové, kteří z liberalimu ne
mají na sobě dnes, než to jméno,

Ažese něcozamýšlípodobnéhosestrany
vlády, to dokazují hlasy z Tyrolska a to 60
strany dobře informované, hlasy oapomínající
k organisaci, protože na podzim, nepřestane-li
obstrukce, nastanou prý nové volby na základě
nejširším. Nemáme prařádné příčiny blasům
těm nevěřiti, protože r. 1893 stalo se něco
podobnéhoa vyšlaz toho pátákurie,a ježtoje

roapošiění sněmu jediným východištěm provládu z její nad míru těžké situace.
Nož a co bychom tomu řekli my katolíci

vůbec a čeští zvlášť? Jako list katolický
musíme si tu otázka položiti v čas, aby nás
události — jako obyčejně — i tentokrát nes
překvapily. Především třeba konstatovati, že
v otázce této nejsme za jedno, jsouce jednak
pro právo všeobecné rovné, jednak pro vše
obecné obmezené, příp. zájmové,

Jako vyznavači učení Kristova, jevž hlásal
rovnost slovy i akutky, rovnost všech lidí před
Bohem i lidmi, nemůžeme, než myšlénka rov
noeti i na tomto poli nazvati mravnoa a kře
eťanskou; naopak vylučování jedné třídy z vlivu
na zákony, pod nimiž ona musí, jako každá
jiná, žíti a předpisování zákonů bez její vůle
bez ní, případně proti ní, outno nazvati ne
spravedlivým. Jame-li pro právo všeobecné,
nemíníme tím, že by je měl a mohl konati

V Hradci Králové, dne 5. srpna 1904.

každý bez rozdílu, koná-li své občanské po
vinnosti čili nic, jsme tedy pro právo ob
mezené, ježto by jinak dán byl nůž do ruky
socialistům, k nimž se takovéto živly, žádající
od společnosti pouze práva, nenznávající však
k ní též povinnosti, hlasí. Namítá se ovšem,
jak k tomu přijde hospodář, živnostník, junž
platí 100 zl. daní, aby při volbách neplatil
více, než jeho čeledín a tovaryš, nesmí se však
zapomínati, že ten dělník platí též daně a to
nepřímé a že jeho ruky je nutně třeba, aby ten
hospodář a živnostník ony daně platiti mohl.
Neklamme se! Jak dlouho může při nynějším
všeobecném hnatí lidovém vzdorovati občanská
společnost požadavku tomu? Není lépe, aby
dobrovolně vydala, o čem ví, že jednou násilím
vydatimusí?Amerikaje demokratická,v Europě
kloní se vše k této formě a zvlášť úkolem ka
tolické církve není, aby proti duchu času bo
jovala a k směrům časovým cči zavírala; na
opak, ona jako ústav, založený pro lid a ne
proti němu, musí počítati s duchem času. Byly
časy, kdy církev přizpůsobovala se pomérům
fendalním a je nesmírnou její záslubou, že i
v těch dobách ujímala se lidu, pro něj školy
a ústavy dobročinné stavěla, kdy stát ani
z daleka na to nemyslil, že ona pomáhala zve
letovati poměry hospodářské a v tom ohiedu
sama dobrým příkladem předcházela. Chybila,
že ducha času ihned nepochopila a že v době,
kdy nové proudy k životu se hlásiti počaly,
novým směrům se nepřizpůsobila a tím půdu
pod nohama ztratila, což ovšem sama odnesla,
platíc po jistý čas za nepřítelkyní pokroku,
čehož její nepřátelé do dnes jako zbraně pro

ti ní používají.Dope jsou poměry— dík poctivé práci — bóněkud lepší a je naděje, že
poneseme-li. praktické křesťanství do lidu,
křesťanství staré, apoštolské, potřebám dnešní
doby však přizpůsobený, že nám lid porozumí
a že v nás viděti bude své přirozené a nej
poctivější vůdce. Nám křesťanským sociálům
musí všeobecné volební právo býti vítaným,
neboť my si přejeme, aby bylo avětloa aby v 80
ciální otázce přiznalkaždý barvu. Internationála
je odvážná, je podnikavá ai obětavá; takovým
musí býti i křesťanský socialismus, chce-li ji
čeliti v řešení sociální otázky. Idea jo stejná,
ale cesta, po níž se k ní ubíráme, je jiná;
cbce-li socialismus zrošiti soukromý majetek,
chceme my arušiti zneužívání jeho; chce-li on
zrušiti nynější řád, chceme my zrušiti, co na
něm chybného a novým nabraditi; volí li on
cestu násilí, jdeme my cestou zákonodárnou,
v ústavním státě jedině mravnou A možnou.
Dobrá věc od jakživa trpěla, ale ona také od
jakživa konec konců vítězila; tak tomu bude
i zde u bedlivý pozorovatel vidí již dnes, jak
socialisma půdy pod nohama obývá a to nejen
u nás, ale i v Německo vzdor chybným vými
nečným opatřením tamější vlády, resp. koruny,
jež vyznívají v pravý opak a stávají se ne
zřídka pákou hnutí revolučního.

Křesťanští sociálové v zemích alpských
všeobecným volebním právem získají, my u nás
v něco podobného doufati nemůžeme, nesiíme
však ruce skládati v klín, nýbrž pracovati,
organisovatí se. Posud nejsme na tak proni
kavou změno připravení, rovněž i půda, na
níž pracujeme, je pro nás méně příznivá a to
za příčinou boje, jejž národ náš za svá práva
vede a do nějž posílá muže vždy radikálnější,
když předešlí radikálové 8 prázdnýma rukarna
z Vídně se vracejí. Což divu, že národ ve své
bezradnosti obrací se k těm, kteří sice méně
umí a platí, ale více alibují?! U nás by vše
obecným volebním právem vyšly asi živly —
ne sice internacionální — ale radikální na
povrch, 8 nimiž splynou, zůstanou-li původ
nímu svému programu a názora o všeobecném
volebním právu věrní — i Mladočeši. Tonto
věcí a novými podzimními volbami nastane
v Čechách ještě větší rozkol; Staročeši, agrár
níci a šlechta na jedné, ostatní strany na straně
drahé, ba nově oživly bystaré, ponejvíce osobní
spory i v táboře katolickém, když by heslo
všeobecnéhorovného hlasovacího práva volbami
státi se mělo akutním.

Inserty se počítají levně.
Obmovavychásí v pálek v poledne. Ročník X.

——————

Odbodlá-li se k tomu kroka vláda, vnese
jen nové hořlavé látky do politických stran,
vlastní a pravou chybou a neštěstím Rakouska
je jeho dualismus a centralisinus. Dokud vláda
nepřijde k poznání, že tolik rozimanitých útvarů
nelza ovládati, wyslím Kspokojenosti ovládati,
jinak, než všeobecným ospokojením těchto ú
tvarů, t. j. provejeuim ne všeobecného voleb
ního práva, ale všeobecného nráva před zá
konem; dokud nenahblédne, že vadržováním
jeduěm preti druhýmživíse jen nespokojenost
a žárlivost, jež je hrobem státu zrovna jako
občanská svornost nejsilnějším jeho sloupem;
dokud Němci sami nenznají, že nemají práva
samostatným národům této říše upirati rov
nost před zákonem a dokud brátí si budou na
první kulturní živel říše a jako takový osobovati
si práva větší, dotud nebude v Rakousko lépe
a vševbecné volební právo je ten poslední pro
středek, jímž si může sosd vláda vypomoci
z okamžitých rozpaků, jímž však uezubezpečí
nikdy mír mezi národy a tudíž ani respekt a
přední wnísto v koncertě národů europských,
ba ani trvání říše do další budoucnosti. Není
to žádná utopie, aby národové rakouští po
hlíželi uspokojeni a důvěrně k jasnému svému
panojícímu domu — jen je k tomu třeba
dobré vůle, opříti se o většinu, jaká tu je, a
položiti říši opět na ten základ, na kterém
stála, když se zbudovala, na základ foedera
lisma a uzvání státního práva pro ty země, jež
je měly v minulosti a jež jim zaručeno bylo
i pro budoucnost. Všeobecné volební právo
není sice cesta k toma, ale je to první krok
ua té cestě, neboť jest-li pátou kurií došel ne
spravedlivý volební řád Šmerlípgův jakési
opravy ve prospěch národů neněmeckých, je
naděje, že by se všeobecným právem poměry
ještě víc zlepšily a že by nám, jak kdopi již
počítal, do dvou třetin na říšské radě mnoho
nescbázelo. Třeba bychom se proň nemohli
rozehřáti jako sociologové, jako politikové
musili bychom je vítati, ježto jim by padl
census, který beztoho jinak nelze castraniti.
Proto jsme zvědaví,jestli Tyroláci dobřeslyšeli.

Poznámky ku přednášce Masarykově,

(8.) Rozlišujíce tážeme se: rodí věda
ctnost? Má sama o sobě dosti sil, aby vypudila
hřích z lidských srdcí ?,Běda vědě, jež nevede
ke ctnosti,“ praví Bossuet. Vědění může ovšem
rozvinouti síly dacha, ale co dovede dáti srdci ?
Jest mu pakou, jež ho zvedá nad špatné pudy,
nad nízké končiny, do nichž člověka ženou
vášně? Vzdělání jen rozamové nezakládá ještě
pevnost karakteru, musí přistoupiti též zásady
mravní. Vědomostí užívat k dobrým cílům,
v tom jest harmonie stránky rozumové a mravní.
Věda sama na směr vůle má příliš malý vliv.
Mravnost bez vědomostí člověčenstva nikdy
neuškodila, vědění však bez imravnosti ano.
To uvádíme na pamět Masarykovi, jeož horlil
proti těm, kteří ve středověku věnovali se ži
votu jedině rozjímavému.

„Chceme vyšší mravnost |“ volá Masaryk
důrazně. „Naše náboženství musí se projevovat
ve vyšších a šlechetnějších názorech mravních,
wmravnostmusí být nad kaltem.“ A na koho
tak Masaryk volá, ne-li sám na sebe? On přece
jest označován od svých jako náboženský re
formátor a on kritisaje nespokojené dosavadní
poměry náboženské, ovšem nejprvé a předem
katolické. Naže, sem S tou vyšší mravnosti,
sem s těmi šlechetnějšími názory mravními!
Hned však považujeme za potřebné poznamenat,
že nežádáme ovšem toho po Masarykovi oprav
dově. Známe obvyklý chod jeho myšlenek a
víme, že vždy veliké a netušené věci napoví
daje, neukojí nikdy očekávání a zvědavost
pozorovatelovu. Schovává se tu za tajůplná
Široká slova, jež nezasvěceným znamenají
maoho, obeznalým vš.k nepovídají nic. Není
to nic jiného leč zpovrchňování vážvého my
šlení a otřásání nejvznešenějšími pojmy. «

Masaryk volaje po mravnosti a Šlechetněj.



ších názorech mravních, projevuje, že bo stá

Opalicí mravnost náhohenské veuspokojají. Lépeo: neaspokojuje ho mravnost, založenána
náboženství katolickém, neboť právě jí se ne
ustále obírá a na pimíří avými útoky. Mravnost

p zajisté povinností a zévazkůvůčihu, bl: č. Jest to ukázání a asku
tečňování. i člověka, která sama 86
bou plynež p jejž nazýváme vědomým
a dobrovolným vztahem tvora k Bohu, jskožto
původci a vlastní jsoucnosti, jakožto stvo
řiteli světa. A jelikožtěmito slovy jsme vlastně
uvedli výměr poženství, dokládáme, že

mravnost jest výsledek určitého ženskéhořesvědčsní. Základní poměry člověka k světo
sou: osobní, jenž smysl života uznává v blahu
osobním bez ohledu, trpí-li tím prospěch ostat
ních. Poměr ten jest mezi lidmi, jsoacími na
nejnižším stupni vývoje, tedy mezi národy di
vokými. Druhý poměr, společenský, spatřuje
emysl života v blahu rodiny, národa, státu,
jako na příklad státní náboženství Římanů.

Třetí poměr jest askatečněn a určen zjevením
Kristovým a spatřuje význam života ve slou
žení vůli Boha, jenž stvořil avět a člověka.
Z tohoto poměru či náboženství vyrůstá mrav
nostkřesťanskokatolická.

To nntno byio předeslati, abychom ne
stranně mohli ocenit: myšlenky Masarykovy.
Předně p. profesor nedokázal nedostatečnost
našeho náboženského názora a mravnosti na
něm založené. Zadrahóé není oprávnén volati

vyšší mravnosti, protože neurčil posud
svého náboženského názoru, svého poměru
k Bohu a ke svétu a tedy dokonce neuf ani
v jeho moci, sby ona vyšší mravnost a ony
šlechetnější názory mravní naznačil.

Masarykův poměr k světu jest velmi ne
určitým a kolísá v nejistotě a nedůslednosti.
Nedávno toma, co vůči dvěma katolickým
kněžím prohlásil víru v osobního Boha a ne
amrtelnost duše. V jeho některých spisech ta
a onde zpatelnou jest tóž víra v prozřetelnost
Boží v dějinách, což jest asi výsledek studia
spisů reformátorův a obroditelů. Ale v letošní
jedné přednášce vytýká již Písmu ev., že od
poroje vědeckému poznání co do darvinistic
kého evolutionismu v utváření astvoření světa,
A to jest již úplný materialism, k němuž od
spiritualismu není přechodu, nýbrž skok horem
pádem. Jedná-li se však Musarykovi v jeho
náboženském názoru o zdůraznění stránky vó
decké, pak 50 teprve nikam nedojde. Velmi
pěkné o tom hovoří Tolstoj, když v Anně
Kareniné líčí hledání smyslu života se strany
Lovina. „Organismas, jeho rozpadání nezmaří
teluost latky, sákon o nepomíjejicnosti ally,
evolace — to byla slova, jež mu nahradila

FEUILLETON.
Něco ze života Karla Sudimíra Šnaidra,

rodáka královéhradeckého.
(Dle vypravování vrstevníka Frt. Urbana, učitele smi

darského, píše V. Š.)

Karel Sudimir Šoaidr narodil se 14. pro
since 1766 v Hradci Králové, kdež otec jeho
byl purkmistrem; matka byla rozená šlevbtična
« Friedebefku. Po odbytých studiích gymnasij
ních ve svém rodišti odebral se do Prahy na
studia filosofická.

Studovalo se teldy ovšem německy a
Šoaidr, oblíbiv si stadium jazyků klassických,
mladistvým zápulem zatoužil po universitách
v Německu, kde hodlal hlnbšího vzdělání na
býti. Hmotné poměry jeho nebyly však příliš
skvělými a samotnému do ciživy 8e také ne
chtělo. Získav pro zámér svůj jednoho ze svých
spolužáků, opustili za krásného dne Praha,
hodlajíce přes Drážďany doraziti do Lipska.

V Drážďanech však zastesklo se kolegovi
Šnaidrovu po domově; uwinil si, že se vrátí
do Prahy ano i Šnaidra jal se k návratu pře
mlouvati. Tento opět vybízel k vytrvalosti a
další cestě do Lipska, avšak marně. Putoval
tedy Šoaidr sám: k Lipsku. Za sychravého pod
zímatho odpůldne došel mosta a za příčinou
noclehu zastavil se v jednom z předměstských
hostinců, kde právě shromážděna byla četnější
společnost. Náš filosof usedl poněkud stranou,
nasloucbal hovoru a zadumal 6e, vzpomínaje
na milou Prabu. Hosté všimli si ovšem bned
příchozího kučeravého jinocha, neboť úbor
jeho prozrazoval cizince.

Tu vešel du jisby starší, šedivý již kněz,
který uenápadnů prohlížel si Jinocha, v jehož
rysech inteliigénce se sxromností se pojila. a
po obvíli přisednuv k učmu otázal se: „Was
sind Sie fůr» einen Landsmann “? (Jaký jste
krajan ?). „Bin Běhme“, odpověděl Šnaidr.
„Čech?“ překvapením vypravil ze sebe staři
čký kněz. „Ano“, odvětil stadent. „Já jsem též
Čech“,pravilkněz,„Čechrodemi srdcem,ale
Inasim tohužel zde mezi cizinci žíti“|

Byl to kněz, jenž | našeho filosofa
otcovsky 8e ujal a úplné zaopatření ve své
faře ma nabídl, což Šaaidr pobout tak nena
cálou usbrotou se slsoa v oku vděčně přijal

bývalou víru. Slova ta a spojené s nimi pojmy

pro šivot ne valy Levineničeho, a proto
00 -ocitlnáhle v takovém postavení, v jakém
by se nacbásel člověk, jenž sí za teplý koších
vyměnil tylový oblek, a jenž se připrvním
mrazu nejen úvahami, n svou celou bytostí

řesvědčil nade vši pochýDnost, že je zrovna
ako by byl nahý, a že ho očekává nevyhnu

telná trapná smrt.“ Odchýlení se od názoru
křesťanského charakterisaje Tolstoj otázkou,
kterou si klade Loviu takto: „Neusnávám-li
sa správné ony odpovědí, jež mi na vtázky,
tkajict se mého života, podává křesťanství,
jské odpovědí tedy uznávám“ „A v celém
arsenále svých přesvědčení“ dokládá Tolstoj
o svém hrdinovi, „nemohl vyhledati nejen ni
jaké odpovědi, nýbrž ani nic podobného k od

vědí. Nacházel se v postavení člověku, jenž
ledá pokrm v hračkářském nebo zbrojířském

krámě.
Tímto způsobem Tolstoj oceňuje snahy

těch, kteří se snaží z vědeckých pouze po
znatků sestrojiti náboženství a tím ovšem i
mravnost. Jsou to myšlenky těžké a jsouce
plodem pracného a dlouhého uvažování, zaslu
hují také plné pozornosti. Však přesvědčili
jsme se také, že Masaryka možno nalézti i na
ovačném pólu. Uvádějíce slova jeho, čím ná
boženství není, připomenali jsme jeho tvrzení,
že náboženství není ani vědou, ani filosofií.
Ta bychom mohli zase odkrýti jakési tušení,
že náboženství ve své podstatě skutečně na
vědě založeno není a že svými -kořeny tkví
oěkde jinde. Ač do podrobností zabíhati
nejze, přece jen z hlavního nárysu myšlenek
Masarykových 8 dostatek vysvítá, že v sesta
vování novébo náboženství a vyšší mravnosti
neví, číjest. Čím více mluví, tím více vzdalaje
se hledaného cíle. Všechno jeho mluvení 8e
rozpadává, jakmile podrobí se důkladnějšímn
rozhovoru a jakmile učení jeho chceme zkoušetí
životem. Podle slov jaho nelze žít, protože,
nedávajíce pevného přesvědčení, jsou vlastně
tápavou nevědomosti. (Pokrač).

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 3. srpna.

(O potřebě sachování tradic působení vynikajících
Jednotlioch.) ©

Letos jest tomu zrovna padesáte let, co
v Kopidlně zemřel jeden z nejvýznačnějších
typů českého kněze devatenáctého století,
František Alois Vacek.

-—
Přání Šnaidrovo bylo tedy splněno, mohl

pavštěvovati universita v Lipsku.
Dobrý kněz, seznav nevšední vlohy a jiné

krásné vlastuosti Šaaidrovy, nabádl jej, aby
také na jiných universitách německých uznané
tehdáž autority filologie, aestetiky a historie
poslechl, ujistiv jej podporou u svých zná
mých. Šnaídr uposlechl otcovské rady, použil
Jaskavého nabídnutí a odebral se na university
do Hale a Sotink.

Skončív se skvélým výsledkem stadia fi
losofická, chystal se k návratu do mil vlasti,
neopomenuv zastaviti se u svého dobrodince,
kněze v Lipsko.

Dojemné bylo to lončení bujarého jinocha,
jenž obohacen vědomostmi kráčel stkvělé bu
doucnosti vstříc, a Šedivého starce, jemuž 800
zeno bylo složiti kosti v zemi cizí, vzdálen od
vlasti, již tak vřele miloval. Vyprovodil svě
řence uvého daleko za město a když nadešla

v dobráckou tvář stařičkébo kněze, jakoby pro
vědy vtisknouti chtěl v mysl svou ty hluboké
vrásky jeho čela, ty šediny jeho hlavy, ten
láskyplný svit jeho očí.Kmet stisknuv Šnsidrovi
ruku se slovy: „Pozdrav všechny ve vlasti |“
rozloučil se a rychlým krokem spěchal do
města.

Dvacetiletý Šnaidr, pla slibných nadějí
v bodoacnost, ubíral se do Praby, aby studo
val práva.

Po skončených studiích právnických byl
r. 1792 jmenován radním při magistrátě a kon
nistoři v Hradci Králové a xároveň právním či
justiciárem na panstvích smiřickém a hoře
ňovském.

Na panstvích, zvláště na těch, na která
vrchnost zřídka kdy zavítala, býval všemo.
boucím pánem vrchní, a jací to pánové jbývali,
to dobře věděli nejen lidé poddaní arobotníci,
ale též podřízení úředníci.

Také vrchní na panství smiřickém byl
povaby hrdé, tvrdé, byrokratické, a s tou šle
chetná a ideální povuha Šnaidrova na dlouho
snésti se nemobla. Pozoroval také Snajdr, že
jeho kolegové v úřadě před vrchním hluboko
se sice skláněli, jeho rozkazy a plísnění mičky
vyslechli, za to však stranou hmotného pro
spěchu si hleděli a měšce plnili. S tak poni

Nevspomínáme dnes úmrtí Kvošoraprotoanad, abychom dokonce ohtěli, Jubileum
jeho- "Bylo ostavováno, ale o
svučného y Vackova jména, je icelo
krátce po tom, jakmile byl nositel jeho do

bu uložen, ponze s toho důvodu, abychom

nbkmí ktoma,jak séu nás rychlesapo
Kdo dnes o této důžešité postavě vdobě

českého národního obrogení dovede něco pod
statného vypověděti? Smfme skoro říci, še
dnešní naší společnosti jest Vacek jako Vacek,
tak še mezi Vaoky nedělá docela žádného
rosdílu, pře jíc docela klidmě přes všecky
ostatní y k deanímu pořáďku kochotnému
a blahovolnéma panu Václavu Vackovi, re
stauratera „u Choděrů“ v Praze na eklenici
výtečného z plzeňského prazdroje.

Naší společnosti scházejí totiž tradice, tak
še následkem toho se u nás velice rychle za
pomíná, vlastně nástupce nechá obyčejně klidoě

ně vyperliti se všechno, co předchůdce za
Po naších krájích a městbob fíly tisíce

zajímavých, chytrých, moadrých, pracovitých,
přičinlivých i slých lidí. Vzpomínky jejich i
na ně mohly by býti nejenom jejich okolí, ale
celým společenským třídám, k nimž typy tyto
náležely, vzácným poučením. Ale to se dopo
sud v naší veřejnosti nepěstuje, abyse životní
zkušenosti, úspěchy, marná usilování, záslahy,
nápady a třebas i veselé nebo zlé a škaredé
kousky jednotlivců pečlivě zaznamenávaly, aby
dorůstající generace měly co nejvíce vzácné a
cenné četby, z níž by mohly bráti vznět, zá
bavu i chuť k životu.

U nás kladeno jest s mrtvým tělem jed
notlivce do hrobu zároveň všechno, tak še na
působení a jeho pochopení života brzy se za
pomíná, názory jeho ani vlastní děti si nepa
matují a zejmena při kněžích setkáváme 60
s nejbolestnějšími úkasy. Když u nás umře
kněz, pochová se a jděte za dvacet let bledat
jeho hrob — —

Naleznete snad zašlou desku v kostelní
zdí nebo na hřbitovním plotě, ta s tam shle
dáte zanedbaný pomník a o tradicích třebas
nejznamenitějšího muže a kněze není v celé
osadě více stopy.

Jaký to má následek?
Nástupcové jeho masí obyčejně začínati

znova a sotva kdy se komu podaří, aby mohl
pokračovati, kde předchůdce přestal. Někdy to
není sice možno, ale ve většině případů předce
jenom u každóbo inteligentního člověka jest
tolik evětlých stránek, že jest to vzájmu naší
celé společnosti, aby v ní byla buzena a pě
stována obliba ka pěstování tradic a pamětí,

šujícím a nečestným jednáním mohl Šaaidr
souhlasiti tím méně.

Když tedy jedenkráte všemocný pan vrchní
mladého justiciára peskovati se jal, s opovr
žlivým úsměvem Snaidr ze slažby se poděkoval.

Brzy však stal se justiciárem v Mimoni
v Boleslavsko, kde 8e seznámil e dcerou ho
spodářského úředníka, svou milou Josefinkou,
s níš po 18 let v šťastném manželství žil, a
která 15 dítkami jej obdařila, z nichž věakjen
3 synové a jedna dcera rodičů svých přežili.

R. 1796 jmenován byl Šnaidr jasticiárem
na paostvích Trautmannsdorfských, Šlikov
ských a Koloredovských v Bydžovsku se sídlem
v Jičíně.

Avšak již r. 1803přestěhoval se do Prahy,
zastával úřad právního va panetvích Vimmrov
ských s Koloredovských a přednášel při tom
v letech 1803—1806 jakožto prozatímní pro
fessor aestetiku a klassickoa filologii na uni
versitě pražské. Roku 1806 přestěhoval se
Šeaidr do Rožďalovic, kdeš zasáhla jej těžká
rána. Jsa nároživým lovcem vyšel si 6e I7letým
synem svým k blízkému lesnímu na hon. Ne
opatrností jednoho myslivce byl ayn na honě
těžce postřelen a drahého dne v náračí otce
svého skonal.

Šnaidr velice miloval své dítky a ztrátou
syna svého byl blízek šílenství. Tragická udá
lost podťala též život churavící choti jeho Jo
sefince. S nestmírným bolem doprovodil dražku
svou ke hrobu, často přicházíval na hřbitov
rožďalovický a v zadumání postál u dvou rovů,
pod oimiž miláčkové jeho klidně dřímali.

Za nedlouho potom přestěhovalse Šnaidr
do Dymokur, kde aspoň částečnou náhradu
našel ve svém milostivém pána Josefa braběti
s Koloredo, s nímě důvěrně obcoval, na ce
stách jej provázel a neobmezenépřízní 00těšil
až do jeho smrti dne 15. března 1816.

Na to přestěhovalse Šuaidr doSmidara
tu ve věku 57 let oženil se s 2bletou pannou
Viktorií, dcerou normálního učitele emidar
ského Josefa. Hladiče, s níž byl dne 4. září
1828 od faráře žlunického Františka Hofmana
v kostele chomatickém oddán.

Po narození první dcerušky Andulky přál
k svátku své manželce:

Ajta! ej! — jen že dříve —
řec jm ti cos k svátkuda),



které by do jistémíry jaksisvýty alespoň,na
kos sky do badosona.

pokládáme za akt nejenom vážnosti
k zesnulým, ale povačajeme to za eemalý pre
spěch pre žijící, když by byla a nás věnována
větší péče a pozornost pěstování lteratery
tmemoirové a vzpomlskové, z míž bypro celou ;
naši společnost samy sebou vybujely znamenité

tradice, Jichž se lidem přítomné doby nedo
Copak vý dnešuí doba,dnešní lidéku př.:

o ušlechtilých smahách a o literární činnosti
Jemoostpánaprof. dra. Jana Stérka, který skoro .

polaroletí jako profesor bohosloví v Hradoiové působil?Co pak dnešní doba ví o pů
sobení chradimského děkana dra. Jana Libo
slava Zieglera, jehož pozůstalost byla příčinou
hrozného zločiaa. tím způsobem, če po jeho
emrti zavraždil jeho slažebník bývalou Ziegle
rovu hospodyni, aby se majetku po něm zby=
lého zm ?

Kdo pak sledaje smatné osudy stavu
svému nevěrných kněží, « nichž vétšina nejdo
brodružněji skončila? Kdo pak dnes ví, že ku
př. r. 1888 do labských vln ze železničního
mostu u Čelakovic vrhnuvší ce dlouholetý re
daktor „Bohemie“ p.Jos. Walter býval knózem
rytířského řádu křižovašckého?

Proto přimlouváme 8e za to, aby zahájeno
bylo-u náshorlivější pěstování pamětí a vzpo
tmínek, v jejichž hromadách naleznou mladší
generace bohaté poklady duchovního pomčení,
povzbuzení, výstrah, napomenatí i moudrosti.

Doešní mladý lid jest sa memoirovoalite
rataru přímo hladový, proto tomuto pocita má
se hověti a hlad ten má býti uycen. Nemá se
připouštěti, aby se zemřelým umřelo všechao,
00 životu jeho připínalo křídla, aby se nad
hrouda všednosti mohl povznášeti.

Kde jsou dnes paměti a vzpomínky ka
ř. toho duchovenstva, © němž ve „Vzpomín

kách a úvahách starého vlastence (Viz „Ná
rodní biblioteka“ díl 38 atr. 400 atd.) čteme: .

„Vůbec musí se vděčně uznati, že žádný
stav v Čechách nečítal poměrně tolik vlaste
neckých borlivců a podaěcovatelů jako stav.
duchovní. Rekrutovaloť se zajisté duchovenstvo |
české hlavně z oné třídy ládu, která jediné
zachovala svou národnost n Šenou,ze stava
selského totiš, jsko z drubé strany největší
kontingent k úřadům stavělo šosácké měštan
stvo. Selský synek méně ssadao Se v studiích
odcizoval národnosti své než-li synek městský,
od maličkosti německému žvatlání uvyklý,
vstoupiv pak do semináře nalezl tam již ja
kési ohnisko vlasteneckých snah; neboť mladí
bohoslovci, žijící pod řádnou kázní, nebyli
s duševní činnosti vytrhování žádnou příleži

Když nám Pánbůh Andulinku
K oaší radosti .
Tu bys —viď! —ni za sto vosů

5 za celý svět!ij s ní tedy v blaženosti,
. Celaj, radoj 40 a květ!

Mně pak — jako vtomto roce —
Choti věrná! sladce přej,
Před neštěstím, před nemocí,
Před zármutkem ukrývejl
A když by si od vás k sobě
Dobrý Bůh mne povolal,
Rcetež: Baď mu sláva v nebi,
On nás obě miloval!

Po Andulce narodilo se manželům Šnai
drovým ještě 6 dítek, jimž ktnotrovetvím po

sloažili František a Barbora manželé Hon
ovi.

Velkéneštěstí stihlo Šnaidra dne 17. dobna
1825, kdy při velikém požáro, který 48 domů
móšťavských, vazbu kostela a fary, zámek, dvůr
a jiná stavení vrchnostenská strávil, přišelo
veškeren svůj majetek, zvláště pak o bohatou
knihovna a množství rukopisů jak českých,
tak německých. Po ohni bydlel Šoaidr v č. p.
91 a brsy se přestěhoval do č. p. 16, kde zůstal
až do své amrti.

Ve Smidarech musil Šnaidr zápasiti i
s hmotným nedostatkem; slušné bylo nepatrné,
rodina četná. Nařiká ci na to své choti:

Čím dál tím hůři“ vzkřikla bába,
když se schodů padala,
A tím přenešťastný podnět
Tomu přísloví dala.
Protož nám, rosmilá šínko|
Podnes též tak se děje,
A větérek lepších časů
Ještě pořád nevěje.

Zároveň také trápily básníka bolesti reu
matické, nemoce v rodině a jiné nepříjemnosti.
V kruho rodinném sapomínal však na
všecky tyto trampoty:

Tvoje láska, dítek úsměv
vrásky s čela mi stírá,
A —buď starost sebe větší —
Srdce žertu otvírá.

%ostí.khýření, pospolným pak,obcováním ja
vých jinoehů, vJedsom šlechetném účelu o.
jených, vabazoval se smysl pro vyšší interessy.
K tomu i to přistupovalo,že na jediné theo

ké fakultě popřámojasyke národnímu nějakého místečka, totiž v pastorálce, a že je
diná theologie měla orgán český v „Časopise
ro katolické duchovenstvo“, vydávaném od

6 arcibiskupské konsistoře. Mladý kněz
tedy vystupoval ze semináře národně avědo

s lidem mnohem blížeji a důvěrněji než-li
v kterémkoliv jiném povolání, pročež on také
nejlépe znal a cítil potřeby a tužby jeho ave
své vlastnosti co jeho dachovní pastýřpoklá.
dal za svou povinnost, vedlepédo o jeho du
šovní blaho nejenom. ujímati se ho naproti
bezpráví jemu činěnému, nýbrž i uváděti jej
na cesty, jimiž by vlastním přičiněním — když
odpírali mu pomoci ti, kterým nálešelo ji po
skytovati — dospěti mohl k zlepšení svého
vezdejšího bydla.

Tobo lze bylo dosáhnouti jenom větší
vzděleností, a proto byl zřetel vlasteneckých
kněží českých obrácen hlavně na vzdělání lidu,
k čemuž když školy ukázaly se býti neposta
čitelnými, byl jediný prostředek čtení dobrých
knih v jazyka mateřském. A v tom ohledu
naše duchovenstvo získalo si nehynoucí zásluhy
o lid český povzbasováním jej ko čtení vzdě
lavatelnéma jednak půjčováním mu vlastních
knib, jednak zakládáním školních a obecních
bibliotbék. Tak stalo se duchovenstvo české
pravým šířitelem osvěty v národě, pamětlivo
poviaností prvních hlasatelů evangelia mezi
národy evropskými. Pocbybujeme, že by ce
podobná chvála v stejné míře a se stejným
právem hlásati mohla o sončasném kněžetvu
některého jiného národa. Mnobý duchovní val
nou část svého jmění, ba celé jmění své vy
nakládal na kapování dobrých knih ponze
k tomu účelu, aby je půjčoval svýmosadníkům.“

Tolik vyjímáme ze vzpomínek a evědectví

opakujeme?
Když pomocí, přičiněním a obětmi z lidu

vyčlého duchovenstva český lid byl vzdělán
tak, aby skutečné a pravé osvětové proudy
mohl aledovati, přicházejí najednou pánové,
kteří pod zástěrou předstírání pokroku vyklá
dají ma názory, jež za dvacet let budou směš
nými přežitky a bludy.

Nejenom že se skutečnému pokroku ná
roda našeho oproti nestavíme, naopak, vždy,
všude a ve všem radostně a rádibo podpo
rujeme a proto právě muasíme se ohražovati
proti tomu, aby nebyl z roxomné, věcné a
platné cesty tradicionelní své moudrosti života

A tak ať mi Bůh jen přeje
8 vámi v pokoji žíti,
A kdyš vyprší hodinka —
V náručí Vámumříti.

Mnohé nehody zasmušily konečně jeho
mysl a pobřížily jej v těžkou trodnomyslnost.
Jsa tělesnou slabostí a duševní chorobousklíčen,
dán byl r. 1832 od vrchnosti své na odpočinek
e nepatrným výslužným, Tu sedával v rodinné
Jenošce a duchem svým zalétal v doby minulé.
Vzpomínal i dobrodince svého, lipského kněze,
a při této vzpomínce zaleskla se | vždy
slza v oku jeho. Nějaké aspoň útěchy posky
tovalo ma přesvědčení, že básničky jeho lidu
se líbí, pilně čtou a odebírají. Na sklonka ži
vota svého jal se Šnaidr psáti ovůj životopis,
který pečlivě i před svými věrnými skrýval.
Bobužel, že tato poslední práce se nám neza
chovala.

V listopadu roku 1884 raněn byl Šoaidr
mrtvicí, kterýž případ se na to v únoru v té
míře opakoval, že pozbyl sluchu, řeči a zraka,
načež 17. května r. 1836 klidně skonal a 19.
května za přítomnosti nesčetného zástupu lidu
a mnohých vzácných hostí, zvláště přátel jeho
literárních k dočasnému odpočinku na hřbitově
smidarském uložen byl.

Literární činnost Šnaidrova nechceme
přeceňovat, ale také ne podceňovat.

V mladších letech psal a básnil německy,
přispívaje do rozličných časopisů a byl v přá
telském spojení s předními německými literáty
domácími, jakož i s básníky a spisovateli sa
hraničními. Pro svou nevšední vzdělanost aeste
tickou, důkladnou známost literatur klasických
a básnickou způsobilost požíval v literárním
světě německém nemalé vážnosti, a kdyby byl
ca této dráze setrval, stkvělo by se jméno jeho

mezipřešníní básníky německými.Šnaidr psal a básnil německy, toho
příčinou bylo jeho vychování, jeho studia a
tehdejší duch času. Náležel mezi ty, kteří ne
doufali více ve vzkříšení a probuzení národa
českéno.

Tepes ve Smidarech, seznámiv se s několika horlivými vlastenci, ochopil 8e lyry české.
Jakých obtíží bylo tu Šnaidrovi překonatil
Nebyl tehdáž již mladíkem, ale mužemÓ4letým
když r. 1820 uveřejnil první svůj pokus český
„Nemoc a pomoc“ v Čechoslavu.

strbováo k pomíjejícím hračkám, které ho
vlastně jenom na poutí jeho za správným po
chopením života zdržují.

Z toho důvodu pokládáme za časové a
potřebné, aby tradice českéhoŠivota a puměti
činorodého působení jeho činitelů byly chrá
něny před zapomenatím. Dnestou nás vyhlíží,
jsko by před rokem osmdesátým minulého

stoleti bylu v Čechách pouze tma, již rozpla
ují od té doby dva nebo tři lidé — —

Blnd ten musí býti co nejdříve staven a
dice vzbozením mocné tradice, která český lid
vedla k jeho uárodnímu i hospodářskému pro
bazení a proto musí býti vzbuzeny vzpomínky
Da působení těch, kdo o toto probuzení mají
nejpřednější zásluhu. Před pamětmi, vzpomín
kami a tradicemi těmi, jež napořád jenom ú
spěch a pokrok budou hlásati, musí ostonpiti
všechny theorie, jimiž jest dnes lid tak maten,
že vlastně více neví, co má na světě chtít a
hledat.

Dnes, jako nikdy jindy intelligentu nená
leželo, nenáleží, aby své povýšenosti zapomínal
a k vášním a libůstkám lidových davů sesta
poval, ale on jest povinen lid k sobě po
vznášeti a učiti, jak by mohl býti na světě
šťasten a spokojen. Tyto lid povznášející tra
dice, jež byly osou, kolem nichž se působení
intelligence minulého století pohybovalo, masí
býti u nás osvěženy, oživeny, znovu vzbozeny,
aby se život a svět nestával ve zracích lidu
obtíží, soažením a trampoton tak, že především
jenom přihlíží k tomu, co dělá soused a za
pomíná, že on sám také povinen jestplatné 8
vážně pracovati a působiti. K tomu masí býti
lid ovšem veden a to především uváděním pří
kladů života a působení těch, kteří nás na
věčnost po šťastném a blahovolném působení
předešli.

Pro starověkou mládež aotopiey takových mužů spisoval Platarch, Nepos, std., ale
u nás neděje se v ohledu tom nic. Kde vzíti
tedy posily, vzory, poučení a utěšení, když
jest kniha životaa působenínašich možů celého
předešlého století uzavřena?

Každý zajisté že rozuměl, co jsme pově
děli. A nyní na konec maličkou tradici.

Bylo to ještě za vikářské soustavy školní,
když jeme ve skalické škole před výroční
zkouškou psali krasopisné ukázky. Tehdejší
skalický náš pan učitel Josef Kolisko byl muž
naskrze pokrokový a zajisté právě proto pře
depsal nám jednou nejenom k napsání na
škartku papíru, ale k zapsání do paměti tuto
tradici své učitelské moudrosti:

Tvůj dach a tělo budiš pěkně vychováno,
pro Bůh a právo ať zahoří srdce jemně:
pak zdáti se ti bude každé ráno

Snaidr to uznával a trpce toho šelel:

Běda, že se mi tak pozdě
Muza česká vyjevila|
Že mne teprv na okraji
Hrobu pěvcem učinila!

A žádaje za přijetí v rodinu tehdejších
básníků, volá:

Starému, hle! básníkovi
Hleďte vlídných rakou podat,
Jenž se — ač již blíže hrobu —
Českému chce spěva oddati

Proto mosíme být v ohledu tom oznalými,
a kdyby básně neodpovídaly formou, vzletem,
slohem a pravopisem požadavkům nynějším,
musíme přiznati, že Šnaidr, ač v ovzduší ně
meckém vychován a vzdělán, přece se nikdy
neodnárodnil a duši české porozuměl, jak málo
který básník český.

Básně Šnaidrovy vynikají prostotou, srdeč
ností, nenaceností a zdravým humorem, a tudíž
pokládány byly za nejoblíbenější souvěké

básně české. Kolikráte přednesena byla přbesedách a jiných zábavách jeho balada „Jan
za chrta dán“, která do němčiny a angličiny

řeložena a Klicperou v činohru zpracována
byla! Jak zdomácněl u nás popěvek: „V boro
vém na skále háji“ a mnohé jiné.

První část sebraných jeho básní „Okus
v básnění českém“ vyšel u Pospíšila v Hradci
Králové r. 1823 a druhá část tamtéž r. 1830.

Šnaidr byl hamoristou, milovníkem zpěvu
a lovu, hledaným společníkem. Při tom však
byl povahy Ššlechetné, srdce dobrotivého, ú
ředníkem poctivým, soudcem avědomitým, ke
každému vlídným, porobeného lidu přítelem
upřímným.

Pro Smidary má Šuaidr zvláště tu důle
žitost, že již na počátku století minulého pro
bouzel tu ducha vlasteneckého, založiv s ka
planem Hákem r. 1820 knihovnu, obsahající
spisy zábavné a vlastenecké prvních našich
buditelů.

Smidarytaké aznávajíce ušlechtilou snahu
Šnaidrova, postavily básniko—baditeli již r.
1861 pěkný náhrobek na rov jeho a ohystají
se oelaviti památku jeho odhalením pamětní
pesky dne 7. srpna 1904.



krásnější tato země; ,
nesnáz a bída nepoznají tebe,
a na zemi jaž rozkvete ti nebe.

(To byl zdravý dauob,jehož spanilé tradice
nechati zaniknouti bylo by obrovskou kulturní
škodou,k jejímažodvrácenípracovatipovinen
a povolán jest každý, kdo nechce, aby náš lid
nucen byl v myšleakovém ohledu skákati do
tmy pošetilých povídání a jalového madrotví.

Obrana.
(3) Hravouka sv. Igaáce = Loyoly

a Martiea Luthera. Sv.Ignác napsal: „Jest
velmi důležito tak bojovati za katolickou pravda,
aby i bladaři, kdyby byli přítomni, se pře
evědčili o naší lásce a skromnosti křesťanské.
Nesluší něco urášlivého mluviti, aniž na jevo
dávati, jako bychom jejich bludy pobrdali; ale
třeba prostě dokázati pravdivost věrouky ka
tolické, z čehož wamosebou následuje, že učení
odporná jsou falešná“. Za to „reforimator“
Luther, který prý vynalezl vyšší mravouka
než jaká jest v katolické církvi, vyjádřil zá
sadu: „Všichni, kteří usilují, život, statek a
čest vynakládají, aby vyhabili biskupy ajejich
moc, jsou milé dítky Boha a praví křesťané.
— Dříve uež odrazíme Tarky, musíme 8 pa
pežem začíti a arcibiskupy, biskapy a opaty
v Rýně utopiti. (Luther's sámmtliche Werke.
XXVIII. 142; XXIV., 160).Otázka k těm, kteří

právě v posledním čase hanobí beze všech důazů jezovitskou mravouku: Kdo z obou mužů
mluvil podle evangelia?

Politický přehled.
Z Vídně prý zase ozývají se líbezní hla

sové, aby Čechové dali si přece říci a obstrakce
zanechali; dr. Kórber slibuje prý totiž zřízení
české university v Brněa postátnění některých
matičních středních ústavů českých na Moravě,
za to však žádá, aby Čechové na dvě léta za
stavili obstrakci, přeměnivšeji v pouhou opo
sici. Tak, tak, pouhé sliby, na ty enad už
Mladočeši nesednou. Skatky chceme! — Slo
vanské pobočky při učitelských ústavech ve
Slezsku bouří všecko Němectvo v Rakousku.
A dr. Kórber dělá při tom nestranného do
kazoje, že by se Němci proti nařízení vládnímu
nebouřili, kdyby byl jich stranníkem. Věra
trvá v platnosti výrok Korbrův, že se bez
svolení Němců nemůže Slovanům nic povolit.

V Dol. Rakousích mají nyní změněný
zákou o obecním řádu a volebním právu,
čímž křesť. sociální strana Luegrova snadněji
dosáhne vítěžství.

V Ubrách chystají se ještě k větší ma
darisaci. Všecky nčitelské ústavy badou pře
vzaty do správy státní, takto že snáze národní
školy propadnou maďarisaci.

Mozi Francií a Vatikánem diplomatické
spojení přerušeno — roztržka úplná. Katolická
církev z tohoto boje jistě jednou vzejde jako
vítěz. Mocný Bismark v boji tom padl, padne
i Combes.

Nejen Raskem, ale i celou Evropou o
třáslo zavraždění ruského ministra vnitra,
Plehvea, tím více, kdy Rasové na dálném Vý
chodě zápasí s úskočnými Japouci a kdy ve
škeří nepřátelé Slovanstva jásají nad nezdary
ruských zbraní, čekajíce, aby ve příhodné
chvíli dorazili všichni kolísajícího obra ro
ského. Japonci postupujíce za ustupujícími
Rusy k Liaojanu a Mokdenu srazili se u Da
Šičaa s ruským vojskem, odkudž muasili Ro
sové ustoupiti, a byli pak rovněž poraženi ve
dvon bitvách u Jusulikju a Jancelingu, kde
padl i roský general Keller. Ztráty Rasů prý
jsou walé, japonské pak velké, Také uHaj
čenu napadeni mocněRasové. A oPort Arthur
zase zuřil několik dní mocný boj. Na 400 těž
kých děl japonských vrhalo spousty střel na
Port Arthar; tak pradkého útoku ve válkách
dosud nebylo. Výsledek nebyl zase pro Japonce
příznivý. — Vladivostocké ioďstvo vrátilo se
zase bez pohromy do Vladivostoku.

Zprávy místní a z Kraje.
Instruktivní kurs pěvecký pořádaný

v Hradci Králové od 8. srpna večer do 12. srpna
večer t. r. Pořad: V pondělí, dne 8. srpna. V 8 hodin
večer na uvítání p. t. účastníků s pro p. t. širší
obecenstvo ve dvoraně „Adalbertina“ koncert dle
zvláštního programu. V úterý, dne 9. srpna, v den
sv. patronů semě české. V 8 hodin v seminářském
kostele sv. Jana Nep. mše sv. — Dr. J. Able: „Missa
s. Crncis“(čtyřhlasmužský);introit,gradualeacom
munio chorálně; offertoriam od Jak. Oaadfliega: „Ex
sultabunt sancti“ (dvojhas s pr. varhan) a Skuhor
ského: „Pauge lingua“ (smíšený sbor). Po měi sv. M,
Hallera „Adoremae. Laudate“ (dvojhlas s průvodem
varhan. Ž „Nápěvů“ k Oltáři: „Pochválena, pozdra

vena budiš“. O půl 10 hod. Zabéjení kureu v biek.
novém Borromeu. Od 10 do 18 hodin „Nanka o ebo-
rála“. Od 3 do 3 hodin přednáška professora Dr.
Aloise Kolíska z Hodonína: „O aesthotíce všeobecnéi
hudební se sřetelem k církevní hadbě“. Od 3 do 4
hodin přednáška professora J. Noráka s Náchoda: „O
poměra hudby antické k hudbě církevní, obavláště

k chorála“. Od 4 do 5 hodin přednáška koop. Fr.
Eislera « Heřmanic: „Církev a církevní hodba.“ V 5
hodin v kapli borromejské zpívané litanie k božskému
Sruci Páné. V 8 hodin večer hadební produkce v Adal
bertinu dle zvláštního programu Ve středu, 10. srpna
v den sv. Vavřince. V 7 hodín mše av. n sv. Jana
Nep. — V. Říhovaký: Miesa Loretta op. 3. (smíšený
sbor s průvodem). Introit, gradmale, offortorium a
communio chorálně. Pange lingaa od M.Hallera 7hlaaně
op. 68. Po mši av. Fr. Koenena Ave Ř gina coeloram
(trojhlas), Fr. Witta Modlitba sv. Františka (čtyřhlae).
Palestriny Improperie (drojsbor Čtyřblasý). V Borromeu
od 8'/, hod. do 11 hod. pokračování v nauce o cho
rála. Od 11—12 hodin přednáška ředitele B. Kašpara
s Dašic: „O právech a povinnostech ředitelů kůra“.
Od 2—3 budio přednáška skladatele V. Říborakého
s Chradimě: „O hře na varbany a instrumentální
hudbě. Od 3—4 hodin „Nauka o hadbě mensorální“.
Od 4—5 hodin přednáška ředitele O. Hromádky z Brna:
„O moderní theorii hudební“. V 6 hodin litanie spí
vané k Paaně Marii. V 8 hodin budební večer v Adal
bertinu dle zvláštního programu. Ve čtvrtek, 11. srpna,
v den av. Filomeny. V 7 hodin měe sv. a sv. Jana.
Zpěvy provedou účastníci kursu. V Borromen od 8—
11 hodin pokračování nauky 0 chorálu. Od 11—13
hodin přednáška ředitele Uagra s Něm. Brodu: „O
kostelní pfeni lidové“. Od 3—6 hodin „Praktická na
uka o homofonii a polyfonii“. V 5 hodin litanie k Pánu
Ježíši. V 8 bodin hadební večer v Adalbertinu dle
zvláštního programu. V pátek, 12. srpna, v den av.
Kláry. V 7 hodin mše sr. a sv. Jana. Zpěvy provedou
účastníci kursu. V Borromeu od 8%/,hod. do 11. hod.
pokračování nauky o chorálu. Od ti—1z hodin před
náška ředitele J. E. Zolinky z Prahy: „Různé směry
církevní a dachovní hudby.“ Diatonicko ohromatické
studie. Od 2 -8 hodin přednáška ředitele J. Vintra
z Kolína: „O školéch a zkouškách zpěvních. Kdo stojí,
hlediž, aby nepadl“. Ve 3 hodiny „Te Deum landamas“.
Ve 31/, hod. v kathedrálním chrámu Páně sv. Ducha
výklad o varhanách s ukázkami hry ředitelem p. J.
Wůuschem z Hradce Králové. Poznámka. Mezi každou
hodinou bude 1Ominatová přestávka. Stanovený pro
přednášky čas bude přesně dodržován. Kure koná ze
bezplatně. Pro přihlášené reservovány jeou již noclehy
zdarma v Borromeu. Ostatní dodatečně přihlastež se
u místořiditele Borromaea V. Jarkoviče. V Adalbertina
jsou připraveny novlehy sa mírnou cenu. — Obědy
za 1 Kv hotelu „Bařtipán“. Každý účastník mějž
Epitome e Gradnali R“ a „Orlova rakověťchorálu“.

Odporučení hodné hudebniny bude míti na skladě bisk.
knihtiskárna (Adalbertinam, přízemí čís. dveří 1.)
knihkupectví B. Melichara.

Hudební produkce, pořádanépři instru
ktivním kursu pěveckém dne 8., 9, 10. a 11. srpna
t. r. ve dvoraně „Adalbertina“ vHradci Králové, jeou
a tímto programem: V pondělí dne 9. arpna: 1. Bendl:
„Hle na sta písní“. Dvojhlas. 2. Goltermann: „Sil
jsem proso“. Cello. Prof. Vacek. 3. a) Lašek: „Konec
všema. b: Beadl: „Pro habinka“, SI. A. Fialova 4.
Wieniarski: „Romance sons Paroles“. Honsle. Říd.
Unger. 5. V. Novák: „Ballada norská“. Sbór. 6. Dr.
Maýr: „Touha“. SI Novohradská. 7. „Bach: „Probu
sení“. Cello. Prof Vacek. 8.Blodek: „Ve stadni“.
Zpěv Lidunky a Verany. Si. Fialova, sl. Novobrad
ská. 9 Loeve: „Hodinky“. Fiala. 10. Gaal: „Suita
na raské písně“. V úterý dne 9. srpne: 1.Řatto:
„Babí léto“. Dvojhlas, 3. Blodek:„Koncert na flótnu.“
Boháč. 3. Trio z op. „Hubička“. SI. A Fialova, al.
R. Fialova, Fiala. 4. Sarasate: „Romanza Andalusa“.
Housle. Řid. Unger. 5. J. Novotný: „Slovácké pírně“.
Pí. Dvořáková. 8. Zpěv Svatavy z Dvořákovy sv. Lad
mily“. Část II. č. 18. Slečna Novohradská. 7. Wie
niavskí: „Mazarka“. Flétna. Boháč. 8. Labický: „L'
Adieu“. Viola. Sahula. 9. „Čínské tercetto“. Pp. Bo
ránek, Svaták, Dvořák. Ve středa dne 10. erpna: 1.
Farkaš: „Věnec z chorvatských národních písní“.
Tamborašský odbor katolické jednoty. 2. Dr. Drořák:
„Biblické písně“. Řid. Winter. A. „Sancta Lncia“, Si
cilská národní. Temboraši. 4. „Z písní Chválových.
Říd. Winter. 5. „Směs z českých písní“. Tambnraši.
6. „Z písní Pickových“. Řid. Winter. 7. Farkaš:
„Slošno pod hrratakou zastarou“. Pochod.Tamburaši.
8. „U voznice“. Kom. dvojzpěv. Beránek, Dvořák. Ve
čtvrtek dne 11. srpna: 1. „Směs z oper“. Tembaraši.
2. „Výminkáři“. Dvojspěv. Dvořák, Svaták. 3. „Es
kamoter a jeho famulas“. Dvořák, Svaták. 4. „Tobiáš
Vrťátko u souda“. Dvořák, Beránek. 6. Farkaš: „Sre
tan imendan“. Mazarka. Tamburaši. 6. „Astronom“.
Beránek. 7. „Pochod tambarašův“. Tamburáši. Klavír
z c. k. dvorní továrny p. Ant. Petrofa. Začátek vědy
v 8 hodin večer.

Nezaměstnnnmostpokrokového tisku.
„Osvěta lidu“ má nemilou svízel. Dvakráte týdně vyjít
musí a proti „klerikalismo“ v každém čísle nějský
ten výlev „mravního rozhořčení“ taky musí být, děj
se co děj; kdyby se místo výpadů proti katolictví pěsto
vela v takovém listu skutečně výbradně pokroková

ráce, dali by sami „pokrokáři“ svému lista kvinde.
Ále kde jen hledat nový náboj v sezoně tolik mrtvó?

Chudinka „Osvěta 1.“ i v tomble čísle si vypomáhá
přežvykováním Drozda. A poněvaděžádné vydatnější
sousto nechce do úst přiletět, chytla se ubohá při
avé trapné nezaměstnanosti aspoň naší krátké lokálky
o Svozilori. Jak čtenářům naším známo, konsta
tovali jeme enitbu tohoto reformatora, přidavšo

mku, še taková reformace, jako je sňatek,
je snadná a pohodlná, že se nesrovnává se zásadami

usa, miláčka Svozilova; přitom jeme položili otásku,
zda nebylo hřímáníbývalého katechety tak trochu
ušlapáním pěšinky k vlastní šenitbě a dodali jeme:
„To svět asi sotva věděl, že p. Svozil obrací frontu

ze zájmů nejprivátnějších“. Tolik jsme nepnalí o sňatkuSvozilově ze svého stanoviska scele klidně u vědomí,
že nám ten pán sa rozborlení ani nestojí. — A tu
„Osvěta lidu“ vylítla celá poplašená, sdvíhá v sloup

covém výpadu tačného. tisku farisojeky oč) k nebi nadi
naší avrhlostí. Prý nícbost a podlost klorikalismu
Obnova nikdy (ll) v sobě nezapře. Prý nejinak nefť

úpatickým obdivem musí ble
děti každý vášný myslící Sluvěk na p.J. Svosile,
který šel odbodlaně za hlasem svého avědoní a opastil
církov, s jejímš ačením a životem nedovedl a nemobl
se stotožniti.— Přiznávámerádi,desenemohlacírkví:
stotožniti člověk,kteróma o pravdunašlo akterf např..
vposlední přednášceo Basovi boařil proti efrkvi ničím ne
doloženými porolavami, jak jeme posledač ukázali. —
Prý Svozil „vyslovuje očekávání, že metivý (1, klepika
Jiemne bude bázeti blátem po jeho mangelství a bude
pro ně snižovati a hanobiti j osoba i jeho boj a
rosohod s katolickou církví.Byli jeme svědavi — po
kračuje Osvěta lidu — jak se tu sachorá Obnora —
s stalo sa,00jeme očekávali: Obnova nedovedla v sobě
zapřít nískost apodlost klerikalisma.“ — Teď bychom
rádi věděli, kde ta metivost, nízkost (!!), podlost (II),
unižování (!1) a hanobení (ll) v našich řádcích se Ba
chází. Napsali jsme naopak, že Sroail marně čeká na

o církvi u že místo hněvu vyslovojeme jen šetrné po
Jitování. A še jest taková reformace snadná s pohodlné,
v tom jistě e námi souhlasiti musí i každý odpůrce
církve, nechoe-li býti farigojem. A de se ta reformace
nesrovnává ze zásodami Huca, to tvrdisne seela klidně
snovu, třeba še nám „Osvěta lidn“ protovytýká svým
ušlechtilým způsobem naprostý nedostatek logického
smyslu a duševní omezenost. K šetrnéma poučení po
krokového básníka sdělujeme tolik: za Husa měli lidé
tytéž náklonnosti k hříchům jako nyní, proti coelibátu
ee tehdy hřešilo; a přece Hus neodporučoval zrušení
coslibátu, přece nabádal k jeho přesnému ostříhání a
věděl přece, že již dávno před ním někteří o zrušení
coslibáta usilovali. Napsal: „Pokládají světí, že čistí,
to jest od umiletvie zachovaní, a svlá ště kněžie
mají býti od šenského obcoránie vzdálení ... Protož
dí svatý Jeronym: Prvá pokušení kněžská jsou
přístapové k šenám; a ženám bydliti s kněžími,
nišádnápříčipu nemá dopuštěno býti obcovánie. Věř
mi, nemóž cělým srdcem přebývati s Bo
hem, ktod šenskými přístupy jest svázán, Aj
takf mlaví svatý Jeroným. A to slyše, kněže,
žáka i panoše! nemnoho obcaj s ženami...
Protož mnoho jest ustavení, aby kněšie s ženami
neobcovali; sle netbánie, oblehčenie, lest, chytroat,
a darovánie jest jich starším, i jim, i osadním, i
pánóm ma věčné satracení“. (Výklad viery 276-7). A
tak už zůstane rozhodnou pravdou, še reformace Sro
zilova se ne-rovnává 80 zásadami Hasovými, af už
Srozilova reformace jest pokládána za horší či lepší.
Jaké nehezké tituly Hus ženě udílí, nechceme zde
opskovatí; kdyby něco takového pronesl: nyní kato
lický kněz, byl by strhán v pokrokových listech jako
nejhorší zpátečník. Dle „Oav. 1.“ zlořečeným bylo Hu
sov1, kdo poznanou pravdu srazaje, čili kdo nejedná
dle svého svědomí. Jenže, drahý pane, zapoměls jeste
dodati — buďto z nevědomosti nebo z báaně před
pravdou — jaké podmínky Hus svědomí ukládal. Dle
Husova zřetelného vyjádření mají býti neústapní kacíři
na hrdle trestáni. „Kacieři ode všech věrných mají
zavržení býti;“ velmožové mají mocí puditi nepod
dajný lid'k sv. přijímání. Z toho je přece zřetelně
vidět, že Has neobmezenou svůli a každý pohodlný
odkaz na „svědomí“ neschvaloval. — „Osvěta |.“ roz 
šlapává také náš dotus, ada si noušlapával Svosil
svým proticírkevním bojem pěšinka k vlastní ženitbě.
Obrací farizejsky k nebi zrak © povzdechem: „Coš
není si „Obnova“ skatečně vědoma nemravnosti (!)
svého počínání, tapic (17) čestného muže jen proto,
že jedná čestně?“ A teď prosíme o důkaz, kde byl
Svozil v oné naší lokálce pro své šenění
tapen. Podívaná -pro Olymp! Nejdřív „Osvěta
lidu“ chválí ženitbu Svozilova o překot a pak na
sývá nemravností dotaz, zda už o této reformaci
Srozil dříve nepřemýšlel. Na tom, milí pánové, nic
nesejde, zamilovaleli si určitou osobu měsícpo slo
žení katechetského úřadu. U nás není žádná „perfid
nost“, poněvadě jsme při dotasu svém mlavili o chati
po sňatku obecně. Myalí-li Svosil, že je líp se oženiti
než zachovati coelibát, my jsme bo proto netapili. —
„Osvěta lidu“ ka konci své šťavnaté polemiky přidává
obvyklé povšechnékoření. Šermuje hovorem o pově
rách, šarlatánství, zištném politikaření, jimiž pokasil
náboženství „klerikalismus“, jemuž není žádná pomlava
dost sprostou a žádná perfidie dost nízkou, aby jí ve
svéjesovitskémativoatinepoužil“;hovořío poslušných
loutkách církevních choutek, straanických snahách,
udapávání intelligence, touhy |pn pokroku, mravního
sebevědomí, svědomí, poctivosti. Prosím, tolik tupení
snešeno dodatkem na 19 řádcích,tolik nepravdpři po
jeno k polemice s naší lokálkou! — Inu, nezaměst
nanost zlá, k tomu to veliké vedro a sucho, sucho
všude, a nejvíc v hlavě roznášeče pokroku. Myslí-li
„Oevěta 1.“, še nás strhne k té „pokrokové mravní
úrovni, v níž si tolik libuje, a že se od ní naučíme
nekřesťansky pomlouvat a tupit, mýlí se, třeba že by
si horečně přála, abychom se takó sapozaměli. A tihle
lidé chtějí nás učiti lepší morálce! Jame ve velikém,
nekřesťanském pokušení, poprosit „Osvětu 1.“, aby jen
takovým nadáváním a nepoctivým překracováním nám
dělala reklamu dále; tak by se nejlépe lidé dobré vůle

přesvědčili, jak ta onaha po vzdělání a ušlechtěníu „pokrokových“ vyhlíší. Ale nechceme tomu; vádyť
musí každého pootivého Čecha zarážeti, k čemu všemu
se jeho mateřštiny v době pokroku užívá — pod
maskou pokroku.

Na zamezení pošára v městských
lesích královéhradeckých. Purkmistrovský
úřad v Hradci Králové šádá obecenstvo,aby v městských .
lesích neodhazovalo hořící doutníky neb sirky, ješto
by tím snadno povetati mohl lesní požár.

Úmerné smche v okolí Hradce Králo'é
trvá dále, na dóšť so marně čeká. Žně uš akončeny
— všecko obilí vlastně jiš na stojatě usnšeno. Oko
paniny hynou, otava zprahlá, všecka zeleň po

prachem, jehož na všech cestách spousty jako na Saaře. — Kolem Hradce viděti na lukách ohněm vy
úlená místa, zvlášť za okres. nemocnicí směrem na
lesské Předměstí černá se velký kus louky, jeně

v neděli odpol. spálen obněm a najehoš uhašení při



hvapili i basiči. Ohně tyto povatávají neopatrností—
odhozením doutníku nebo sirky — nebo súmyslně
saslcovány jsou různými nesvedenci.

V | Ojendkolegů =Sy=masie královéhradeckého z let 18 19TĎ. Va dnech
28. a 33. £. m. hodláme se po 25 letech nejíti v Hradci
Králové, -a sice v hotelu Bařtipán v Adalbertinu,
k osvěšení přátelství a milých vzpomínek z dob stu
dijních. Kolegové, dostavte se všichni i byť byste
byli jen část svých let studentských s námi prožili.
Přiblaste se co nejdříve u některého s nás podepsa
ných. Jan Seidl, děkan v Černilově. Josef Paš, c. k.
poštov. kontrolor v Praze.

Neobyčejný zjev pozorovánbyl ve dnech
26., 26. a 27.Července ve vojen. perka v HradciKrál.
Vády k rečora kolem 8. hed. objevil se nad každým
stromem mohutný sloup mravenců, kteří ve své ro
jivé náladě prováděli tu 8:6 nevídané reje. Mravenci,
dělíce se na samečky, samičky a dělníky, mají po vy
lboatí křídla, pak se vyrojí. jako „věsly, stratí
však za nedlouho křídla« padají ma zem, kde si za
Joší vlastní nové obydlí.

Neštěstí ma dráze. V pondělí před poled
nem skládali na nádraší královéhradeckém bednute
třemi velikými skleněnými tabalemi na 6 m dlouhými,
jež určeny na přístavbu ke Grandhotelu do nového
okresního domu. Zásilka vážila 12 metr. centů Při
skládání pomocí nádražního jeřábu byli zaměstnání
dělníc praš firmyjBroftovy.V. Nováka V. Simůneka pak
F. Broš z Pouchova. Najednou se věsk řetěz přetrhi,
bedna padla na dělníky a všechny těžce zranila; Brož
jiš zranění svéma podlehl. Ovšem sklo ne také úplně

Be ětio. Vina neštěstí svádí se s jednoho na dra
Badestné cestování. Jistí třipánis Tře

bechovic ve výletní náladě vyjeli si dne 1. t. m. na
dvojkolkách do Hradce. Dva z nich měli obyčejné
dvojkolky, třetí motorovoo. Kdyš se jim po dobrém
obídku v Hradci v hlavě rozjesnilo, chystali se opět
na kola vyhoupooat. Nežjednomu z nich nechtělo se
zase nohy ohýbat; navrhl, aby kolega, majitel moto
rové dvojkolky, druhé dvapohodlně domů svezl. Při
jato. Koupena perná šňůra a tou jednoduchá kola
přivázal k motoru. Na daný pověl skočili na kola,
ale pozbyvše rovnováhy hned se váleli v prachu. Tím
však nikterak nezměnili svého plánu; co se nepovedlo
poprvé, provede se snad podruhé, myslili si Výletníci.
Podruhé vyhoupli ve na kole, dva pak přístojící diváci
drželi je, až se trochu rozejeli. Sotva však pán na
motorce „páry“ přidal, jeden z přivázanych se rozko
lébal a jjě se poroučel na sem a za ním drabý, oba
ma hromadě. Po zemi se jim ovšem do Třebechovic
nechtělo, proto motorka zastavili. Na rozpálenon po
hoožděnou hlavu museli jednomu dáti pořádný obvaz.
Kdy a jak se dostal: domů, nevíme.

Zápis do kursu ku vzdělání Běesteumnckpro školy mateřské v Hradel
Králové konati se bude dne 12. září t. r. o 8.
hod. ranní. Žadatelkám jest předložiti: křestní list,
propouštěcí vysvědčení, lékařské vysvědčení od lékaře
„úředně ustanoveného, po případě mravní zachovalosti;
dále vlastnoruční výkresy, okázky z kraeopisu a
Ženské rační práce. Hoed po zápise budou se konati
přijímací zkoušky.

Záložna v Hradel Králové. Výkazza
měsíc červenec 1904. Stav vkladů počátkem měsíce K
1,881.802"13, kapitalisovaný úrok K 27.664-25, vloženo

„K 156.251-32, vybráno K 175.270'57, atav koncem mě
síce K 1,540.447-11. Stav půjček počátkem měsíce K
1,068.707-73, půjčeno K 76-508'17, splaceno K 41'682-94,
stav koncem měsíce K 1,09A.682-96. Počet účtů 2463,

„resorvní fondy K 118.901-18,závodní podíly K 62.447-65
pokladní obrat K 817.238'83,

Záložní úvěrní ústav v Hradci Krá
levé. — Ve schůsi správní rady dne 20. t. m. od

-bývané předložena bilance za první půlletí běšného
roku. Docílené výeledky json velice přísnivé, ba možno

-říci stkvělé a odpovídají plnou měrou zvýšenému ka
pitálu. — Dá se předpokládati určitě, že bude možno
vypláceti stejně velkou dividenda jsko léta minalá,

„potrvá-li nynější běh obchodu i v druhém půlletí. Zá
„roveň uenegeno zúročiti I. Červencem t. r. počínajíc:
vkladní knišky 3*/,5/,,pokladniční poukázky s 90denní
výpovědí 40/,, Novostavba skladiště byla ukončena a
15. červencem účeli svému odevzdána. —

Všeobecná úvěrní banka v Hradel
Králové vykazuje dnem 81. července 456 členů.
Záruka hotově zaplacených podílů členských obnáší
K 36.240, coš zajisté jest výsledek skvělý za doba 3
a '/, měsíční činnosti, Na zápisném bylo dosud při
jato hotově K z.275, na jiných poplatcích vedlejších
K 1544. — Veškerá dosad poskytnuté půjčky jsou
bespečně uloženy a skytá tadíž ústav tento sa vklady,
které 4 a 1/,%, záročí, neprostou bezpečnost. Že údaje
tyto jsou správné, a že Ústav jest v každém ohledu
dobře spravován, mohou se vkladatelé, třeba nebyli
členy ústava, na základě $ 30. stanov kdykoliv pře
avědčiti.

Okresní ústav pre bezplatné zpro
středkování práce a sinžeb v Král.Hradci
sprostředkuje zcela bezplataě — jak pro zaměstnava
tole, tak i pro zaměstnané — práci véeho drubu děl
níkům i dělnícím šivnostenským, továrním, obchodním

„mřísencům, písařům, čeledi domácí a hospodářské,
„jskož i učňům. Přihlášky mohou se konati ústněneb
, písemně, na venkově pak při všech obecních úřadech
v obrosu, kteříšto úřadové neprodleně dodání kašdé

„přihlášky a odhlášky na ústav obstarají. Každá při
hláška platí 1 měsíc, Tiskopisy propísemné přihlášky

„Ise obdržeti zdarma buď v ústavu samém neb na
venkově u úřadů obecních. Úředníhodiny ústava jsou:
Ve všední dny od 9. hodiny dopoledne do 3. hod.

-Odpoledne, v neděli a ve svátek od 9.—11. hodiny
dopoledne.Ústav nalézá se v ulicí Špitálaké čp. 373.

Úeartí, Paní Arnoštka Hniličková, vdora
c. k. jab. cesimistrovi, matka p. Frt. Hniličky, c,k.

prolonora realk; v Hradci Králové, zemřela v Táboře29. června w věku 80 let. Pohřeb konal se 31,
+července ne hřbitově v Táboře,

Dar Adalbortinu. Vdp.K. Janský,farář
v Ubersku, věnoval 50 K Adalbertina, jako čistý vý
těžek katechosí, jím vydaných. Zsplať Pán Bůh!

Nepřístejnost © Přivydávánísavasedelna
nádraží královéhradeckém požadujese na majiteli 1%
h za kašdé jednotlivé savazadio, ač se tak neděje na
tádném nádraší. K tomu při více zavazadlech nacen
jest přijimatel často dlouho čekati, neš vée dostane.
Soad ta nastane brzy patřičná náprava.

U/Z%dějin poddaných vesnic bývalého
panství dec Králové. (Dlezáznamůar

chiválních podávé. V. P—a.) II. V Kluku bylo po
čátkem 18. století 9 chalupníků a 3 podrazi.
Chalupník Jan Lankaš měl dědičn. roli 4 atr. II.
tř. a 22 atr. 2 věr. III. tř., 3 etr. ladem ležící půdy,
pod 2 vozy (sena) lonky dědičné a pod 1 vůz (sena)
louky pod plat (45 kr. roč.), 3 věrt. sahrady; úroků
platil při sv. Jiří 7 kr., při av. Havle též 7 kr, vrob
nosti odváděl 2 slepice a 8 vajec, panu děkanovi su

obch dní a letníkův 7 kr., sa obláče 6 kr. a 4 vejce;robotoval 3 dny týdně. Chalupník Potr Zita měl
14 ete. II. tř. s 18 str, 8 věrt. III. tř. dědič. rolí,
5 str. ladem ležících, pod 5 vosů (sena) dědič. lak a

3 věrt. zahrady; úroků platil půlletně 8 kr. 3
en., vrchnosti odváděl 1 slepici, 8 vajec, panu děka

novi suchých dní a letníkův 5 kr., sa obláče 6 kr. a
4 vejce; robotoval 3 dny týdně. Václav Lankaš
měl 6 str. II, 18 str. 8 věr. III. tř. dědičných rolí,
1 str. 2 věr. ladem ležící půdy, pod 1 vůs (sena) louky
a 8 věrt. zahrady; úroků platil půlletně 8 kr. 3 den.,
vrobnosti odváděl 2 slepice a 4 vejce, panu děkanoví
Jménem suchých dní a letníkův 6 kr., za obláče 6 kr.
m 8 vejce; robotoval 3 day týdač. Chalupník Jan
Štancl měl 10 atr. II. tě., 11 str. III. tř. rolí dědičn.,
1 str. 1 věr. ladem lešící půdy, pod 1 vůz (sena)
louky a 3 věr. zahrady; úroků platil půlletně 5 kr.,
vrchnosti odváděl 3 vejce, panu děkanovi suchých dní
6kr.,za obláče6kr. a 2 vejce,robotoval 3 dny týdně. Cha
lapník Matěj Cabr měl 4str. II., 12 str. 3 věr, III.
třídy děd. rolí, 1 atr. lada, pod 1 vůz (sena) louky,.
1 věr. zahrady; úroků platil půlletně 1%kr. 4:/, den.,
vrcbnosti odváděl 4 vejce, dávku panu děkanoví jako
Václav Lankaš; robotoval 3 dny týdně. Chalupník
Václav Nobejl měl 6 str. II, 13 str. 3 věr. III.
tř. rolí dědičných, 2 str. lada, pod 2%vozy děd. louky,
pod 1 věr. zahrady; úroků platil půlletně 6 kr., vrch
nosti odváděl 2 slepice a 3 vejce, pana děkenovi 5 kr.
letníkův, 6 kr. za obláče a 3 vejce; robotoval 3 dny
týdně. Jiřík Lankaš měl 7 str. II., 7 str. 2 věr.
III. tř. dědičn. rolí, pod 2 vozy lak děd., pod3 věr.
zabrady; úroků platil půlletně 4 kr., vrchnosti od
váděl 4 slepice a 4 vejce, panu děkanoví 3 kr. eu
chých dní, 6 kr. za obláče a 2 vejce; robotoval 8 dny.
Matěj Dvořáček měl 5 str. JI., 2 str. 3 věr. III.
tř. děd. rolí a pod 3 věr. zabrady: úroků platil 3
kr. 3 den. půlletně, vrohnosti odváděl 1 slepici 3 vejce,
pena děkanovi 3 kr. suchých dní a 2 vejce; robotoval
8 dny týdně. Jan Branka -něl 2 str. II, 7 str. III.
tř, děd. rolí a 1 str. lada, lak pod 1/, vozu pod plat
(27 kr. ročně), zahrady pod 2 čtvrtce; úroků platil
půlletně 3 kr. 8 den., vrchnosti odváděl 1 slepici a
3 vejce, pana děkanoví 8 kr. suchých dní, 3 kr. za
obláče a 2 vejce; robotoval též 3 day týdně. — Po
drah Jiřík Branka měl 2 věr. II., 3str. III. tř. rolí
dědičných, pod 1 vůz louky děd. a pod 2 čtvrtce za
hrady; úroků platil 1 kr. půlletně, vrchnosti odváděl
1 vejce, panu děkanovi 1 kr. sachých dní a 1 vejce;
robotoval 1 den týdně. Podruh Martin Jansa měl
2 věr. II., 3 str. III. tř. rolí dědičných, platil 3 den.
úroků půlletně, vrchnosti odváděl 1 vejce a robotoval
1 den týdně. Celá obec platila pánům komisařům
2 zl. 16 kr., společným sloužícím 45 kr., masitého
„sufálagu“ 1 al. 10 kr., alouhovi sejpky 11 str. žita
ručně.

Nová představemstva v okres.hejtman
stvi královéhradeckém zvolena jsou v posledních mě
sících v obcích Roudnici (starosta p. J. Zeman),
vLubně(st.p. Frt. Rybář), ve Věkoších (st. p. J. Černý),
v Oujezdě (st. p. Fr. Adamíra), v Polánkach (st. p. J.
Kánský) v Rusku (st. p. A. Hrnčíř) v Krásnicích

v Plotištích (st. p. J. Doledal).
Padělané pětikormmy kolojí v kraji,

jsouce dosti dobře provedeny. Veškeré padělky zhoto
veny jsou z kovu britania (kovu lžicového) dobře se
strojenými sádrovými formami, majíce dosti pěknou
barvu a dobrý zvuk. Padělky tyto poznají se však
snadno dle nápadně nepatrné váhy, jež nepřevyšuje
17 gramů, dle mastného omaku jakož itupohranného
málo hladkého okraje a mělkého písma okrajového,
mimo to dle draného nelesklého povrchu s nedosti
z něho vynikajícího nákresu a písma s rozmanitými
chybami v litbě.

Z Předměřle. Obecnaše byla a jest dosad
ryze českou, ale najednou že prýtam jeou i Němci.
Tak hlásá německo-českátabalka na mostě k nádraží
patřícím, na němž po 36 let nebylo žádné tabalky.
Dal ji vyvěsiti p. trafmistr Číla, v naší obci usazený,
udávaje ta nosnost mostu. Pane Čílo, nevíte, jaké ta
bulky patří do ryze české obce? Či myslíte, že se
na př. parní kotel z Brna lekne toho německého ná
pisu a vrátí se, aby se most nezbořil ? Čeština še nám
nestačí? Snad nejeme už v Prusku!?

Z Týnlátě m. Orl. Jen co je pravda!
Vzdělanost a ušlechtilost pokračuje; zvláště u „pří
telíčků“ katolíků. Byl jsem náhodou na veřejném
cvičení sokolském, zdržel jsem se do rána a na
větívil jsem též „Obecní dům“ a přišel jsem ku
vzácným zkušenostem. Byl tam „kroužek mládenců
střídmosti“, rozumí se že intelligentních, kteří se
bavili aš příliš pokrokově. Hrubších výroků sotva
jsem kde slyšel; titulovali tam jednoho našince
„studený“, „namrslý“ a ještě hůř. Jeden — obuv
ník — který by si řemeslem sotva vydělal na
zemáky a proto přivydělává si při fanusech, myslí,
že kdo vstoupí do vinárny p. Pavlovského, jistě
se pokazí. Mládenci by tam vlastně moc rádi šli,
ale tamější společnost na takové vzdělance příliš
nedrží. Odtud to otírání. Lepší společnoststudená

než sedět s někým, který musel zatušovat skandál
bezkou brstí korun a ještě od tatínka dostal na
pamětnou. Tolik zatím vzdělaným mládencům ns
pamětaoe. Nepřestanou-li, uveřejníme jména a

. Hrab. Anenské slatinné lázněv Bě
lohradě (Čechy) hostily dne 28. července 1001osob
(bes bostů na letoím pobytu a passantů).

Ze Zbraslavie. Dno 81. červenceslavil mi
lovaný náš pan děkan padesátileté knátské jabileum.
V předvečer slavnosti nepořádáno vysoce důstojnéma
jubilára zastaveníčko su účasti slavného zestupitelstva
obecního, sboru učitelského, epolků divnostenského,
hasičského a vysloužileckého, sbora detnického a mnoha
osadníků, při čemě krásně zazpíval sbor zpěváků za
Hzení p.Vác. Češíka, ředitele cnora, své a celé osady

řání. Slavnost počala o 10. hod. dopolední průvodemněžstva do chrámu Páně, kde vdp. Frant.Cnaloapka,
vikář ze Světlé, odevzdal jubilárova věnec stříbrný,
darovaný urozenou patronátní rodinou pana Adolfa
šlechtice Schebka, pěkně myrtou ovitý, jakož i berličku.
Na to následovalo kázání, které mél dp. Alois Peměkl,
farář ze Zruče, bývalý kaplan -sbraalavický; řečí
úchvatnou vylíčil zásluhy jubilára jako občana, učitele
a kněze, takže mnohé oko slzou se zarovil3. Ježto
veledůstojný pan jubilár pro atáří a dojmy k slavné
mši sv. odhodlati se nemohl, aloužil mů: uv. sán:
vdp. vikář za hojné účasti okolního kněžstva. Po
slavné měi sv. zapěl sám jabilár rozechvěným hlasem
slavné Te Deum. Zvlaštní radost způsobil panu jabi
lantovi vdp. Dr. Vincenc Ratb, konsist. rada a pro
fessor bobosloví z Hradce Králové, který nelitoval
námahy a schválně přijel, aby účastnil se radostné
slavnosti bývalého svého učitele, jakoži stařičkýpřítel
vdp. Vojtěch Kouba, děkan ze Soutic. K sluvnosti
dostalo se stařičkému jubiláru veliké množství blaho
přání.

Ze Zruče. Působení dráhy železnéjest v na
Šem utěšeném Posázaví pozorovati. Ruch stavební vy
volal již mnohou pěknou bndova, která jest ozdobou
našeho městečka a ještě do budoucnosti jest nadíti se
mnobých steveb na zvelebení našeho místa. Utěšená
krajina naše, hodící se výborně za letní pobyt, přivá
bila mnohé návštóvníky jak k atáléma pobytu letníma,
tak k cestování. Okrašlovací náš spolek vnaží se, aby
ještě zpříjemníl domácím i cizím pobyt. Tak letos
zřídil na Sázavě konpadlo, které, ač řeka při panují
cím suchu strádá vodou, hojně jest používáno. Žel,
še o stavbě druhé dráhy Kutná Hora-Zruč proslýchá
se, jako by stavba její na příští rok odročena býti
měla z příčin neznámých. —

Z Křesetie u Kutné Hory. Den 31.
července utkví hluboko v duši všech věrných kato
líků farnosti křesatické, kteří svědky byli dojemné
alavnosti primiční. V ten den obětoval první mái av.
u příznivce svého dp. Al. Nováka, faráře, novosvěcenec
vp. Frant. Stejskal, rodem z Rychnova n. Kn. Několika
rysy zachytíme zde dojmy slavnosti primiční. Dojem
ným byl výjev v budově farní, když novosvěcenec
přede všemi přítomnými se alzami v očích děkoval
rodičům svým za všecka láska a vychování a prosil
je o požehnání na cestu k oltáři Páně, V pravdě vzne
šeným byl okamžik, kdy třesoucí se race žehoaly mla
dému knězi, ruce, jež ho učily dělati první křížek.
Jako by zlatým rámcem štěstí rodinného byla srdečná
slova místního faráře, kde loučil ae 8 novosvěcencem
a odevzdával ho cele v race Hospodina. Posilou na
trnitou cesta Kalvarie bylo blahopřání mládeže školní
tlamočené dražičkou Emilií Maškovou. Z farního domu
ubíral se novokněz ve stkvělém průvodu za assietence
okolního koěžstva do farního kostela. Průvodu súča
stnila se školní mládež, s). živnostenský upolek s pra
porem, sl. sbor místních hasičů, slavná zastapiteletva
všech přifařených obcí a řada bělostných družiček pod
dozorem sl. Olgy Zavadilové, místní učitelky. Průvod
pak uzavíralo nesčíslné množství věřících. Při vetupu
do kostela květinami vkusně ozdobeného zapěl sbor
pp. ačitelů z Křesetic a Malešova za řízení p. řídícího
učitele Al. Kmoníčka velebný sbor: „To jest den, jejž
učinil Pán.“ Slavnostní kázání měl proslulý kazatel
ThDr. Jan Nep. Jindra, který úchvatnými slovy takřka
vryl svaté pravdy trojího úřadu kněze v srdce poslu
chačstva, ješ vděčnou slzou v oku splácelo krásné
perly učení Kristova milovanéma kazateli. Po kázání
sloužil novosvěcenec první mši av., při níž podával
„chléb nebes“ svým rodičům a pří -uzným. Slavnostní
nálada dovršena byla mistrným provedením dvouhlasé
měe od Říhovského s průvodem nově postavených
varhan.

Ze Dvora Králové m. IL. Vestředu3.
srpna před 2. hod.odp. vznikl požár v Palackého ulici
a strávil atřecby tří domů, z nichž jeden náleší p.
dr. Ant. Pavlíčkovi, advokáta v Karlíně, drahý p. Kr.
Starmovi, obavafku a třetí p. Jos. Monzarovi, ob
chodaíku. — Rychlé přispění hasičských sborů za
mezilo další šíťení ohně. — Mezi tím, co střechy 4
domů stály v plamenech, počaly chytati dřevěné střechy
3 domůsměremknáměstístojících.Vdoměp. Manzara
bydlí oba páni katechetové měšť. škol zdejších pp. V.
Martinek a Fr. Kvičera, jimž nábytek byl poškozen.
— V minulém týdnu přejet byl v Nadražní ulici těž
kým porozem desítiletý školák Josef Petera. Chlapec
ten chytal se za líba u voza pivovarského visící,
apadi pod vůz a byl přejet. Těžce jea zraněn ze
mřel v několika hodinách dne +9. července.

Lokomotiva se vyšinula. Kdyžvečerní
osobní vlak státní dráhy, jedoucí z Halbštatu k
Náchodu, dne 1. t. m. vjížděl do tunelu před po
lickým nádražím, narazila lokomotiva pojednou
na kameny na kolejích uložené a okamžitě v tu
nelu samém 8e vyšiaula. Vlak, výletníky zvláště
školní mládeží z Nahořan a cestujícími naploěný,
zůstal jenom duchapřítomností strojvedoucího oka
mžitě státi, tak že jen vyšinutá lokomotiva vězela
v tunelu. V obecenstvu povetalo veliké vzrušení.

Děti a ženyplaka a jako zoufalé křičely. Nastala ohromná panika, která byla by zajisté ne
šťastné mívala zakončení, kdyby „reservka“ s Ná
choda neprodleně telegraficky povolaná v pravý



čas nebyla přijela. Nymí toprve mobli lidé
s vozůPaštění Po drozhodiné namáhavépráci
podařilo se lokomotiva dáti opět ma koleje a ji
s tunelu vytáhnoutí. „Reservka“ náchodská při
pjata po té k vlaku, pak o půl 8. hod. na
místě ve čtvrt na šest přijel doNáchoda. Jlameny
v tunelu uložily prý děti.

Z Vídmě. (Původnídopis.)Na vysvětlenou.—)
Jednota sv. Mothoděje vidí 6e nncepe podetí veřej
mosti vysvětlení na mnohé dotazy připojené k milo
darům, na zakoupení kostela a kláštera ct. řebolnio
Redemptoristek zaslaným. V moobých přípisechdota
zají se dobrodinci, sda-li kup již proveden,v jiných,
še milodar se sašle, až kup se provede, jinde opět,
af se milodar zašle spět, jest-li ae kostel a klášter
nekoupí. První dotaz dokazuje zajisté vřelé účasten
ství na té akci, kterou Jednota pro zajištění českých
slugeb Boších ve Vídni podniků, drahé dva přípisy
bolestně nás jímají, nechceme se o nich šířiti. Béhom
80 roků vymohla Jednota za mnobých obtíží a pře
kádek české slušby Boří, které ovšem lid český sám
ai platí; roční náklad činí 6000 kor. Slušby Boší tyto
konají až posud ovětští kněží a sice s nevšední obě
tavostí, nemajíce ve Vídni existenos své pojištěny.
Tato nejistota a obava, aby ty olofby Boší nezanikly,
pohnula Jednotu o to se postarati, aby te ve Vídni
usadil český řád, jenš maje dostatek kněší ty české
slušby Boží pro budoucí časy pojistí. I podařilo se
Jednotě získati dot. řád sv. Augustina na Star. Brně
na Moravě, sříditi ve Vídni k tomu účelu konvent.
Po vzájemné zralé úvaze a dorozumění zakoupila Jed

note letos r lednu v X. okr. vídeň. vhodní pozemekro stavbu kláštera a kostela; ovšem še zůstale naň
ještě diažna 70000 kor. Za tím účelem jiš v ledpu
v novinách tuto akci dala do veřejnosti, prosíc o mi
lodary na zaplacení tobo dluhu, sby se ku stavbě

docházely v míře skrovné, Než asi ku konci Června
poděsila lid český v III. a XI. okr. víd. bydlící ta
nemilá zpráva, že ct. sestry Redemptoristky na Repn
wegu III. okr. prodávají svůj klášter, sabrada a kostel,
v němě J. Em. + nejdp. kard. Schwarzenberg vymohl
české služby Boží, jež až posud důst. OO. Redempto
risté konají. Není divu, že tato zpráva, která ve též

ravdivou osvědčila, lid český pobouřila a to tím více,
kdyš se proslýchá, že kostel se buď zboří, buď še
bude zakoupen od protestantů a proméněn v prote
stantský sbor, kam by sa naší kritické doby i náš
lid byl lákán. Tato okoloost přimělaJednotu sv. Me

, thoděje, že za přičinění vl k Dr. Stojena vyslalaprovolání do zemí korany České a prosbou o rychlou
peněžitou pomoc; neboť s dvojím bylo by prospě
chem, klášter a kostel již hotový koupiti: předně
sachránily by se tam české slušby Boží, sa
drahé odpadla by stavba kostela a kláštera
Da onom zakoupeném pozemku, který s výtěžkem se
rodá. Z počátku byla od ctih. sester ku provedení
Dpu určena lhůta do 8. července, poměvadě však ct.

sestry až posud vhodného místa pro stavbu nového
kláštera nemají, nabyla tím jednota času nejen ku
provedení kupu, ale i zároveň ku získání jiných do
brodincův a milodarů. Poněvadě však milodary nedo
chásejí v tom a v tom obnoso, jak te v této
akci vším právem očekávalo — aš posud jest málo
naděje obnos ten veliký sebrati, který cth. sestry za
svůj majetek žádají — pak nezbude nic jiného, neš
upustiti od této druhé akce — ovšem jaká = toho
Všejde pohroma pro lid český, může jen ten posonditi,
kdo s tím lidém ve Vídni žije— a vrátitise kuprvní
akci natom jiš zakoupeném pozemku v X okr. po
staviti kostel a klášter onomu na hoře zmíněnému
duchovnímu řádu; dříve však třeba dluh 70.000 K
na pozemka váznoncí zaplatiti. Tolik af tedy poslouší
ot. dobrodincům na vysvětlenou: Nepodaří-li se kou
piti od ct. sester kostel a klášter, pakužije Jednota
zaslaných milodarů na zaplacení dluhu na posemka
vásnoucího, sby brzo ti se mohlo atavboo kostela
a kláštera v X. okr. Kdoby všsk s dárců nechtěl
svého milodara věnovati na tento účel, ač jest týš jak
první, nechť požádá avůj milodar zpět a ten se mu
ochotně vrátí. Bůh žebnej na přímlava Bohorodičky
a našich av. českých patronův tomato důležitému dílu
Jednoty a vzbuď nám hojnou a rychlou pomoc; jest
ovšem pravda, že spravedlnost byla by tou nejrych
lejší pomocí, pokud však te není, kéž pomůše ochotně
a £ lásky křesťanské rčnovaný „groš“| Ano groš ka
groši vzrostl by na tisíce; ku př. v neveliké obci Před
mostí u Přerova dala obec 32 K; dp. farář povzbadil
farníky při kázaník ofěře, kteráž vynesla 77 K; jedna
obec tedy věnovala 109 K; a nemáme v Čechách,na
Moravě a ve Slezska aspoň podobných obcí za tisíc?
Jaká by z také akce pošla suma, a k tomu ty veliké
obce, jako královská matička Praha, Plzeň, Králové
Hradec, Chrudim a jiné, co by tu tisíc se sešlo pro
rodáky vídeňské! Zdař Bůh a žehnej!

Oheň. Ve čtvrtek odpoledne vzňal se ne
známým způsobem stoh slámy patřící p. Malému
ve Farářství u Hradce Kr. Škody tím vzešlo na
800 K.

Sjezd abitarientů oktávy gymnasia
královéhradeckého z r. 1899 konáse re
dnech 7. a 8. srpna v Hradci Králové v Grandhotelu.

Různé zprávy,

V PRAZE »OBNOVU«
Use dostati v knihkupectví p. Františka HovorkyvŽitnéulicía vprodejinovinp. M.Vlěkana

Příkopech.

Protestent o katolických missloná
říeh. Pobočník švédského krále Oakara II. Couche
ron-Aumot vydal před nedávnem epis: „Číňanés
křesťanská mieie“, v němž na základě zkašeností, za
dlouholetého pobytu v Číně nasbíraných, misionáře
protestantské nechrálí. Vytknuv jim neznalost čín

skóbošivotea li , píše: „etl jesm mnohétyto útoky za nábošensko-filosofické spisy Číňanů a
misijní společností evropské (protestantské) měly by

litovati, že nevolily lépe ty; kteří ovangsli knížetepokoje na půdě číneké měli větípiti. čom obora
mají katolíci snačnou převahu. Věeckyjejich misijní
společnosti stojí pod dozorem papele a jen m
dostatečně vzdělaným abystrého rosumu se dovoluje,

na obtížné misijnípole Číny se odebrati. Oni vydo
P si respekt čínadoo učenců, což bohušel, nelsoo většíné misiodářů $rotekt+ntakých: Co může to
prospěti, jestliže mutové, jako Richard, Nevins, Bódrdva
a j. (protestanté) bndojí, když existují sta v misionářské
armádě protestantské, zvláště žen s větším srdcem
meš rozumem, kteří zbudované svým nerozumem
bourají. Nikdo nečetl díla Konfaciovaa Menciusova,
aby nepocítil hlubokou úcta před těmito mudrci...
A zvláště proti jich moudrým na učením čelí útok
nemoudrých. Katolíci sačínají po mnohých trpkýc
skušenostech vyučovací svou metbodu badovati na
základě čímskými mudrci položeném. Protestanté

sj iané časem poznají, še jejich Ježíš vády budechladně přijat, dokud nepřestanou Konfacia činiti
směšným. Byli to mušové vyvolení, oni Jesuité, ješ
Řím na tka XVIT.atoletí na Východ poslal, aby
tam evangelium hlásali a obor katolické církve ros
šířili. Bylí to muši stojící na výši evropské kaltary
a zároveň nadšením plápolali. Jemným apůeobem
a vzdělaným vystupováním dovedli si zjednati pří
stapu do bran císsfského paláce,neboť se jim zdálo
nejlepším, začíti práci ahora. Poněvadě byli tito
apoštolové výteční astronomové, matbematikové, malifi,
architekti s budebníci, nebylo žádným divem, že je
vládnoucí císař přijel s otevřenou náručí. A dobrá ta
pověst, jakou si Jesnité svými vědomostmi aslskali,
vynutila jim úcta i u zavilých nepřátel nové nauky“.

Známý odpadiík Hoemobroech, ex
jesuita, k němuž cítí obzvláštní přízeň i čeští odpůrci
katolictva, posledně štval proti katolické církvi v Mann
heimu. Katolíci však svolali bned na to achůsi, na
níš promluvil poslanec kutolického centra Roeren.
Nebudu — pravil řečník — obírati se útoky Hoena
broechovými. On ai tobu ani nezaslouží, vědyť si
musil při sepsání největšího svého díla „Papešství vosvé
kaltarní činnosti“ od protestantských učenců dáti
Ibiti a dokásati, ša je plagiator a padělatel, fe ke
avým útokům na papežství použité prameny z části
padělal a s části jim nerozaměl. „Něconepoctivějšího,
něco frivolnějšího než Hoensbroechův pamflet, jsem
nikdy nespatřil“ — praví o jeho spise protestantský
dějepisec a svůj zdrcující posudek Hoensbroschova
díla končí slovy: „Neznám v celé mně známé histo
rické literatuře, ano v literatuře vůbec, drahého díla
— a mohu bez chlouby říci, že jsem v literatuře obe
snámen, — které by jen přibližně způsobem tak lehko
myslným, frivolním, ano přímo satracení hodným
psáno bylo, jako tomu jest přidíle Hoenebroechově o ka
tolické morálce“. Tak soadí o Hoensbroechoví učenec
protestantský, který se jinak nekloní ke katolicismu,
nýbrž epíše k nevěfe. „Je-li katolická církev a řád
Jesuitů opravdu tím, za co je nyní Hoensbroech vy
dává, pak musíme se ptáti, jak že bylo možno, aby
až do svého mužnébo věku v nich netrval a až bes
prostředně před svým vystoupením s horlivostí je za
stával?* Řečník dodal pak některé ukásky pssní
Hoenabroechova dříve a nyní pokračoval: „To je
ten maš, jehož jméno prý značí program. Bůb smilaj
se nad tím programem. Taký cobameleon « smýšlení
nesmí činiti nárok, aby se s ním ještě vášně mlavilo
o záradách a názorech“. V dalším se zmiňuje 0 inse
rátu, jímž hr. Hoensbroech po srém vystoupení zřádu
hleda: „bohatounevěstubez rozdílu vyznání“apraví:
„Domnívá-li se tento ženatý kočs a vystouplý řobol
ník, še pustým spílápím církvi ohluší své svědomí,
ať to jen zkusí, alo on «e jistě sklame. Od erdoe ma
přeji, aby před ukončením svého dlvota "Opět nalesl
ztracený klid svědomí, ale mohu jej ujistiti, že na
cestě,pu níž se ubírá, toho nikdy nedocílí“. — K této
charakteristice dodáváme, že Hoenebroech nedlouho
před svým vystoupením s církve dokazoval patolízaleky
„dogmatickou důlešitost“ práva papežova na církevní
stát; chtěl být se samé úlisnosti papežtější než Řím
a — bned po svém odpadu bouřil proti papežské
moci víc neš protestanté. Takoví odpadříci jako Hoens
broech, [éka a comp. věra málo dovedou církev poškoditi.

Pražský vrchní rabín vzývá Boha
© vítězství pohaaských Japomců. „Prager
Looalcorr.“, vydávaná furnaliston Šim. Pollakem,při
naší správu z repraesentace ivraelitického pobřebního
bratrstva pražekého, která zní skatečně neslýchaně.
Při banketu, konaném na oslavu voleb do této korpo
race, povstal pražský vrchní rabín dr. Nathan Ebren
feld a promluvil o všeobecné situaci židů. Pojednav
o sitnaci židů na Buvi, oslavoval přímo Japoncea
uzavřel uvou řeč vyslovením aaděje a vroncího přání,
„še Bůb se ujme japonských sbraní“, aby bylo „bar
bareké Rasko potrestáno“. Někteří posluchači tohoto
speeche — praví „Localcorr.“ — ustrnutím oněměli.
Po rabína dra Ehrenfeldovi promluvil v témše smysla
spisovatel S. Kohn; plamennými slovy obracel se proti
Rusku a oslavoval Japonsko. c

Ruský mímístr zavražděn. Celým
Raskem otřásla zase rána: v Petrohradě zavražděn
ruský ministr vnitra Plehve, právě kdyš v povoze
spělna nádraží. Útočník vrbl pumu pod kočár.

činek byl brozný. Kočár rozdrcen, ministr, Jeho
pobočník a kočí děsně roztrháni, usmrcení ještě
asi dvě osoby a na 20 raněno. Útočník, jenž byl
také raněn, jest prý studentem. Ministr Plehve,
rodem Němec, byl velmi přísným, bezobledným
proti každému. Vinu mu proto přičítati jest ukva
pené, nerozamné, neboť vystupování jeho dáno
jest jiš poměry ruskými, které jsou výsledkem
socialních a politických podmínek tisíciletých.
Basko je posud ještě nevyspělé, nepřipravené na
nějaké pronikavější reformy státní. A vznětlivá,
neskušená mládež ruská, vidouc vzory různých
svobodnějších zřízení na západě, a podněcována
jsouc k tomu ještě Rusku vepřejícími živly sabra

ničními, domnívá se, že jen pomon, dýkou atd.

napíší nn převrat na pros šch všech. Prvétické vraždy projev, ně gocjflní nemrepělot©Rpgl YY
Na rozmnošoní obyvatelstva. Ve

Francii obývá obyvateletva následkem nezřísenéhodi
vota, proti čemuž vyhledávají se různé prostředky.
Příštím rokem nejen fe nebudou v Paříži nvýšeny
obecní poplatky otcům roJiny, naopak rodinám aleví
se ještě 6 franků sa kaddé dítě pod 16 lot. Táš aleva
dostane se otci rodiny sa steré rodiče, které u sebe
chová a živí,

Proti tyrání vojáků vydalministrválky
PitreichvojenskýmPk háe nařízení,aby 6-ro
jíny jednáno bylo vlídně, všeliké týrání a spílání má
býti vyloučeno a vinníci potrestání, ať jsou to pod
důstojníci nebo důstojníci, rovněž i ten, kdovo svém
oddílu podobné nepřístojnosti trpí.

Daň u tloušlky. Méóstekárada v Jalmě ve
Švédeka usnesla 6+, de každý občan přes 175 liber
těšký mosí platiti děf „biahobyta“. Proti této daní
povstali však všickai tučačjší poplatníci „pádnými“
protidůvody, jinak do se dají na půst a poškodítakto
řesaíky, pokaře, bostinské a vinárníky. Protoasi bu
dou se bříška kulatit dále,

Účastníkům prvmí české pouti do
Lara se opět oznamuje, že schůzka naše na ar.
Hostýně bude due 29. t. w. odpol. a 30. dopoledne.
Bližší správy obdrší poutníci s „Projevy“ kterése do
tiskojí. O byty bude postaráno.

Vdpp. vikáře a děkamy prosím o le
skavó zaslání oběžadků. Doposud ze 220 dostal jeem
odpověď asi od 40. Objednávky vyřídím po vyjití

„Erojovů poataíků.“ Leop. Kolíeek, farář v Předklášteříu Tišnova.

Dluhy měsán Brma. Dlesprávy vydané
istrátem bylo v roka 1902. v Brně 113.821obyvatel.

Jmění mělo v roce tom Brno,8, 959.506 korun, dlohů
pak 28,049.537 K 21 haléřů.

Vzdělání dívek k samostatné vý
živě umožňuje pozoruhodným spůrobem dvouleté
dívčí obchodní škole ústava hraběte Půttinga v Olo
monci. Škola končí letos první pětiletí svéno trvání
a vysílá čtvrté absolventky do praxe. Dosavadní

beolventky dosáhly vesměu slušného umístění v zá
ložšnách, mlékárnách, na poště, v různých kancelářích
úvěrních, obchodních a průmyslových, redakcích, knih
bapectvích, knihtiskárnách, atd. Kdo přeješ si po
drobnější informace o škole té, dopiš ředitelství zmí
něného ústava o prospekt školy té, kterýtéš obsabuje
weznam všech dosavadních abaolventek a jak jsou
umístěny. .

bí é © přivoVelkombída©zejencpl Madilo letošní nesmírné sucho. i
hrozí dobytku tatáž neboda, jaká jej útihla za su
obého léta 1880, kdy celé ch!évy onemocněly lémavkon
kostí a mooho tisíc kusů masilo na konec prodáno
býti na maro. Tenkráte ještě v poslední chvíli ujalo
se věci naše veškeré Časopisectvo a radilo, aby rol
níci přikrmovali mírnými dávkami pícního vápna.
Kde rady této aposlechnuto, tam dubytek chorobou
nadřečenou zachvácený ozdravěl a zdravý neonemocněl.
Od té doby má dobré plení vápno svou pěknoa pověst
a uevymizolo ze zásobárny rolníkovy. U nás sdomác
nělo a pro svou pravost a jisté blahodárné účinky
těší se pícní vápno „Drožstva Hospodář“ v Miloticích
nad Bečvou, jež dalo svůj výrobek chrániti úředně
snačkon „Hospodář“ před padělky. Mimo to odporu
čajeme, aby každý rolník sil 00 nejvíce strništních
eměsek. Dá-li Bůh pohody, bndon směsky bajné a
bude jich přebytek. Ta část přebytečnou ať každý

porél a saoře jako zelené hnojivo, coš se mu příštíúřodou velmi dobře vyplatí.

Je o o
pod ochranou sv. Jana Nepomackého

v Hradel Králové
bude dno 22. srpna 1904 o 1 hodiněodpolední

vedroramé Adalbertina.
POŘAD:

. Zahájení schůze.
Čtení zápisníku minulé valné schůze.

. Zpráva jednatelova.
„ Zpráva účetní.

Zpráva pokladníkova.
. Volba nového výboru.
. Volné návrhy.

V. Uhlíč, Dr.Er. Reyl,
předseda. jednatel.

Posnámka. Dle čl. 10. stanov musí býti ve
valné schůzí aspoň pětina všech členů osobně nebo
písemně plnomocenstvím zastoupena. Není-li pětina
členů zastoupena, ozavírá se o hodinu šji — tedy
o této schůzi ve 2 hodiny — sa každého počtu členů.

(Zasláno.)

Časový projev z kruhů na
šeho duchovenstva

Vůči strannickéma boji, který v době nejsovější
vzešel mezi známými katolickými listy a stranami ai
osobami v našem duchovenstvu, dovolsje si ducho
venstvoo slavnosti poutní ve Sksbrově ve vi

keriátu rychnovském dne B Šerno Doot. r.nhromážděné projeviti své nejhln'ší politování, o
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aěmu, k tomuto bojí a k těm různým neblahým
výstřel jeho došlo. Náchtíbo stranníky, jeme
Shea jem saujati proti tomu, 00 bymohlonky

našich spůsobiti nesvár ato vdo kdy nám jena
výsost papotřebí míru a svorné . Nepřátel máme
dost jinde a na tolika stranách, a „přitoliha neros
Juštěných otáskách s noryřípených zájm naších
máme se před očima jiných stkvěti — nejednotou.?

Cereané mt ne res nostrainternane ublicartmentum at propter — personas jeme «
„Úech“ a „Vlstaík stály vedle sebe a neproti sobě!

Podepsaní:

Josef Číšek, farář a vik. sekret, v Dobrém: Jos. Černý,
katecheta v Jičíně; Václav Erychleb, děkan v Dešt
ném; Jindř. Jakubička, farář ve V. Zdobnici ; Ludvík
Jelínek, koop. ve Skuhrově; Jos. Imlanf, kaplan v B.
Újezdě; Fr. J. Košťál,farář ve Skuhrově; Jos. Moravec,

lan v Bystrém; Jos. Pohl, farář v Lukavici; Jos.
Pohl, farář v Liberku; Jos. Róssler, kaplan ve V,
"Ouřimi; Jan Snížek, kaplan v Solnici; Vít Stálý, ka
techeta v Čáslavi; Jan Kří Šrámek, farář a vík. sekret.

'v Nebeské Rybné; Eduard Švorc, kooperátor v Dobrém;
Frant. Tomíček, farář a b. notář ve V. Oažřimi.

Projev tento, jenš mám poslán a vlastnoručními

da všech jmenovaných duchovních — zajisté še"dojdesouhlasu| širšího.

Výkaz členských příspěvků politickému
Dražstvu tiskovému:

Členové zakládající splatili (dle čísel):
Po 100 K: 85 — 100 K. Po 76.05 K: 29

= 7605 K. Po 40 K: 63 — 40 K. Po 35 K:
18 — 26 K. Po 20 K: 5, 930, 77 — 60 K Po
10 K: 1, 11, 33, 53, 87, 88 — 60 K. Celkem

„361 K 05 h.

Členové skuteční splatili (dle čísel):

Po 20 K: 3, 10, 150, 169, 213, 277, 280,
:331 — 160 K.

Po 10 K: 9, 13, 32, 56, 59, 60, 63, 84, 85,
87, 89, 95, 96, 97, 105, 106, 107, 113, 122, 123,
126, 128, 129, 130, 131, 140, 141, 147, 156, 157,
160, 162, 164, 168, 173, 174, 178, 179, 180, 186,
194, 199, 200, 202, 209, 218, 219, 224, 225, 226,
1290, 232, 234, 237, 239, 240, 246, 251, 253, 254,
256, 258, 263, 268, 271, 284, 293, 299, 303, 305,
306, 307, 308, 311, 319, 328, 335, 344, 347, 352,
356, 357, 363, 364, 369, 370, 372, 373 — 880 K.Po7K:146—7K

Po 5 K: 47, 72, 132, 133, 155, 189, 195,
198, 208, 222, 233, 242, 244, 275, 300, 313, 315,
316, 321, 328, 339 — 105 K.

Po 4 K: 151 — 4 K. Po 3 K: 302, 362
= 6K Po 250 K: 58 — 250 K.

Po 2 K: 86, 177, 353 6 K. Celkem
117050 K.

Členové přispívající splatili (dle čísel):

Po 10 K: 21, 191, 307, 341, 449 — 50 K.
Po 750 K: 166 — 750 K. Po 6 K: 157, 365= 2K.

Po 5 K: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 27,
29, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 48, 49, 56, 58, 59,

61, 64, 65, 66, 73, 76, 81, 86, 91, 93, 94, 97, 100,
105, 114, 120, 123, 124, 135, 136, 140, 141, 142, 143,
154, 158, 161, 162, 165, 177, 184, 186, 189, 190,
192, 195, 199, 201, 203, 209, 210, 213, 215, 223,

224, 228, 230, 234, 236, 299, 243, 244. 245, 249,
258, 257, 261, 268, 269, 271, 272, 276, 282, 284,

1286, 293, 299, 302, 303, 307, 308, 309, 311,
312, 818, 314, 315, 316, 319, 326, 329, 336, 340,
.350, 358, 359, 360, 362, 369, 372, 379, 380, 381,
.386, 391, 397, 401, 405, 410, 411, 417, 418, 419,
425, 480, 432, 438, 437, 439, 440, 446 — 665 K

Po 4 K: 28, 113, 255, 281, 296, 338, 339,
366, 384, 400, 404, 415, 445 — 52 K.

Po 3 K: 83, 295, 442, 352 — 12 K Po
250 K: 39 — 250 K. Po 2 K: 51, 72, 75, 84,
219, 221, 299, 317, 344, 353, 370, 378, 387, 392,
400, 403, 406, 414, 424, 447, 450 — 42 K

Po 1 K: 70, 393, 431, 448, 451 — 5 K
„Celkem 646 K.

Členové splatilé úhrnem 2379-25 K.

Na Adalbertinum darovali v jednotlivých
vikarlátech:

Dary Indult
1.) Generálnívikariát Hra

dec Králové (město) . 1205—K ——K
2) Vikariát královéhradecký

(venkov). . ... 11287 » 28— >
:3.) Vikariát vrchlabský . 131— » 23694 »
4) Vikariát vysokomýtský . © 48— > 19877 >
5.) Vikariát hostinský 28— » 28720 »
6.) Vikariát broumovský 122— » 17134 >
7.) Vikariát čáslavský 13970 » 15520 »
8.) Vikariát králický . 194— » 15813 >
9.) Vikariát hořický . . 3820 > 11105 »

10.) Vikariát chrastecký . 12105 > 10340 »
11.) Vikariát chrudimský . 18980 » 17201 »
12.) Vikariát jaroměřský. 92-20 » 19178 »
13.) Vikariát jičínský . . . 248— » 19592 »
14.) Vikariát kopidlenský . 12050'> 245— »
15.) Vikariát kostelecký 12120 » 13980 »

16.) Vikariát králický „. . — > 1 K.
19) Vim kuliokoštlí- zák; oN>
18,) Vikariát lanškrounský . © 62— » 27350 »
19.) Vikariát ledečský. 8610 > 3220 >

"Vikariát lipnický . . 110— » 156'18 »
Vikariát litomyšlský. 62— » 24058 »
Vikariát náchodský . . ©68— » 10180 »

) Vikariát novobydžovský© 135— > 21590 »
24.) Vikariát opočenský . 87— » 25193 >
26) Vikariát pardubický . . 10620 » 7750 »
20.) Vikariát poděbradský 248.— » 11230 >
27.) Vikariát poličský . 16'— »- 14071 »
28.) Vikariát polenský. . 82— » 13680 »
20.) Vikariát rychnovský. 102— » 19708 »
30.) Vikariát skutečský . . 111— > 16554 >
31.) Vikariát německobrodský © 60— » 12960 »
32.) Vikariát trutnovský . . ©——.> 17672 >»
33.) p. t. pp. Hanel a konkurenti 110:— »

Úhrnem 4693-82 K 5262-28 K

"Tržní zprávy.
VHrodoi Krélové, dne 80. července 1004.1 hl

plooice K 1600—17-40, šita K1100—1400, ječme
be K 10*40—11*80,ovsa K 5-80—750, prosaK 000
—000, rikve K 11-20—12-40, hrachn K00 00—00'00,
čočky K 3200—00%00, jahel K %3-00—00.00, krup
K 18:00—8600, bramborů K 7-00—800, jetelového
semene bílého K 128-00—186*00, jetelového semene
růšáku K 8000 —32*00,máku K 46:00—00'00, olejky
K 00:00—0000, lněného semene K 00-00—00'00, 100
kg žitných otrab K 12-00—1240, 100 kg pěen. otrub
K 11*40—11-60, 1 kg másla K ?-56—3-80, 1 kg sádla
vepřového K 1'78—0:00, 1 kg trarobu K 0-36—0440,
1 vejos K 0:05—0'06, 1 kopa zelí 10'00—14'00, 1 kopa
okurek K 1:00—6:00, 1 kopa kapusty K 3-60—4:00,
1 hl cibule K 9-90—1000, 1 kopa drob. zeleniny K
100—300, 1 hl mrkve K 1:80—2'00, 1 kopa cerele
1:00—2:00, 1 hl jablek 5-60—6-00, 1 bl hrušek 5-00
—960. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 30. července 1904 odbývaný přivezeno bylo: 1)
obilíj: pšenice bl 544, žita 517, ječmene 677,ovsa 546,
brachu 6,čočký 6, krap 13, jetelového semene 2711/,,
olejky 17, mákn 7. 9) Zeleniny: zelí 20 kop, okurek
90 kop, kapusty 25 kop, cibule 10 hl, drobné seleniny
40 kop, mrkve 40 hl, cerele 22 kop, brambor 820 hi.
8) Ovoce: jablek 40 bl, úhrušek 12 hl. 4) Drobného
dobytka: vepřů 4 kusy, podevinčat 458 kusy.

Osvědčení!

Velectěný Pán

ADOLF NOVOTNÝ,
továrna koberců a nábytku

v Týništi n. 0.

Tímto doporučujeme Vás

jakosolidníhododavatelena- "|šich lázní jak pro obor ná
bytku, tak i koberců, poněvadž

: jste vše zavčas vkusně a levněnám dodal a každému se zde
zboží Vaše velmi líbí.

Prodá G6 právovárečnýM8 dům aE
v Hradoi EKrálové,

v němž se nalézají ntáje, z rodinných důvodů.

Bližší sdělí kancelář JUDra. Ulricha tamtéž.

KLAM © a ěněké pntan etno atoOněnáěi uný jiní ilotejel

Paramenta.

Ignáce V, Neškuda syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudiy, faráře ve Yýprachticich)

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

výrobní závod

všech kostelních paramentů,“
praporů a kovového náčiní.

Cenníky, vzorky i roujha hotová na ukázku JŠse na požádání franko zašlou.
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Nema

„AERDANÍ“
v PRAZE Krakovská ul 21

(několik kroků od Václavského nám..

První a nejstarší vojenský pří
pravný ústav v Čechách,na Moravěave
Slezsku—Příští kurs pro jednoroční
dobrovolníky počíná 1. října t r.

Žádejte prospekty a výsledky zkoušek,
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MSS první královéhradecké kmihku- M
(© poctví a antikvariát ©

A7

w Hradoi Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Antikvariat. — Školní kuihy.
Psací potřeby.— Zařisování kniho
ven. — Velký výběr dopismic umě
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních kmih jednot
livých 4 celých knihoven. — Výměna
knih. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve skvostných
vasbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první sešity vychásze=
jících děl na ukázku a.

SE* Denní prodej novin.
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JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv 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 nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
VY cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
: na požádání zašle.

Důvěryhodnýmsásilky na výběrléš i na
beg svýšení cen. — Zalošemo r. 1843

-Účastníkům kursu

B půSlovánÍ CÍZK,DŮL
konaného od 8.—12. srpna

V HRADCI KRÁLOVÉ,
nabízíme ke kursu potřebné kniby a hudebniny:

Oltá ř“ poučná a modlitebníkniha i9 zpěvník pro diócesikrálové
hradeckou; vydání brožovanéza 46 h, v polo
plátně 64 b, v plátně 74 h.

Nápěvy k „Oltáři“
v poloplátně 44 h, v plátně 50 h.

Průvod varhan k Ná
pěvům Oltáře "A Esa

Dobroslav Orel:

Rukověť chorálu řím
ského vás.v plátněsa K 360.

Biskupská knihtiskárna

brožov.
80 h,

v Hredci Králové 



První nákupní pramen

látek pro domácnost,jakoži dámskýcha ČepeleVšeobecnáúvěrníbankaYY25: ž
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar

za K 12-—, vyplaceně od čára 20 — výše.
Vzorky a cenník zdarma a franco.4

A am vy beámí. Jaddůchodkovouplatíústavzesvého KHote !
MB“Vzdálenýmvkladatelům "m a pelkorestaurace

zašlousena požádánísložnílístky poštovníspořitelny. » B 1 řiip d n JI
v Adalbertinu v Hradci Králové

doporučuje velectěnému P. T. obecenstvu

NEZAPOMINEJTEJizP r i | Narštívenky „m Brd E
EO Kia? by, Ý| | všechdruhů ), í ,
| at hd zahradní restauraci

i “ Biskupskátiskárna Jakož iunovazřízené prostramné
AMOS ně PORS v HradciKrál. mistnosti restaurační V budově,

Obědy v předplacení a menm od
50 kr. výše.

Přijmou se “U8 Erodají se Plreňskýprazdrojod čepu,hra

pl f čky deckésvětlé1granát.—Téžna

požádání v lábvích přes ulici.

slave ní řÍVÍ d Veškerédrahypřírodníhovíma,

nastrojp 8.kupletenípunčochaÝ. na stavební potřeby, Prodej vzácnýchdraků vímav pů

1 litr od 35 kr. výše.

odním plnění ch lidnějM h.
vysoký plat a stálou práci. Dle dohodnutí hradí me pměmí v cenách nejsolidnějšíc

se cestovné. jako: trámy, krokve, prkna, dvéře,okna,| A Hostiny svatební, primiční atd.
sohody kamenné a jiné. vypraví ve zvláštníchsalonech neb i v sále

Mechanická pletárna J. PLECH, K doptání u JOSEFA ŠTĚPA vPospiši- co nejpečlivějiv cenáchnejmírnějších.
Husovice u Brna (Morava). lově třídě v Hradci Králové | ©" $ooOOoOoOoooOoOoOOGOOOGOOOOo«c
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Dikůvzdání.

Hluboce dojat četnými důkazy soustrasti, jakých se mi za příčinou úmrtí mé milované a nena
hraditelné matky

lžběty hlavsovy,
+6
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DO soukromnice v Nechanicích,2
2 dostalo, z hloubí srdce děkuji všem, kteří matičku mou na poslední cestě doprovodili, zejména vysoce důst.
2 Pánu p. Václavu Kalašovi, bisk. vikáři a notáři v traktě Hořickém, který při svém obtížném úřadě sám
2 všecky smuteční obřady vykonal, dále veledůst. pánu Josefu Schmidtovi, děkanu v -Libčanech, dp. faráři
MěW Ant. Seligrovi ze Stračova, dp. Jos. Hlavsovi, faráři z Chomutic, dp. Josefu Váňovi, faráři z Bohárny,
OD dp. faráři Václavu Břeskému z Hořeních Štěpanic, vp. Frant, Dostálovi, katechetovi v Nechanicích, vp.
kal Ludvíku Jelínkovi ze Skuhrova u Solnice, vp. Josefu Noskovi, kaplanu z Miletína, vp. Jiřímu Blinkovi, v
ČAS kooperatoru z Pouchova, vp. Jindřichu Kolářovi, staršímu kaplanu a vp. Frant. Noskovi, mladšímu kaplanu s
oč v Nechanicích; dále slovutnému Pánu p. Janu Vaníčkovi, centrálnímu radovi J. O. hraběte z Harrachu na Je

2% Hrádku, panu Josefu Svobodovi, řiditeli a důchodnímu J. O. hraběte z Harrachů ve Stračově, c. k. sub- po
7 stitutu c. k. okres. soudu J. Novotnému, o. k. officiálu p. Ant. Sukovi za spoluúčinkování při zpěvech, S
DO řiditeli kůru p. Karlu Jančovi, sl. spolku Nechanických obchodníků, všem četně zastoupeným kollatorníkům M
k, “ nechanickým — dále sl. zastupitelství obce Hrádku, velect. p. Frant. Ryboví, řídícímu učiteli na Hrádku dx
PON a panu učiteli Kalenskému za průvod se školní mládeží, sl. sboru hasičskému v Hrádku, všem osadníkům hd
s v Hrádku a všem z dálí i z blízka se zůčastnivším jakož i za četné projevy soustrasti srdečné a upřímné: W
Sm w - m-0 V šero „<aplať BUD =

K a
SE Nechanice-Hrádek, 29. července 1904. Za příbuzenstvo: u:

: Hlavsa Josef, |
P Na místě zvláštních poděkování. farář.

©
PSK ŘEVĚMOVČNCNČDVOČC n pi3 SGA přá
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antonín Pochmen. — Tiskem bisk. knihtiskármyv HradciKrál



lasertní příloha „OBNOVY“k číslu 32.a U pro MASSEPtknást EU.pp SAVRA SÁNinKryii, ap “
Sylvaterůvsynovec,ná- Í „A P i

b odborný umělecký závod | |- 'pro i
k

lmalbuokenkostelních| £ v Hradci Králové.
F -L o Akciový kapitál K 2,000.000. — Fondy ca. K 476.000. — Založen r. 1868.č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29| |

BRKBaoak nadla umění | Odd ÚvěryNeža orem| | člení bankovní. *7.
ku dodání oken chrámových zejména
od nejjednoduššíhoaš k boha- eskont směnek, zálohy na cenné papíry, varranty, postoupené pohledávky.

tému figuralnímu provedení©asice $ se čelesnýmirámy, sí- ||
lémi vsasením.

akizxyi odborná| [2
VJose vší závaznosti| BŽ

efinttivní objednávce.

PAB"Nesčetnáveřejnái pieané pochvalnáuznání."ij

a“
Založeno 1853.

Založeno roku 1836.

o "|
K9 Proredeno přes 600 oltářů a Božích |

hrobů. i
Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Půjčování cenných papírů ku skládání vadií a kaucí dodávkových, obstarávání
vojenských kaucí, úvěry remboursní etc., akkreditivy na cizinu, inkassa
směnek a poukázek. Informace všeho druhu. Úhrady všeho druhu na cizinu.
Zakázky pro tu i cizozemské bursy.

Vklady do odvolání na vkladní knížky 33,4 9/0.
na pokladniční poukázky s 90denní výpovědí 490/9,
na běžný účet dle ujednání,

Daň důchodkovou neseme ze svého.

kupuje a prodává cenné papíry přesně
dle denního kursu. Inkasso hodnot slo

1 .Směnárna
sovaných a kuponů, obstarávání nových

| kuponových archů, vinkulace a devinkulace cenných papírů, pojištění proti
' ztrátě kursovní, promesy vlastního vydání, revise čísel losů, přijímání papírů

do dépot k uschování,

Pronajímatelné schránky pancéřové s vlastním uzávěrem strany.
Devisy, valuty a mince vyměňují se co nejlépe.

Skladiště spojené vlastní kolejí s nádražím. Svobodné
skladiště cukru a lihu. Výhody reexpedice.
Zálohy na zboží uložené a fakturované atd.

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
2 počtyzdarma, 6 K OE su, K UUEIANUUUPŘ —— A

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j. O

a 59- © E BARMAE RONONONA
První výroba Odborná

:dílna pozlacovačskápro práce kostelní
u výrobu rámců všech druhů.

Josef věžnich
Krejčík

Ď Polychromování a brazů, podoblzení 0 p .
V PRAZE, : T ánaí Háta,soch ku-| Veškor

gmůoky zárod 10 KARLA ADAMCE, S Zatoleh,křEBÍan.| lorněse. vřinaj.
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhctovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

“
Plsárna a dílny na Letné číslo G12—VIl.

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

poručuje uctivě své chvalně známá: sochy, oltáře,

> Hm. Samek,
pozlacovač v Kolíně,

Rubešova u'. č. 58 (proti hlavní poště).

nn: zn, kont oby,Pony,hakáry pe cenalevná,jakostvýborná, Rozpočty,cestyapod. zdarma.

OTK mneRon, eronýrám na DOBOOOOOG Provedenídokonalé.oa porace.

s
(eatSOSIONONOKOIONOOSrůsné předměty hodící se sa

Původní nákresy, cenník a rozpočty beatně s
franko.

|

Rěhovace starých oltářů a kostelních sařísení. : Jan Horák,
seukoníkvRychnověa.K

!

zesílá na požádání právě vvšlou kollekci

nových vzorků pravých v.něných Jlátex |

Voléačstejnímu |Vzor >důchóveňstyu!
vlastní výroby

«kové kupony jemných éčer- |ných látek, hodící se na
| kalhoty, obleky, svrchníky ;

a taláry |
skutečně velmi levně |

prakěcí, oi. řanní | dob |

Ján $laněk, nA pro jarní a lefní dobu. ©
Konviklakéo, opsný pa spe- -= i 1cielnéna náčiní, dovol p- : : m | lzekoopiti, vzhledem,že
i doporai nb hojnésáuobený , Též velejemné kusylátekjsoudoprodány.; “ .
aklad ve vlastní dílněručně 5 v šl žádá ť řvanýchkostelníchnádebanáčiní, látk y na talár y. | P mk Rozšiřujte
jako: monstrance, kalichy, cíborla, . První českýzanílatelský: v

tenky, nádobky at. d., vše "vá
ken ém slohu církevním.Staré ného duchovenstva svědčí o poctivé ob- * „Časové

předmětyznovuopravojev původní sluze mého křesťanskéhozávodu. Ed. Doskočila: : ,a jen ©ohm slatí a stříbří. Na požádání hotové Učiňte, prosím, malou objednávku na, vwChocni. “

e na okázku, rozpočty,nákresyneb cenníkyfranko. zkoušku Filiální sávodv F | Úvahy fvýrobky a slacení ručím. Největší výroba a Při hromajném objednání větší výhody. | Vodičkověvlicí č. 39 :
v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení sd nej- 1 hromajném objednání větší výhody, | Sedle evšší dávčíškoly ' ,uššího do nejstkvostnějšího.Chudšímkostelům úle- “ VÍ 5

j p een ání:po ruce. Žádnépresovanévý- Též na splátky bez zvýšení cen! ; =———robkybesoenné,Všeposílámjižposvěcené. s -= --- --—---

| 

YTEK sklad nábytku



KOBERCE
ORB* Bozpočty a cenník zdarma. ji

mmJiž m | Í žádejteSO
Ú nejblišších dnech relig. obrásků

C. — : „9vyjde V. ročník
c- am

KAREL ŠIMEK,skla
a nakladatelství relig. obrázků a obrazů

„V Č. Budějovicích Rudolfova tř. 42-L

Úbrazsv,rokopa,
dle originálu VIKTORA FORSTRA, vyjde za
čátkem září t. r. v krásné barevné reprodukci v roz
měru 29'//x16 cm., i s krajem 44",x28 cm.

Subskripce na obraz ten
prodlužuje se

dokoncesrpna t. r.
V subskripci bude státi list K 4'—, rámovaný

dubově neb ořechově pod sklem K 10—.

Rámovaný obraz aneb větší počet listů dodám
na mírné měsíční splátky.

Nový obchod kolonialní a lahůdkářský
v Hradoi EcCrálové.

Pad
Dovolujisi tímto P. T. obecenstvuveznámostuvésti,že dnem 1. srpna

1904 otevřu nový

obohodkoloniální a Lahůdkájek
v Hradci Králové

proti Grand-ErÓtelu, v domě pí. A. Fultnerové.
Na skladě chovati budu vždy ve velkém výběru Ixávu jak zelenou, tak

dvakrát týdně čerstvě praženou, jakosti nejlepší v cenách nejlevnějších, jakož i veškeré
zboží dooboru kolonialního spadající.

Dále doporučujiP. T. ct. obecenstvusvůj velkýsklad ruských čajů,
kubanskéhoa jamaiskéhorumu, francouzskýcha tuzemskýchkoňaků, me
dicinalníchi stolníchVím, likérů, jakoži různýchsýrů, salámů a pod.

PB“Zároveň přeložil jsem svůj dosuvadní sklad
veškerých nosičů a kolejnic z Kuklen do téhož
závodu. “fji

Doufaje, že P. T. obecenstvo mne svojí co nejhojnější přízní poctí, slibuji, že
v každém ohledu s mojí solidní a svědomitou obsluhou spokojeno bude.

Ve vší úct

© Josef Michálek,
obchod kolonialní a lahůdkářský, sklad nosičů a kolejí

v Hradet Králové

našeho oblíbeaého ©

44

pmdáte ih
s pěknými humoreskami,

články obrannými, hospodář
skými a s četnými illustracemi.

Za titulní, vícebarevný obraz
vybrali jsme »Navštívení Panny
Marie.«

Vkusný obraz ten dá se zarámovati.

administrace „Obnovy“ v Hradci Králové,
Adalbertinum.

Objednávky již nyní přijímá

FAKIRAŘRŘÁŘÁÁÍÍkk
Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámuy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

BASnákrčníky, Be
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,

(M>kanafasy, "U
damaškové grádle bavlněnéilněné,

oarnitury kávové,jídelní i vlněné,
vyšívanéi předtištěnéručníky,

deky, stolní běhouny, garní
tury, dámské ručníky atd.

doporoučím v jakosti nejlepší a

LMLOULUUAUAAediihadiiMLAMAMÚJÚ

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obelou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek
specielní obchod

8 klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
M čís. 186. Velké náměstí čís. 136.

„LAMLAAAA

ikMAkaiAkkMAkAkkoAkko
O BDB B B B B B B O

Skvělé výsledky v.a. krátké době!
při:Snd, hostel, rheum., ISohlas,

Žensk.nemosseh, KU bn
chudokrevnosti

£ řesídlemní.
Dovoluji si ct. obecensteu oznámiti, že přesídlil jsem

map“ závod €©EMEJ

VE
x

b iee
M uh

node : )
do domu pí. A. Fultneřové, proti GrandHotelu.

. Též mám na skladě kočárové 1 tažné
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Poznámky ku přednášce Masarykově,

(6) Masaryk, jak v minalém článko bylo
řečeno, blučně nadhodil otázku vyšší mrav
ností a šlechetoějších mravních názorů. A je
stliže kdy nadbíhala s jaho strany chvíla roz
hodautí, bylo to právě v jeho přednášce, v niž
„Čas“ rozpoznal neobyčejnou ráznost. Zatím
však Masaryka, kdy na jeho rtech ve velikóm
očekávání olpěli všichni poslachači, zradila
všechna originalita a chtě nechtě masil se spo
kojiti povetšelým svým beslem homanity. „Pro
nás znamená mravnost mravnost hurnanitof;
toma nás učili naši obrodičové.“ Po velikých
těch přípravách prohlášení to označuje se za
jisté chvályhodnou skromnosti, a na tvářích
poslachačů rozestřel prý se výraz velikého
sklamání.

Masaryk má své jednostranné názory,
jejichž domnělou správnost opodstatňoje jeho
známé sebevědomi. Nechceťto živý svět dobrati
se přesvědčení, že nesplňované sliby omrzí ko
nečně i jeho nejvěrnější stoupence a že jeho
„bomanita“ vermůže nic na kolbišti života po
říditi. Neboť, prosím vás, co jest ta filosofická
humanita? Prázdné slovo, o jehož kulatosti
mluvit již Havlíček. Slovo to již nikomu ne
imponuje a Masaryk. jako zakladatel našeho
realismu, měl by věděti především, že v hesle
tom pro potčeby mravní není reálnosti (věc
nosti), ani co by za nehet vlezlo.

Ovšem. když Masaryka napadne apřímná,
přizná, že jeho humanita vlastně roní nic ji
ného, než Kristovo přikazání lásky ku bližnímo.
Ale pak jest potřebí, aby se to řeklo pravým
jménem a vždycky a všudy. Homanita ve
smyslu mravoaky aatonomní, a tak se ji dnes
všeobecně roramí, zbavena jest veškerého kře

sťanského obsaha a vdpouští konání povinností
"těm, kdož chtějí se jich pohodlně a bez vý

čitek svědomí zbaviti, namlouvajíce sobě, že
postačí, jen když mají principy. (Cblubné ta
kové zásady však mevykonaly a nevykouají
nikdy nic velikého; jsou to parádní šaty, které
se svlékají, jsou to ohňostroje slov, které po
hasnou. Jsou bez vyšší sankce, a proto možno
ve jménu jejich sice něco Šlechetného po
rončeti,ale nikolipřesvědčiti,odobrýchskut
cích krásně mloviti, ale dobrých skutků ne:
konati. Jest to mravní nikilismus, o němž tak
krásně hovoří Targeněv v „Otcích a Dětech“.

Masaryk ve savépřednášce projevil také
eespokojenost s katolickým manželstvím, 8 ro
dinou, rozumí 8e, že zase straanicky. Pisateli
těchto poznámek řekl před několika roky ve
liký Čech, že Masaryk nemůže napsati o kato
lické církvi pět řádků, aniž by zapřel svoji
stranaickost. Pravdy té opětně dokládáme, ová
dějíce příslušné místo řeči Masarykovy: „To
snamená“, totiž bumanita, „dnes vyšší názor
na rodinu a rodinný život. V té příčině ze
jména katolicismns svým asketismem je brabý
a materialistický, proti jebo pojímání wanžel
ství není dosti ostrých slov.“ To jest zase ta
kový nevázaný útok, jenž může se vysvětliti
toliko širokým svědomím a nedostatkem zod
povědnosti, jichž, bohužel, často jsou prosti ti,
kteří chtějí býti učiteli národa a vůdci naší
mládeže.

Pomlava Masarykova vybízí úsilně, aby
vytčeny byly základy, jež jsou notnou pod
mínkou zdravého vývoje společnosti. Nemusí
se zvlášť dokazovat, že rodina jest to, která
spořádaností svou zapříčiňuje i blaho společen
ské. Zdravá rodina, zdravá společnost. A tu
hned přichází na přetřes otázka mravní zod
povědnosti. Jest to skutečnost mnohoženství
a mnohomužství, jež atává se rakovinou života
rodinného a Bpolečenského, a s tím souvisí
též otázka rozlučitelnosti anebo nerozlučitel
nosti svazku manželského. Velmi dobře zapa
dají sem slova Roberta Ingersollu: „Žádný
jazyk světa nemůže vyjádřiti zkaženost, kterou
mnohoženství uvaluje na společnost; Ženastává
se kořistí lsti a moci, maž sklouzá rychle na
zpět do stavu divokosti a zločinu. Z hloabi
duše nenávidím a proklínám každou naaku

V Hradci Králové, dne 12. srpna 1904.

upolečenskou. která nevolí čistý a posvátný
krb za uhelný kámen. Všechna civilisace spočívá
narodinném životě, ctnosti bují kol něho, kladoa
klasy, květy a vůní na krb, kde miluje muž
ženu. Nejbohatší slova na světě jsou: má snou
benka. ná wapželka, otec, matka, mé dítě.“

„Strany pomluvý Masarykovy tedy roz
boduje, juk k ideálu právě vytčenému pracují
jednotlivé církve svým účením 0 ruanželství 4
svými názory náboženskomravoími. Neboť že
mravnost jest nejvyšší mocí tady a vůbec ve

chytovati. Jestli je pravdou, co řekl Masaryk
o manželství katolickém, pak katolická církev
to jest, která podkopává Čistotu svazku man
želského, dovoluje rozvody, podporuje svým
učením mnohomučství a mnohoženství, hlásá
naprostou svobodu muže a ženy v tom smyslu,
jak tolo žádají jisté směry novodobého myšlení,
vtělené zejména v soustavě sociálně demo
kratické.

Jest to nanejvýš sinutným svědectvím
novodobé vzdělanosti, že dlažno brániti církev
katolickou právě v tom bodě, kde zásluhy její
o blaho společenské dokazovány jsou fakty nad
slunce jasnějšími. Abychvm se ptali s Pilátem,
co jest tedy pravda? Pravda jest tato. Církev
katolická bojovala a bojuje proti přemrštěným
snahám nepravé emancipace, aby přirozená
organisace rodiny nahrazena byla rozdílu ne
znajícím souřaděním hospodářsky i politicky
úplně samostatné ženy vedle muže, tedy aby
lidstvo rozloženo bylo v nesouvislé jednotky.
Kristus tím, že posvátnost manželství obnovil
a váboženský a svátostní charakter mu udělil,
zjednal ženě v manželství úplnou svobodu.
Církev katolická neanavně pracovala k tomu,
aby se žené pří uzavírání manželství dostalo
úplné svobody. Dostačít pudkázati jen na to,
8 jakým důrazem vyslovil se koucil tridentský
v svobodě při uzavírání sňatku vůči rodičům
a vrchnostem. Čírkev katolická dávno před
tím, než-li si vzpomoěli laikové, potírala pro
stituci nejen svým učením, ale též účelnými
organisacemi, čímž vytváří podmínky spoko
jeného manželství a zdravé rodiny. Žena děkuje
církvi katolické za osvobození od zvůle tuužovy
co do trvání svazku manželského. Jenom v man
želství, které pouze smrtí může býti rozlou
čeno, je žena 8 to, aby mobla své mateřství
plně rozvinouti, a církev katolickou bade vědy
zdobiti nepopíratelná čest, že nelekala se nikdy
boje pro nerozlučnost a jednost manželství.

A hle, rozamějte, Masaryk přese vše to
mluví o hrabém a materialistickém pojímání
manželství, kde idealism jest hlavní vlastností
a význačným přízaakem církve katolické,
Ostatně není nesnadno dokázat, že dobré ná
zory o manželství Masaryk má shodné 8 ka
tolickou církví. Ukazaje tv přednáška o man
želství, kterou kunal před několika roky vDo
movině. Protože přednáška ona věcně souvisí
s věcí právě projednávanou, zmíníme se o ní

příště. (Pokrač.)

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 10. srpna.

(Sueha v Čechách. — Kliky a hladové frakce u
vesla.)

Ve přítomných dnech ustupaje veškerý
zájem, jež se u nás obvykle politickým, ná
rodním a společenským záležitostem věnuje,
sledování rozměrů obrovské národohospodářské
pohromy, kteráž právě střední Evropu a pře
devším naši vlast stihla. Po celé dva měsíce
panující parná sucha učinila přes všecky nor
mální poměry, 8 nimiž 8e u nás obyčejně bez
pečně počítá, tlustou čáru a postavila celé
země i státy s veškerým jejich obyvatelstvem
ve stav, 8 jehož nedozírnými důsledky dnes
ještě podrobně ani počítati nelze.

Sucha, jež také a nás polovička obvyklé
roční úrody a údělů půdy zpražila, mají všade
tak veliký význam a dosab, že jsou nejzávaž
nější událostí přítomné doby.

Inserty se počítají levně.
Obnovavychásí v pátek v poledne. | Ročník X.

Pamětníci posledních pohrom tohoto drubu
u oás již vymírají. Důsledky snch téch nebu
dou snad za nynějších kowmunik:čníchprostředků
tak hrozné, jako bývaly druhdy, kdy suchy
zoičená úroda měla v zápětí hlad a tor, avšak
vzdor tomu stojíme před ueobvyklou situací
hospodářskou. která nutně přivodí celou řadu
netušených nových neblahých poměrů a okol
ností, pod jejichž tíhou celá naše společnost
do nové pravidelné žně bude upěti a jejichž
následky po celá leta potom ponese.

Zajímavým čtením pro každého dnes za
jisté že jest výpočet a vylíčení suchých let
v Čechách, jež historie jako vážné a zlé udá
losti zaznamenala. Jest to čtení smutné, avšak
k vůli poučení, že jsme se ve své vlastí ne
dočkali ničeho nového, konečně i důležité.

První sucho v Čechách zaznamenává se
k r. 761, kdy vo osm měsíců žádný déšť ne
přišel, obilí wnnohávelikým letním horkem vy
prahla a uschla tak že lidé neměli co kliditi.

Roku 9(2 byla veliká suchota, neb celý
ten rok va všem knížectví Českém nepršelo,
voda labská 1 vltavská byla se zkazila, pra
menové přeschli, studuíce vyschly, jezeru vy
prahla tak, že netoliko hovada lesní ale ani
lidé vods k pití neměli. Až teprve dne 3.
listopadu napadl veliký sníh.

Léta 976 veliká sucha byla v Čechách,
neboť žádný déšť nepršel. Častá veliká mračna
se pod oblohou honila, hromobití řádila, ale
vláha při tor nespadla žádná. Ač veliká horka
letního Času nepanovala, proto předce země
napojení deštivého potřebovala, tuk že tráva,
listí i dříví lesní schnonti počaly. Lidé to vi
douce nemálo si stýskali, neb z toho i hlad
počal v zemi.

Léta 986 byla po vší zemi v Čechách
suchota veliká, kteráž všecka pole, Inka 4 za
hrady vysušila, bylinya traviny vypálila, osení
vysmáhla, z čehož obecný nedostatek povstal,
jenž měl v zápětí mor v roce uásledovaím, kdy
nesčísloý počet lidu, bravu, skotu i zvěře po
české zemi zahynul.

Roku 1014 v České zemi velké sucho pa
novalo. Času letního veliká byla horkost, neboť
od slavnosti velikonoční (25. dobna) až do sv.
Jana hlavy stětí (-9. srpna) žádný déšť nepr
šel, obilí vseté velmi zteučilo, trávy uschly,
dobytků mnoho pomřelo. Studnice přeschly
mnobé, v jezerech a rybnících, někde i v ře
kách vody zasmrádly, ryby zhynuly, lidé si
velmi stýskali a země 80 na wmoohýchmístech
pro borkost zapalovala a hořela.

Léta 1127 byla v Čechách veliká suchota,
kteráž i drahotu způsobila. Byla také veliká
proměna na slunci i ua měsíci.

Rok 1307 byl velmi suchý a s vedrem
nesnesitelným a větrem žhavým osení polní a
plodiny zahradní spálil.

Léta 1393 byla jest suchota v Čechách, že
v Praze bředli přes řeku lidé a byla voda ze
lená všechna jako tráva.

Roku 1425 bylo jest horko veliké ve
žních, tak že od borka lidé mřeli a na polích
pracnjící padali.

Roku 1442 bylo velmi žalostné létoa ve
liké sucho, tak že se ve mnobých vesnicích
dobytku vody nedostávalo. I honili lidé doby
tek do jiných vesnic a městeček. Dobytek řval
po polích chodě, ana vyschla tráva horkem a
velikým suchem.

Léta 1503 byla veliká sachota v polích a
počátek na sv. Filipa a Jakuba (1. května), že
nepršelo deště žádného za tři měsíce, pro kte
roužto sucbotu bylo drabé obilí i píce.

Roku 1509 bylo velké sucho, tak že déšť
nepršel od Božího vstoupeuí (17. května) do
sv. Václava (28. září).

Léta 1517 drahota byla v obilí pro 8u
chsta. Žito bylo po 35 až po 40 groších miš.
a více, pšenice po 40 groších. Z Prahy chléb
vozili do jiných měst a vsí na fasuncích, už
se ho i v Praze potom nedostávalo. Velká
mračna bývala, ale zase zmizela.

Roka 1779bylovelikésuchov zemi. Píce
bylo málo, sláma krátká, sena skrovně, otava
vyhořela a trávníci byli vypáleni. Téhož roku



do Čech s velikým vojskem vpadnuvší praský
král Bedřich II. masil se pro sucho domů vrá
titi, z čehož vzniklo tvrzení, že Prusy s Čech
tebdy monchy vypudily.

Rok 1834 byl sucbý, skrovný a neúrodný.
Bylo málo vláhy, tudíž málopíce, senai otavy,
slámy i luskovin. Píce byla velmi drahá. Centnýř
sena za kopu slámy, kteráž 40—60 zl. stála,
se dávalo. Nanejlepších půdách málo 80 uro
dilo, jen na mokrých polích lidé klidili. Zle
bylo v létě o melivo. Potoky takřka vyschly
a na řekách Mži, Ohři, Vltavě a Labi bylo
málo vody. Pod jezem každým suchou nohou
malé dítě přešlo. Lid 6 i 7 hodin cesty do
mlýnů jezdil. Sem » tam vrchnosti mlynářům
vodu z rybníků prodávaly.

Rok 1835 byl ještě sušší. Ale úroda na
žitech a pšenicích byla veliká Slámy bylo
dosti, luskovin prostředně, však málo píce.
Louky vedrem skoro vyhořely, však žitná a
pšeničná sláma vypomobla v krmení dobytka.
Ovoce všeho i zemčat hojně bylo, ale vody
opět málo. Na potocích vyschla a na řekách
ji nadržovali. Lid opět 7 i 8 bodin cesty do
mlýnů na jřeky jezdil. Po krajích robily ee
v rychlosti ruční a potažní mlýnky a větrní
mlýny staré se opravovaly a nově stavěly.

Rok 1836 byl nejsušší, ale na obilí velmi
úrodný. Potoky vyschly a o melivo byla bída
největší. Lidé s mletiím na 7 a 8 hodin cesty
na velké řeky se obracelia na mletí tam kolik
dní čekali, nežli se voda nadržela. Potřebnější,
když nemohli brzy semleti, od jednoho mlýna
do drahého jezdili, prosili, mlynářůma stárkům
peníze do rukou strkali, jenom aby jim semleti
povolili. Mouka dělala se všude hrubá jako
na komisárek, aby se lidu rychle posloužilo.

Léta 1842 bylo velmi sacho. Obilí, ovoce
a zemčat arodilo se skrovně, slámy málo a
krátká. Na píci byl nedostatek veliký. Říčky,
potoky a prameny povrchní vyschly. Dvě třetiny
mlýnů tehdy stály na suchu. Lid pro dobytek
vodu i kolik hodin cesty vozil.

Další suchá léta tkví již v paměti star
ších lidí.

Co z letošní pohromy se vyvine, sastřeno
jest dosud rouškou tajemné budoucnosti, ale
o tom není pochybnosti, že nesnází, jež ze pří
tomného sucha vzniknou, budou hleděti vyko
řistiti lichváří 8 potravinami a pící — —

Aby se to nestalo, o to již předem pe
čovati náleží všem veřejným činitelům, kteří
se již dnes mají atarati o to, aby se nastalé
pohromě předešlo dříve, než-li důsledky její
budou akutní a než-li se jich ku svému obo=
hacení chopí různí spekalanti.

Překvapuje však, že v ohledu tom neděje
se doposud pic a že ti, kdo se mají již nyní
o zmenšoní a paralysování těžké zkoušky, jež

FEUILLETON
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Vácslav Řezníček.

XVU.

(Pamdice školního rady Františka Fischera.)

Jedním z nejproslulejších, nejváženějších a
nejzasloužilejších českých středoškolských paeda
gogů a učitelů XIX. století byl na odpočinku
v Litomyšli r. 1890 zemřelý školní rada František
Fischer, drubdy profesor gymnasia královéhra
deckého,

Znamenitý a dobrý tento člověk a vzácný
učitel těšil a teší se největší úctě a nejvděčnějším
vzpomínkám u všech, kdo byli jebo žáky. Těžiště
jeho v každém směru olabovolného působení ná
leží do Hradce Kralové, kde po více než-li třicet
let na gymnasiu vyučoval přírodním vědám. Ka
talogem jeho prošly celé rodiny studujících zde
bratří a dokonce i otcové a synové, A pan pro
fesor Fischer měl paměť výbornou jako havran,
tak že r. 1877 sdílně vykládal našemu kollegovi
Durdíkovi, jak jeho nejstarší páni bratří počátkem
let padesátých z nerostopisu a botaniky krásné
odpovídali.

Trpělivějšího učitele nad něho nebylo. Když
žák mu něco neuměl, nehněval se, ale laskavě mu
slíbil, že bo z toho vyzkouší ješté jednou a když
žák zase neuměl, vlídně ho vyzval, jenom aby se
ještě učil a pozval si ho buďto do bytu nebo
v neděli po kostele do školy, aby ho přezkoušel
znovu.

Přírodním vědám věnuje se na gymnasiu
k jejich důležitosti nepoměrně málo hodin, tak že
bylo zapotřebí svědomitosti a horlivosti panu pro
fesoru Fischerovi vlastní, aby si žáci ze předmětu
toho skuťečný užitek do života odnášeli. Proto
pan profesor Fischer ve škole s časem co nej
úzkostlivěji hospodařil. Na nižším gymnasiu byl
v ohledu tom méně spořivý, salev kvintéa v sextě
vyušitkoval každého okamžíku a hodiny jeho bý
valy zde obyčejné od 10 do 11 dopoledne, jež
pak přes zvonění pravidelné »několik minuteka
přetáhl, tak že bývalo často půl dvanácté, když
jsme vstali k modlení.

sucha vlastem naším ulošíla, staratí, hoví ci
někde v chládku při talíři smrzliny — —

“ o .

Stávající naše politické a sociální poměry
velice správně a věcněvystihla pražská „Česko
slovanská Stráž“, která je ve svém úvodním
článku lapidárním způsobem takto líčí:

„Hluboký úpadek všeho veřejného života
v Čechách, úpadek politický, hospodářskýi
společenský kořeny svými tkví v nedávné mi
nulosti, a sice ve chvíli, kdy dle heala vyda
ného z Prahy volen byl za zástupce lidu
v Čechách kde který demagog, vté chvíli, kdy
dán byl povel, aby příslušníci jisté politické
strany zmocnili se vlády v obcích, okresech,
v ústavech peněžních.. Tehdy hnulo se to
všechno spodní bahno v Čechách, by přivěsíc
se na plášť strany mladočeské, vyplavalo na
povrch.

Kde jaký dobrodruh byl v Čechách, spěchal
pod prapor „svobodomyslnosti“, vystihnov, že
chvíle převratu mu dává možnostk vyniknntí.
A v samé straně národní našly se řady těch,
již přeblhali v zástapech do tábora strany
vítězné,která přijímala ochotně každého...

Zraaou svých vlastních lidí padl Rieger.
Hromadná deserce přinutila jeho stranu k ú
plnému vyklizení bojiště a k ponechání vedení
věcí českých i celé zodpovědnosti těm, již
takořka přes noc stali se pány situace v Čechách.

Zásady přestaly býti odlišným zoakem
stran, a právě v té chvíli, kdy vítězné mlado
češství dosáhlo vrchole savé moci, mělo již
v sobě zárodek uniloby vnitřní.

Propuknutí choroby nedalo na se dlouho
čekati. Přišla perioda kompromisů. Živly na
mnoze zkompromitované, bez zásad, bez pře
evědčení jakéhokoliv, hlásící se jen pro forma
k některé straně, různé osobní frakce a kliky
zabájily činnost.

Nadmladočešstvíma jeho politickýmpro
gramem zvítězila korapce frakcí . .. Po tichu
a bez boje. A v čele tohoto hospodářství ko
řistníků a záškodaíků kráčela královská Praha.
Kráčela a kráčí.

A Praha, hospodářství její stalo se pří
kladem obcím drahým. Ve znamení kompro
misů podávaly si ruce „příbuzné“ živly, ve
znamení kompromisů po tichu odstraňovány
zásadově pevné živly, ve znamení kompromisů
vybujelo neslýchaně protekční hospodářství;
obce, ústavy staly se peleší klik a hladových
frakcí.

Kompromis stal se štítem, střechou ochran
nou pro veškeroa neřest“.

Prostě citujeme, nebot poznámek a vý
kladů k těmto pravdám netřeba.———————

Obsáhlou látku svého | předmětu| hleděl
vždycky co nejpodrobněji probrati a hodiny, jež
mu v rozvrbu připadly, používol pravidelné jenom
k výkladu, jejž nejdůkladnějším a nejpodrobnějším
způsobem neunavně a trpělivě na základě boha
tých vyučovacích pomůcek přednášel.

Při nerostopise kladl velikou váhu na kry
stalografii, tak že rád viděl, když si žáci figurky
rozmanitých krystalů sami z lepenky sestrojovali,
Na základě figurek krystalů nerostopis také zkou
šel a byl nemile dojat, když žák ležící před ní
figurku krystalu nedovedl správně vzíti do ruky
na konečných bodech její osy a chopil se jí na
hodile a »nevědecky«.

*Tak se bere do ruky brambor,« prohodil
vyčítavě.

Originály nerostů dle možnosti nechal třídou
při svém výkladu kolovati, jenom o ty, o něž se
bál, aby je někdo z oerozumu néjak nepoškodil,
dával nositi vedle lavic.

Botaniku přednášel výhradně na základě ná
zorném, při čemž mu sloužile bohaté sbírka roz
manitých obrazů a pak hlavně pečlivě a vzorně
spravovaná gymnasijní botanická zahrada, již opa
troval zvláštní zabradník, jímž byl za našich časů
jistý Vacek. V zahradě té pan profesor Fiscber
pěstoval nejrozmanitější druby vzácných rostlin,
dle nichž ve škole potom rostlinopis vykládal. Jak
jednotlivci z nás zahradu tu navštěvují, přesvěd
čoval se tím způsobem, že se tázal, ve kterých
místech ta nebo ona bylina v zahradé se nachází.
Proto byla botanická zahrada od studujících pilně
vyhledávána a když se pak koncem června měsíce
začaly v ní zapalovati třešné, tu měl zahradník
Vacek nemalé obtíže s horlivými botaniky ze se
kundy, neboť ochutnati třešní z botanické zabrady
bylo zvláštním mlsem a požitkem.

Když Vacek některého škodlivce na třešních
lepil a panu profesoru Fischerovi k potrestání
vítězoslavně ho udal, nastal proces, který končil
pravidelně stejně. Pan protesor Fischer si totiž
schválně Vackem mu sdělené jméno pacbatelovo
spletl « ve škole vyvolal docela někoho jiného.
Pomlčet o tom totiž nemobl.

»Chytil vás Vacek v zahradě na třešních ?a
ptal se pan profesor Fischer přísně,

»Nechytille zněla ovšem odpověď.
»Vždyť jsem st to hned myslil, že Vacek

Obrana.
(8) K romlistickému ohlupování.

Brněnské „Lidové Noviny“ hovoří o „klerikál
ních štvanicích“ proti Masarykovi a dodávají:
„Při celé klerikální Štvanicijedno zaráží: Kde
jest filosofická faknlta jako taková, aby se ve
řejným osvědčením ozvala a vzala v ochranu
svého člena proti útokům na svobodu univer
sitního učení a na svoboda osobního přesvěd
čení ?“ — My zas myslíme něco zcela jiného.
Divíme se, že uš dávno vážně myslící členové
university statečně nevystoupili proti štvaní
Masarykovu a proti jeho úmyslným pomluvám
katolické církve. Bylo by na takový rázný
skatek su nynějších rozeštvaných poměrů ovšem
potřebí zvláštní statečnosti; všdyťt největší
nesmysly pronášené proti katolické církvi po
važají se a lidí moderními, neodůvodněnými
frázemi přesycených, za myšlenky pokrokové.
Běda toma, kdo by se proti nim ozval! Hned
by bo pokroková policie denancovala u národa
za klerikála. Ale rázným vystoupením by se
aspoň emyla nemalá ostada, kterou bude po
suzovati budoacnost bez ohledu na oynější
fanatické proudy. Na př. fráze, které Masaryk
nedávno pronášel proti katolické cirkvi, působí
na vážně myslícího člověka jako slohové ovi
čení sextána. Věcného v tom blouzační není
tíméř nic, za to však plno útoků ničím nedo
ložených. Není také divu; kdo chce stále nám
poučovat, ale sám studaje jen málo, nebo po
vrchná, čím věcnýmmá nasytit jízlivá individua ?
Masaryk jednou luštil —zase frázemi — otázku
sociální, podrahó otázku českou, jindy zase
s pitvorně komickou tváří prohlížel ze svého
okna v Praze jako odborný zaalec Auežku
Hrůzovou — pochovanou v Polné, tu zas kri
tisoval s hlediska zvláště básnického dobu
Hasovu atd. Chce býti zkrátka za každou cenn
všeumělcem, ačkoli to za našich dob nedokáže
ani hlava nejgeniálnější. Nejradéjí by byl po
kládán za největšího českého bohoslovce. Pra
cuje v otázce náboženské ovšem hezky poho
dlně. Jak ea mu to daří, nechť laskavý čtenář
posoudí z našich posudků, k nimž Masaryk
cbytře a vytrvale mlčí. Podstatný doklad
k poražení naší věrouky neuvedl žádný, to se
raději spokojil tím, že nazval naše zásady
pohodlněa vělechtile „jesuitským chytráctvím.“
Vybírá si soustavně jen tukové přednášky o
církvi, kde by dovedl vyhověti vášní našich
odpůrců, svedené duši davu snižováním církve;

vidí-li sebe světlejší ov v našem táboře,soustavně vše umlčaje. Ó zná dobře tento pán
své věrné! Ví, čím musí „pokrokové“ mazlíčky
sytit, aby nepřišel o popalaritu. (Když mluvil
v přednášce proti církvi, klidil potlesk, zmi
žoval-li se o potřebě náboženství, bylo v po————————
chytil nějakého kluka z ulice a ne studenta«, ra
doval se pan profesor. »Kdepak by student lezl
na cizí ovoce — — Takovému bychom pověděli<

A bylo po soudě,
Zkoušky z botsniky konali kvintání pravi

delně v sobotu nebo ve středu odpoledne v bo
tanické zahradé v altánku. Na stole ležela zde
hromada rozmanitých bylin, jež dával pan pro
fesor popisovati nebo lepším botanikům dle Slo
bodova klíče určovati. (

Živočichopisu vyučoval pan profesor Fischer
velice vážně a důkladně, Největší váhu kladl na
popis člověka a mnoho práce dal si s tím, aby
jeho žáci měli také alespoň ponětí o výtěžcích a
významu geologie a paleontologie.

Ve hlavních rysech přírodních věd nevzdě
laného studenta ze svých rukou nepustil. Tak
dloubo ho s největším svým osobním sebezepře
ním vojsl ke zkouškám, sž ho donutil, že si do
statečnou zasloužil.

Nezbednost a rozpustilství ve škole viděl
velmi nerad a nepříslušné cbování neprominul.
nikomu. Hlavu pro daremnost sice neutrbl, ale
moráélné pokáral každého, kdo vážnosti školy za
pomněl.

" Když snaší třídou probíral člověka, přinesen
před hodinou do třídy kostlivec, jemuž jeden ze
třídních vtipkařů vtiskl do ruky dlouhý slaný
rohlík. Šprymař na okamžik někam odskočil, když
v tom do třídy vešel pan profesor Fischer, který
ihned zpozoroval, co se stalo, ale dělal, jako by
nic neviděl, což provádél po celou hodinu, tak že
vtipkař prožil muka hrozného strachu, co nastane,
až pan profesor rohlík v ruce kostry uvidí, Ač
věc ta byla celkem komickou, předce celá třída
držela se tak, jakoby se nic nestalo, neboť každý
se bál některým způsobem ubobého vtipkaře pro
zraditi. Pan profesor Fischer pésl se na rozpacích,
ješ celou třídu ovládaly, neopustil svého místa
na kstedře, jenom vyklédel, jako by o ničem ne
věděl, Až na konci hodiny před modlením dal
pachateli svou lekci.

sAť si to udělsl, kda udělal, sextána to hodné
nebylo. Může se za to stydět a po celou hodinu
ten strach, co tomu řeknu, také mu za takový
bloupý špás nestál Komu ten rohlík patří, ať
si ho teď vezmel« nařídil. .



sluchačstvu ticho.) Na venek tvrdí, že vlastně
stojí o prohloubení a zdokonalení náboženského
života, v skutečnosti však jest příčinou otupení
náboženského cítění. A není divu; volá, aby
se lidé nábožensky cítící semkli proti církvím,
kácí základ nábošenetví katolického, Božství
Ježíšovo, Božské zjevení, skrátka valnou vět
inu dosavadních náboženských názorů bezdů
vodně—ale positivníchzákladůk novémuná
boženskéma útvara nedal. šaký toho může
býti následek? A zda předstírané lyrické bez
programové „nadšení“ pro náboženství dosud
neexistující může sloužiti k atvrzení nábošen
ského ducha?

Ještě jednou opakojeme, še jest nesko
nalou ostudou našeho národa ta okolnost, šei
intelligence přijímá Masarykovy pobádky za
bernou minci, aniž by se tázala po názorech
strany napadené. Nejsme ami © mejmenším ne
přáteli svobodného bádání; ale šádáme důrasně,
aby professoři vyučující ma umiversitě katolíky po
stavené a katoléky smovusřísenépři svých projevech
aspoň detřili poclávosti. Žádáme důramě, kdyš jiš

církve ve svých přednáškách soustavně pomíjejí,
aby mlavili jem o těch slabinách církevních, které
skutečně vcírkvi jsou abyly a aby nevědeckými

poládkami českýbd neohlupovali. Na to právomáme.

Myslíme, že nejlepší obranou proti štvaní
realistické kliky bade, jestliže katolický tisk
nepoctivosti realistických žarnálů bude bděle
sledovati, klidně a vědecky odrážeti, Musí se
to díti soustavněji než dosud, a bude potřebí
přibiti jednou zůmyslné lži jejich na pranýř
ve zvláštním spise adrossovaném celé české
veřejnosti. Náš týdeuník pro menší rozsah
svůj na takovou soustavnou práci nestačí. Za
znamenáváme jea některá kvrítka z realistické
„vědy“. V „Čechu“ však by se daly zámyslné
lži realistické snadno odrážeti soustavně; jest
to věc dosti enadná, neboť naši přítelíčkové
šíří lži přímo do očí bijící. Ačkoli se na re
alistické nápady bude v budoacnosti pohlížeti
jen jako na humoristické výstřednosti, nesmíme
přehlížeti, že při mlčení strany napadené i ae
dokrevné a nedoložené fráze realistické v pří
tomné době plno mělkých duší uchvacají. My
slíme, že theologická fakulta pražská nejlépe
by mohla práce námi navržené se podjati, ob
hájiti řádně to, co nazývá Masaryk paušálně
„jesuitským chytráctvím“ a posvítit majeho „vě
du“. — Připomínáme zároveň, že na boj jiného
druhu čeká Masaryk jako kdosi na hříšnou
duši, aby mohl ve všech sobě přístapných
Jistech roniti elzy nad svým „mučednictvím“.
Způsobem námi navrženým však realistům
všelikoa záminku k farizejskému nářku nad
„Štvaním“ odejmeme.
===

Vtipkař, všecek zapálen, poslechl a přiznal,
-že nemohl býti citelnéji potrestán.

Při vyučování pan profesor Fischer róéd

a bylo to také právě při probírání člověka, když
jednoho z oašinců vyzval: »Tak opakujte, co jsou
to nervy?«

Vyvolaný, který psal za páně profesorova
výkladu noty, což starý pán patrně postřehl, pln
nesnází začal lapati vzduch a spustil: »Nervy
jsou střeva“ — —

»Vy leda jste takový nervl« vyčetl mu pan
profesor, ale ihned zase pln ochoty a vlídnosti
začal svůj výklad o nervech znovu.

V sextě jsme dobrého starouška bezděčně
velice zarmoutili. Tehdejší ministr vyučování Stre
mayer zavedl na gymnasiích celou řadu novot,
z nicbž jednou bylo zrušení maturity z nábožen
ství a odpuštění maturity z dějepisu a z fysiky
těm, kdo měliv septiměa v oktávěz těchtopřed
mětů průměrnou známku s»cbvalitebně«, nebo
»výborně«, s druhou novotou bylo zavedení půl
letní klasifikace dle tří období, čímž půlletní
zkoušky odpadly. Pan profesor Fischer doposud
zkoušíval obyčejně až na konci půlletí zcelé látky.
My byli právě v sextě, když toto nařízení přišlo
a tu dobrý pán s némi ujednal, že to necháme
při starém. Řekl, že v kvintě bude zkoušet dle
nového způsobu, ale u náe, abychom se při pro
bírání lácky oemeškali, že bude zkoušet na konci
semestru. Nám bylo jedno zkoušení milejší, než-li
troje. Ale když uplynulo šest neděl, přišel, že
předce musí v konferenci nějaké známky ohlásiti
a proto že mu nezbývá,nežli tua tam seněkoho
po něčempoptat.My tím byli překvapeníanidko
kloudně a ke spokojenosti zkoušejícího odpoví
dati neuměl. Pan profesor byl tím tak dojat, že
když vyvolal již asi čtvrtého žáka a ten také jen
koktal, sebral ze stolu do jedné ruky pykslu, do
druhé šátek a vyšel ven na chodbu před třídu.
Nechal za sebou otevřené dvéře a podíval se na
tabulku nad nimi.

»Myslil jsem, že jsem se zmýlil=, pronesl
chvějícím se hlasem, když se do třídy vrátil. „Měl
jsem za to, že jsem zabloudil někam jinam a já
jsem skutečně v sexté« — —

A po tvářích koulely se mu slzy.
Ve třídě panovalo ticho, nikdo ani nedýchal,

3) De Smtřic © novém sákořném
m. U „pokrokářů“ jsme zvyklí na nej

úskočnější lhaní a pomluvy již dávno. K nej
nestydatějším nepravdám náleží, dovolíli si
některý revolverový žarnál balamatit čtenáře
prolhavými referáty o úvahách katolického
tisku; taková pomluva jest velice drzá, poně
vadě čtenář se může přesvědčit snadno četbou
papadaného katolického časopisu, že se mu
předkládají v pokrokovém tisku lži; ovšem
má li jen dobroa vůli. Ale „pokrokový“ tisk
dobře počítá na mravní a „nestrannou“ úroveň
svého čtenářstva; ví, že jízlivá iodividua uvěří
lehce všemu, co se proti katolické církvi tiskne
— bez nestranné kontroly.

Takovým zákeřným způsobem byla napa
dena „Obnova“ už víckrát. Nyní nový doklad.
V „Čase“ vytisknuta ta drzá lež: „Když šlo
o ušší volbu mezi Dvořákem a Němcem Matz
nerem, radila Úbnova šlápnouti protestantství na
krk a volit raději Němeeneš Cecha — evangelíka“.
A tuto ničemnou lež svého nám dobře známého
dopisovatele ze Smiřic nestyděl se „Čas“ uve
řejniti, ačkoli jeho redskce velmi pilně Obnova
čte a fedy ví, še ami slovem jsme k volbě Němce
a „k šlápnutí protestantství na krk“ neradil. Že
jeme p. Dvořáka pro jeho náboženské přesvěd
čení nikdy pronásledovati nechtěli, dokázali
jsme tím, še jsme na sákladě spolehlivéinformace
pochválí jeho omášelivosta jeho sáslušnou náro
dohospodářskoupráci. Ovšem že listy, které nás
dříve pro naši lokálku o p. Dvořákovi napadly,
mlčely pak jako ryby; ani jim nenapadlo od
volati lži. Počestný „Cas“ jde však ještě dále;
místo uznání naší nestrannosti otiskuje klidně
rafinovanou leš. A žádný z „pokrokových“ ča
sopisů neodváží se hlasy tak nepoctivé za
křiknouti; vždyť se jedná jen o napadení
„klerikálního“ tisku. Hesky 8e to lid vychovává
v humanitě, nestrannosti a poctivosti.

Politický přehled.
Německá agitace proti slovanským po

bočkám ve Slezsku neustává. Konají se schůze,
na nichž usnášejí se Němci o ostrých resolu
cích; že prý porušena byla neutrální čára
v otázkách národních a Čechům že prý proka
zuje vláda stále nové laskavosti. Vydáno iul
timatum, v němž se předsedovi ministerstva
dru. Kórbrovi hrozí, že, nezmění li své cho
vání, německé strany na říšské radě očiní
z toho důsledky. Hrosbě té se spravedlivá
vláda jenom pousměje! Nedivno. že Němce teď
ohrožuje už každá maličkost. Němečtí levičáci
z velkého prvého ústapu kruhů rozhodujících,
z odvolání jazykových nařízení, udělali si sy
stem. Dobře praví Mor. Orlice: „I vlaské uni
versitní kursy, i uznání chorvatských zkoušek

->
*No, nějak to spravíme, však vy to vyna

bradíte«, oddychl si dobrý pán po chvíli a zase
klidně přednášel dále.

Paedagogické a učitelské jeho úspěchy byly
velice skvělé, neboť nejenom že celkem žactvo
své opatřil pro život po možnosti důkladnými vě
domostmi ze přírodních věd, ale celá řada žáků
činila jeho učitelské borlivosti a zdatnosti čest a
slávu. Profesor vídeňské university dr. Alberti
profesor pražské university dr. Michl, oba kapacity
v chirurgii, byli jeho žáky, když jiných odbor
níků neuvádíme. Rovněž slovutný odborný, hlavně
botanický spisovatel, řiditel české realky v Olo=
mouci František Polívka jest odchovancem pře
devším Fischerovým.

Pisatel těchto řádků těšíval se také, jako
druzí dva jeho starší bratři, obzvláštní přízni sta
rého, laskavého pána, začež se mu mohl náhodou
odvděčiti radostnou pro něho zvěstí.

Bylo to dne 4. července 1881 v desethodin
dopoledne, když jsem byls ústní maturitou hotov,
Pan řiditel Klumpar mně totiž najednou vlídně
řekl: »Ostatní se vám odpouští, můžete si jítla
Já ovšem ibned sáhoval chodbami z gymoasia ven
a po schodech dolů, bera čtyři stupné najednou,
když tu proti mně po schodech vzhůru s náručí
květin bere ae z botanické zahrady pan profesor
Fischer. Šel patrně do kvinty.

Vida mne chvátati, přátelsky mne zastavil.
sTak, šťastně odbytoče ptal se,
»Odbytol«
»Srdečně gratulujil« řekl a podával mně

ruku.
»Děkuji uctivě, pame ředitelil« pronesl jsem

a již mne dobrotivý pán objímal,
»Tak ono je to už tady ?« radostné se tázal.
sÁno, právě přišel panu řiditeli telegram«

— sdělil jsem mu. Postřebl jsem totiž před
chvilkou, že pan řiditel Klumpar dostal telegram
a že panu předsedovi při maturitě dal ho čísti
a já slyšel, jak si spolu povídají, že pan profesor
Fiscber jmenován jest řiditelem gymnasia v Lito
myšli, kamž se k poslednímu červenci r. 1881
z Hradce odebral. V Hradci r. 1879 vyznamenán
byl pan protesor Fischer zlatým záslužným křížem
s korunou, což jsme v gymnasiu oslavili zvláštní
akademií, k níž tehdejší oktaván Aug. Eug.
Mužík sepsal nadšený proslov. Při akademii této

ských poboček při něm. učitelských ústavech
v Opavé a v Těšíně . .. Vše to prý ohrožuje
život něm. národa v Cielajtánii — — — ba
za chvíli dojde patrně k tomu, že nebade ei
emět ani sám císař astanovit českého komor
níka, aby nebylo to nepřípastným zkrácením
německé državy a těžkým nebezpečím pro
národ německý . . .“ Dle všeho vláda poznává,
že to tak dále nejde, proto ten poněkud pří
znivější Slovanům obrat.

Mocnář setká se 16. t. m. v Mar. Lázních
s angl. králem Eduardem, učiní několikaho
dinnou návštěvu Karlovým Varům, načež vrátí
ae do Išlu. [ v Cheba přáli si císaře vítat, ale
praský náhončí Schůnerer dopsal ostře správě
města, že, kdyby se tak stalo, ihned vzdal by
se čestného měšťanství.

Zemské sněmy asvolány prý budou po
návratu dra. Kórbra z Haliče, tedy v prvví
polovici září. Český sněm bude svolán určitě
ještě před podzimním zahájením fíšské rady,
ač je jisto, že i tehdy budou Němci na sněma
obstrnovat.

Uherský sněm pilně pracuje; projednána

už hezká řada předloh Proti pomaďarštěníobecných škol dle chystaného zákona povstá
vají první Ramani. Podají protest a bude-li
bez účinku, jsou prý odhodlání, zavříti veškeré
rumunské národní školy v Uhrách. 4000 škol
rom. uherská vláda nebude prý moci nahra
diti školami státními.

Mezi Tureckem a Amerikou nastalo na
pjetí pro různé neshody, tak že Spojené státy
vyslaly do Středozem. moře ke Smyrně část
svého loďstva.

Anglická výprava v Tibetu dospěla až
k posvátnému městu buddhistů Lhasse, odkuď
nejvyšší jejich kněz a vlastní vladař uprchl.
Vjezd do tohoto "města znamená pro Angličany
nadvládu v buddhistické Asii. Kdyby Rasko
nebylo zaměstnáno válkou 8 Japonci, jistě by
se tak nestalo.

V třídenním boji o Port Artar dne 26.,
27. a 28. července odraženy všecky útoky Ja
ponců majících 70.000 mažů, jichž ztráty se
odhadojí na 10.000 mužů; raské ztráty činí asi
2000 mužů. Nepřítel neměl ani tolik času, aby
sebral svoje raněné a mrtvé. Rusové užili
ovšem ita podzemních min. Dle nepotvrzených
ještě zpráv podnikli Japonci 4. srpna nový
útok na Port Arthur, ale byly prý ještěa vět
šími ztrátami odraženi. V těchto bojích vy
datuč pomáhalo i loďstvo ruské v Port Arthuru
kotvící. Japonci popřávají Port Arthuru další
lhůtu dvou měsíců, že v něm přece dojdou
zásoby potravin a střeliva. Než Rasové dove
dou si už nějak pomoci. Generála Karopatki
novi podařilo se do Port Artbaru dopraviti
50 000 střel. V Mandžnrsku zatím Kuropatkin
(RE

byl dobrotivý starý pán předmětem nejvřelejších
našich ovací, jež ho pohnuly k slzám.

Pan profesor Fischer byl nízké, zavalité po
stavy, zdravím kypící tváře obrostlé měl bílým
plnovousem a přes holé temeno hlavy česal si zo
strany dlouhé své šediny. Na krku nosíval černý
bedvábný šátek, jejž si vázal v staromodní uzel.
Oděn byl vždycky pečlivě v trvanlivé šaty, tak
že byl v každém ohledu příkladem důkladnosti a
starostlivosti. ©Charakteristickým bylo také jeho
čisté, jako tisk drobné, krásně čitelné písmo.

Profesor František Fischer narodil se dne
18. listopadu 1819 ve Králové Dvoře, Otec jeho
ještě téhož roku dostal se za učitele do Hradce
Králové, tak že byl pan profesor Fischer vlastně
Hradečanem. Po odbytí gymnasijních studií, jež
konal současně s vládním radou profesorem Vá
clavem Vladivojem rytířem Tomkem pod profe
sory Václavem Klicperou a Chmelou, poslouchal
v Praze filosofii a práva, jež však opustil po
drobiv se r. 1843 konkursním zkouškám pro školy
bumanitní. Čyři leta pobyl na Přímu u velko
ststkáře Riedla jako vychovatel jeho synů a r,
1847 stal se profesorem gymnasia královéhradec
kého, kde pobyl až do konce školního roku 1881.
Jako gymnasijní profesor byl také důležitě lite
rárné činným a sice tím způsobem, že sepisoval
první české učební knihy pro střední školy. Roku
1864 vydal »Nerostopis pro vyšší gymnasia« a r.
1868 +Arithmetiku pro III. a IV. třídu nižšího
gymnasiae a r. 1870 »Arithmetiku pro I. a II.
třídu«, kteréžto posledně ©jmenované učebnice
dočkaly se první čtvera a druhá patera vydání,

Gymnasium v Litomyšli řídil osm let ar
1889 jako sedmdesátiletý stařec odebral se, po
ctén titulem školního rady, na odpočinek, jehož
však dlouho neužíval, neboť již r. 1890 dne 28.
května tiše skonal a dne 30. května na to byl
slavně v Litomyšli u sv. Anny pochován. Památka
jeho žije ve vděčné paměti všech, kdo byli jeho
žáky.

Připomenutí zaslouží, že nejstarší jeho syn
p. František Fischer jest nyní profesorem na krá
lovéhradeckém gymnasiu, což jest zajímavo proto,
že rodina Fischerů, děd, otec a syn, jako učitelé
v Hradci Králové působí již skoro devadesáte let,



dle vlastního pána vyhýbá se rozhodnémoboji, ač Japonci úsilně snaží se bo zaskočit a
armádu jebo zničit ještě před Liaojanem. Ústup
Rosů jest válečným uměním Kuropatkinovým,
jemuž se i Japonci obdivují. V příhodné chvíli
jistě se Kuropatkin zastaví a ukáže Japoncům,
co dovede. Baltické loďstvo, celkem 80 lodí,
odplaje prý do boje již 16. srpna.

Z činnosti katol. spolků.
Ústřední Jednotě dlecésní v Hradci

Král. zaslaly členské příspěvky (pv 4 K) následnjící
katol. jednoty: v Polné (jednota ženská), v Chrudimi,
Hor. Jelení, Rovni, Třebechovicích, Poličce, Dol. Do
brouči, Čáslavi a Jilemnici,

Křesť. soc. vzděl. a podp. sp. pamí
a dívek v Polné konal dne 31. červenceb. r.
svoji obvyklou móníční schůzi spojenou « přednáškou
dp. Alfonse Horneku, duchovního rádce, na thema:
„Mistr Jan Hus a ev. Cyrill a Methoděj“. Dp. fečník
rozvinal před duchovním zrakem naším obraz doby
předtisícileté, kde uv. bratři ze Soluně, Cyrill a Mo.
thod, dobyli si zásluh o vlast naši nejen tím, že při
nesli národu našemu osvětu pravou, t. j. víra křo
stanskou, ale tím, že mu dali písmo tak zvanou Cy
rillka a zavedli litargii slovanskou. Dále poukázal
pa zásluhy mistra Jane Hura 0 národ tím, že písmo
české značkami opatřil a je takto zdokonalil a od
soudil po zásluze nepravé ctitele jeho. Odůvodnil
mnohými doklady historickými, že Has smýšlením
svým daleko více přibližuje Be církvi u tudiž spíše
katolíci mají naň práva než jeho ctitelé Ižihasité. Po
učná přednáška tato byla od shromážděných e pozor
ností vyslechnata a blučnoupochvalou- odměněna.Na
to sehrána od členek žertovná ecóéna: „Klepařské ter
cetto“. — Due 12. června b. r. odpoledne přednášel
nám sociolog dp. M. Ziruba ze Žsliva na thema:
„Žena a její úkoly ve společnosti“ Dp. řečník vylíčil
způsobem populárním vlastnosti Ženy, jaké mít: má,
aby úkolům na ni společností lidskou vzneseným dů
stojně také dostála. Odsuzaje nynější namnoze moderní
výchova dívek, které hovíce marnivosti jedině po zá
bavách se pachtí, atrácejíce v nečinnosti drahocenný
čas, a takto připravují se pro stav manželský. Když
úkol svůj jako dívky, jako dcery řádné neplní, jaké
pak z nich mohou býti manželky, jaké matky 7 Na
ženách tedy jest, aby vážně pojímaly život, pro nějš
jsou od Prozřetelnost: stvořeny, aby zanechaly titěr
nosti a hleděly vi více sebovýchovy a vzdělávání ducha
hojným čtením kat. časopisů, kat. knih; majetnější též
odebíráním jich mají úkol avůj ploiti. Přednáška tato
téměř z hod. trvající a mnobými doklady a zdařilým
humorem propletená byla od četnéhu poslachačstva
s vděkem vyslechnuta a zaslouženou hlučnou pochva
lou odměněna. Na to po krátkém puk oddschau pořá
dán na počest dp. hostě přátelský večírek, při kterém
mladší členky pobavily nás žertovnými ecenami a sice
sehráno: „Spolek proti vdavkám“ a „Panna Orleanská
v nesnázích.“ Tím zdařilá tato schůze ukončena. Dů
stojným pánům řečníkům voláme ještě jedenkráte
srdečné „Zaplaťt Bůb I“

Osobní. Vidp. Dr. Janu Hejčlovi, professora
biblického studia v semináři královéhradeckém, udělena
byla Lackenbacherovská nadace v obnosu 4000 K,
která jest zřízena na podporu studia biblických věd,
zvlášť orientálních. Žu tou příčinou vydá ae vldp.
professor v říjnu nu cesta do Palestiny, kdež stráví
až do května, načež odebéře se na širší stadium aesy
triologie do Muichora. — Cvičný učitel na uč. ústavu
v Hradci Kr. p. K. Smrž jmenován cvičným učitelem
v Jičíně; vw Hradci Králové pak jmenován cvičným
učitelem na učit. ústavě p. KarelParti ze Soběslavě,

+ Václav Šítima. Horlivý křesťanský20
ciál, zakladatel svópomocného družstva „Vzájemnosti“
v Hronově, bojovník krajně obětavý není již mezi
živými. Smrt věru tragická, Dostavil se ubožák do
Hradce Král, k farnímu konkursn, jsa již značně pře
padlý. V prostřed zkoušek ulebl a podlehl komplikaci
několika nemocí dne 9. t, m. o desáté bodině vo
čerut ve zdejší nemocnici, Zemřelý se v pravém slova
emyelu upracoval, nedopřáv si ani v kritických okam
žicích velepotřebného klidu. (Čest budiž jeho práci
na vinici Páně a pro dobro chudého lidu dělnéhol
=- 11. t m. vykonán zde tichý výkrop, následujícího
dne mrtvola šlechetného sluhy Páně převezona do
Šonova k věčnému odpočinko,. Bůh odplatiž atoná
sobně ušlechtilou, neunavnou práci borlivého kaplana,
ktorá mu na tomto světě přinesla jen mnoho strá
dání! — Narodil se v Šonově u Broumova 6. února

892 na knóze vysvěcen vHradci Král. 17, července

instruktivní pěvecký kurs, pořádaný
v Hradci Králové ve dnech 8.—12.srpna, bude
zajisté v dějinách reformy hudby církevní vý
značným bodem. Kurs shromáždil zde na de
vadesát účastníkův z Čech i Moravy, kteří
s pravou láskou a ochotou podrobili se přesně
školnímu pořádku, jakým veden byl kars. —
Systematicky probrán byl zpěv chrámový po
stránce theoretické i praktické. Chorál cvičen
již dle „Mota proprio“, z homofonie i polyfonie

ore ukázky nejlepších uašich skladatelův.řednášky sledovány s největší pozorností.
Mozi účastníky byli četně zastoupeni naši i
moravští varhaníci a skladatelé. Večeryvěno

vány DY hudebním prodakcím vskutku seriosním. lyto čtyři dni hudebních požitků du

chovních i světských, o nichž obšírvý re
"ferát ještě oveřejnén bude, zůstanou nám na
vždy v milé paměti.

Zprávy rodinné. Psn KarelKuchař,pro
fessor c. k. vyšší reálky v Hradci Králové, e pí. Mi
lada Kuchařová, roz. Lichnová, slevili svůj sňatek dne
2. srpna t. r. ve farním obrámu Póně sv. Václava na
Smíchově.

Hradec vyprázdněmn. Veškerétéměřmu
stvo zdejší posádky vydalo 80 jiš na manévry, odešli
i studenti, také učiteletvo všech škol a jiní mošnější
občané užívají prázdně, tak že jistě na 4000 osob
opustilo Hradec. Úbytek ten lze pozorovati v celém
městě, v hostincích, obchodech a na reji procbázkovém.

Hradee Král. při oslavě památky
rodáka svého K. 9. Smaldra ve Smidarech
ee vyznamenal, Kromě redaktora t. I. jako zástupce
Polit. dražatva tiskového neúčastní! se slavnosti od
balení pamět. dosky rodáka královéhradeckého Šaaidra
ani jediný zástupce tolika spolků a korporací hra
deckých, a ani soukromé účastníky z Hradce tam ne
bylo viděti. Vášímesi to památky svých spoluobčanů!

Úmrtí. Minalou neděli pochována byla ns
hřbitově Pouchovském za velikého účastenství slečna
Aona Kulhánková z Hradce Král., ve bvětu 24 let
podlehnnvši zákofné taberkalove. Zesnolá jako vý
borná zpěvačka účinně působila ve všech zdejších
zpěváckých apolcích, horlivě účastnivší se i zpěvu
kostelního. Byla jedinou podporou své stařičké matky.
Odpočívej v pokoji!

Hořící bryčkn. Voselesejelo dvěmařez
nickým pomocníkům z Pražského Předměstí do
Hradce. Ale © bryčky se najednou stal vůz Fa-thon
váv. Vzplanola ua ném sláma, takže mládenci rychle
zastavili a na silnicí vyskočili. Pak teprve byl oheň
odušen. Byla-li příčinou nešťastné příhody odhozená
sirka, či co jiného, nevíme,

Trvalé smcho moří naše Hradeckodále;
v neděli sprchlo oa Braudýsska s. Chradimsko, sale
nám se mraky vybnoly, U losa „Ouliště“ hořela
ráno uschlá tráva, vory váznou v Orlici na mělčině
již přes dva týdny, — Právě v těchto dnech ozna
maje se mnoho požárů; jest to poučením, že v čase
tak velikého vedra a za trapného nedostatku vody
jest potřetí dvojnásobné opatrnosti.

Nepřístejmost. Jistý židovskýobchodníkna
Vel. náměstí v Hradci Kr. při sobotním trbu věší
před svým krámem zboží, tek že chodci po chodníku
jdoucí musí se hodně sebnout, aby do vyloženého hla
vou nevrazili. Snad si toho ne patřičných místech
všimnou.

Ohně. V sobotu po 10. bod. večer vznikl na
na Pražském Předměstí u Hradce Král. oheň ve sto
dole za obchode s nádobím pí. Vastlové. Stodola
ovšemshořelaa tímzkaženai zásobanádobízobchodu
pí. Vastlové ve stodole uložená. Jinakých následků
oheň neměl. — V noci z neděle na pondělí vyhořel
pak ve Farářetví domek p. E. Panenky, jeně stál za
jebo hostincem. Zaičena střecha s uloženými zásobami
píce. Před rokem domek tento rovněž vyhořel, byv
zašehnut bleskem.

Ze Všeodb.ndružení křesí.dělniotva.
Schůze užšího výbora v Hradci Kr., 6 erpna. Podpora
nemoc. udělena: B. Soldatovi v Kostelci n. O. 400 K;
Bíbusové J. 3 K, Langrovi J. 9 K, C. Kaufmanové
8 K, vesměs z Ústí; Nedvídkovi v M. Čermé 6 K, J.
Mrázkovi v Ú- '»vi 6 K, J. Zajícovi v Sedlci 8 K,
J. Wimmrovi © sni 6'K; mimoř. podp. F. Mikye
kovi v Kančic. + K. Přijato 5 členů.

Z děj.. poddených vesnice býva
lého pams' . Hradce Králové. (Dlezá
znamů archiv: +h podává V. P—s.) II. Lhota
Malšova mě. - počátku 18. století 6 sedláků,

6 chalapník: 4 2 pod ď SedlákJiřík Jeřábek měl 28 str. děd. rolí tř., 8 str. lada a po
rostliny, pod 6 vozů (sens) lak, pod 1 věr. zahrady;
platil 21 kr. úroků půlletně, panu děkanovi 16 kr.
letníkův, 1 kr. sachých dní, 6 kr. za obláče a 5 vajec,
robotoval 2 dny týdně. Sedlák Martin Josef měl
28 atr. dědič. rolí, 4 str. lada a porostlin, pod 6 vozů
(sena) lak, pod 1 věr. zahrady, úroků platil 24 kr.

Úlletně, panuděkanovi letníkův 12 kr., ostatní jako
Jeřábek. edlák Martin Vajs měl 40 str. děd. rolí
III. tř., 9 str. lada a porostlin, pod 3 vosy (sena) luk,
pod 2 čtvrtce zahrady, platil 16 kr. úroků půlletně,
ostatní povinnostijako Jeřábek.SedlákJan Novotný
měl 35 str. děd. rolí III. tř., 3 věr. lada, pod 1 vůs
(sena) lak, pod 1 věrt. sahrady, úroků platil 16 kr.
půlletně, panu děkanovi 12 kr. letníkův, 1 kr. sachých
dní, 6 kr. sa obláče a 4 vejce; robotoval 2 dny v týdnu.
Sedlák Matěj Klíma měl 322str. dědič. rolí, 1 str.
lada, pod 4 vozy (sena) lak, pod 3 čtvrtce zahrady;
úroků platil 4 kr. půlletně, panu děksnovi letníkův
9 kr., ostatní vše jako Novotný. Chalapník Jan Ho
dič měl 14 str. děd. rolí, pod 2 vosy (sena) lak, I
věr. 1 čtv. zahrady; úroků platil a kr. půlletně, panu
děkanovi jménem letníkův odváděl 9 kr., anchých dní
1 kr., za obláčo 8 kr., 3 vejce; robotoval 8 dny týdně,
Chalupník Jiřík Zíta měl 8 str. děd. rolí, 2 str.
lada, pod 1 vůz (sena) luk, pod 8 čtvrtce zahrady,
úroků platil půlletně 20 kr.; ostatní povinnostijako
Hodič. Mařena Mudraňková měla 12 str. děd.
rolí, 2 str. lada a porostl., pod 1 věr. zahrady; úroků

latila 15 kr. půlletně, ostatní povinnosti jako Hodič,
halapník Jan Klíma měl 28 atr. děd. rolí, 1 atr.

1 věr. lada a porostlin, pod 8 čtvrtce zahrady, úroků
platil 8 kr. půlletně, panu děkanoví odváděl Ťetníkův
9 kr., suchých dní 1 kr., se obláč 3 kr. a 3 vejce;
robotoval 3 dny týdoě. Zusana Socborová měla

6 str. děd. rolí a p 1 čtvrtci zahrady, odvádělapanu děkanovi letníkův 6 kr., sachých dní 1 kr., sa
obláč. 3 kr. a 2 vejce; robotovala 8 dny týdně. Cha
lapník Jiřík Pavel měl26 str. děd. rolí, 2 str. luda
a porostliny, pod 2 vosy (sena) luk, 2 čtvrtce zahrady;
úroků platil8 kr. půlletně; ostatní povinnosti jako
Jan Klíma. Podrab Jan Toman měl 1 str. 1 věr.
děd. rolí a pod 1 čtvrt. zahrady; úroků platil 8 kr.

půlletně, panuděkanoví odváděl 8 kr. Jetníkůs, 1 kr.
suckýchda, 3 kr, na obláče a 3 vejce; robotoval 1
den týdně. Podrah Matěj Pospíšil měl pod 1 čtvrtci
sahrady, odváděl p. děkanovi 5 kr. letníkův a 1 su
chých dní; robotoval 1 den týdně. Podrah Tomáš
Tyka | odráděl p. děk. 3 kr. letníkův a robotoval 1
den týdně. Celé obec plstila pánům komisařům2 sl.
45 kr., společným asloušícím 1£i. 27 kr., masitého
„aufšlaga“ 3 zl. 2v kr., panu děkanoví £ slepice ročně.
— IV. Lhota pod strání. Tato osada měla.počát.
kem18.století 3 sedláky, 6 chalupníků.a I po
druha. Sedlák Pavel Kotek měl 40 str. děd. rolí
III. tř., 10 str. ladem ležící půdy a porostlin, pod 2
vosy (sena) louky, 2 věr. 2 čtvrt. zahrady, úroků
platil 43 kr. půlletně, panu děkanovi letníkůr 14 kr.
a za obláče 4 kr.; robotoval 2 dny týdně. Sedlák Jan
Souček měl 30 atr. III. tř. dědič. rolí, 4 str. 2 věr.

ladem ležící půdy a porostliny, po 2 vozy. (sena)lonky dědičné, 2 čtvrtce sahrady; úrokůplatil 47 kr.
půlletně, panu dékanoví 13 kr. letníkův « kr. sa
ubláč=, robotoral 2 dny. Sedlák Řehoř Mach měl
80 etr. III. tř. dědičn. rolí, pod % vozy (sena) luk, $
věr. zahrady, úroků platil 16 kr. 3 dea. půlletně, dávky
p. děk. a robotu jako předešlý. Cbalnpník Jan Bru
chtil měl 1%str. TIT. tř. děd. rolí, pod 1 vůz (sena)
loaky, 1 čtvrtci sebrady, úroků platil půlletně 9 kr.
3 den., panu děkanoví 12 kr. letníkův, a 2 kr. sa
obláče,robotoval 2 dny týdně. Pavol Brachtil
měl 15 str, III. tř. dědič. rolí, 7 str. lada, pod.
1 vůz louky, pod 1 věrt. zahrady, úroků platil
24 kr. půlletné, dávky panu děkanoví jako předešlý;
robotoval 3 dny týdně. Mikoláš Pirontek měl 6
str. 2 věr. IIL tř. role děd., 6 str. ladem ležící půdy
a porostlin, louky pod '/,„ vozu (sena), zahrady 1 věr.
1 čtvrtci, úroků platil 19 kr. 3 den. půlietně, dávky
p. děkanovi jako Brachtil, robotoval 2 dny týdně.
Martin Divišek měl 8 str. déd. rolí IIT. tř., L str.
porostliny, pod 1 vůz (sena) louky s pod1 věrt. sa
hrady; úroků platil 6 kr, 4'/, den. půllet., pana dé
kanori odváděl jménem letpíkův 9 kr., za obláče 1
kr., robotoval 2 dny týdně. Vojtěch Sedlák měl 7
str. děd. rolí III. tř., pod 1 vůz louky, úroků platil
a kr. 4'/, den., dávky p. děk. a robota jako Duviáek.
Alžběta Baj(e)rová měla 8 str. děd. rolí IIL tř.,
1 str. lada, pod 1 vůz louky dědičné, 1 věr. 2 čt. za
hrady, úroků platila z kr. půlletně, panu dékanovií
odváděla 5 kr. letníkův a 3 kr. za oblače, robotovala
z dny v týdnu. PodurahTobiáš Kotek měl pod 2
čtvrtce sabrady, platil úroků 4'/, denára půlletně, panu
děkanovi odvádel jménem letaikův 8 kr. a robotoval
1 den týdně. Cela obec platila pánům komisařům
2 zl. 34 kr., společným uloužícím 1 zi., masitého „auf
šlagu“ 1 zl. 10 kr.; panu děkanoví 1 str. ovaa, 1 vejce,
2 slepice; slouhovi 6 str. 2 věr. žita ročně.

Z Helohlav. Slavnostníden zažili dne 31.
července farníci holoblavětí. Vžasů slavit tuboto dne
Boletéjabilenm svého kněžství jejich milovaný duchovní
správce, biskapský notář, vikariátní sokretaf a děkan
Antonín Kozák. Již v předvečer ulavnost: milé pře
kvapení dostalo se jubilára dostareníčkem, ješ.mu
uspořádaly obec holohlavská a pěvecké spolky umiřické
„Zora“ a „Hanka“. Jaké však lávce téší ze jabilár,
patrno bylo ještě více v den slavnosti, kdy u přítom
nost: veledůst. kanovníka p.Dr. Jaua čoukupa a vo
ledůst. biskupského vikáře Josefa Berana, všeho té měř
vikariátního kléra a nepřebledného zástupu věřících
veden byl do chrámu Páné, by tam při nejdražší oběti
mše sv. Bobu poděkoval za všechna dobrodiní a mi
losti, kterými ho za padesát let kněžského působení
obdařiti račil. Po dojemných obřadech a po požehnání,
které jubilár věřícím udělil, vystoupil na kazatelnu
vys. důst. pan kanovník Dr. Soukup a v slavnostní
řeči, kterou dokázal, še jest výborným řečníkem, lidu
vysvětlil, proč vlastně kněz jabileum elavi. Za krásná
slova vznešenéma kozateli odplatiž sám Bůh! Po ká
zání sloužil veledůst. jabilár slavnou měr uv., kterou
se zvláštní ochoty krásnými zpěvy doprovázeli členové
pěveckých spolků smiřických, Čimů nejen že ve nesníšili,
jak jeden známý zapřisáhlý nepřítel knéšetva tvrdil,
nýbrž dokázali, že dovedou ocenit: zásluhy, kterých
kněz za padesátiletého působení si získá. Po slavnost
ním „Te Deum“ odebral se průvod do děkanského
doma, kde přečten list, v némž J. B. M. Dr. Josef
Doubrava uznávaje záslaby jubiléra ka všeobecné ra
dosti jmennje jej Čestoým kons. radoa. Kéž jen do
brotivý Bůh milovaného jubilára, který přes vysoké
své stáří jest úplně čilý a dubrému zdraví se těší,
v této nové hodnosti dlouhá s dlouhá léta nám při
sdraví ještě zachová! Přání toto zajisté chovají všichni,
kteří u velikém množství ať písemně neb ústně velo
důst. jubiláru blahopřáli a s nichž uvésti dlužno de
půtaci obce Holohlev a Černošic, deputaci méstské
rady smiřické a sboru dobrovol. hamčů se Smiřic.
Obec Neznášovská a městská rada holická blahopřáli
písemně. Půl století uplynulo od té chvíle, kdy vole
důst. p. děkan jako novosvěcenec poprvé přistupoval
k oltáři. Padesát let kněžství, padesát let obětovaných
Boha, církvi a vlasti, padesát let tiché sice, sle na
nejvýš záslužné, nennavné práce. Kéž dobrotivý Bůb,
který i číši vody bližnímu podapoa odměňaje, milo
vaného jabilára mezi námi zachová ve zdraví ještě
dlouhá léta, kéž mu dopřeje, by aspoň dny budoucího
života zůstaly nezkaleny a chrání jej všeho, čím by
dobré a zlaté jeho srdce mohlo býti zraněno! Deo
propitio ad plarimos annos|

flavnest odhalení pamětní ;desky
. S. Šmaldroví a sjezd rodáků ve Omi

darech ve dnech 6. 7. a 8. srpna. Kpa
mátné a dojemné této slavnosti připravily ve Smidary
sice okázelým, avšak vzhledem k tradným poměrům
hospodářským přiměřeným způsobem. Po celý týden
pracováno pilně na úpravě domů a nlic, a v sobotu
odělo se město v slavnostní háv. Na čtyrech stranách
k Novému Bydšovu, ke Lhotě a Chotélicům, k Vy
sokému Veselía knádraší postaveny zelením, prapory,
guirlandami a lampiony vkuaně okrášlené brány a
podél silnic na mohutných stošárech vlály prapory
v národních barvánb. Nebylo ani jediného domu,
s něhož by jeden neb více praporů nehlásalo aslav
nostní dny. Jiš v sobotu přijelo prafským vlakem více
hostí a rodáků a zábavní vočer ve dvoraně městské
radnice ochotníky smidarskými sa spolaúčinkování pí.



"M. Zimmermanové, el. V. Motejlové, p. Jos. Dlaba a
:Sa obrovského účastenství domácích i cizích hostí, ří
-sením rodáka učitele Jos. Dejla pořádaný, uspokoji)
každého. Byly to také vybrané, pilně nacvičené a

-s obzvláštní bravurou přednesené kasy našich prv
ních skladatelů. „Paní minomistrovou“ večírek so

„končen. V neděli časně s rána oblešoval badíček po
-Šátek dne slavnostního a deputace domácích jednot
vyšly vstříc hostím a rodákům, kteří vlaky pražskými

-a od Ostroměře přibyli a hned do dvorany městské
radnice ae odebrali. Tam vzletnou řečí uvíts! rodáky
eterosta města p. Bedřich Kobrč a předseda slavnost

ního komité vyzval přítomné, by ze svého středu zvolili
si předseda sjezdu rodáků a v pamětní kniho, zvlášť

"k toma účeli městskou radou pořízenou, jména svá
sapeali. E návrbu MUDr, Tomáše zvoleni aklamací
čestnými předsedy měšťanosta Kobrč a předseda komité

farář Šrám; předsedou ejezdu rodáků svolen JUDr.
„Karel Motejl, somský advokát = Prahy. Odpoledne
rázem 3. bodiny hnal se slavnostní průvod oasledu
jícím pořadem: v čele banderiam ze Lhoty Smidarské,
cyklisté z Nového Bydžova, hudba, na 200 dětí v ma
lebných krojích národních, na ověnčeném vozíku koz
líky taženém dítky p. měšťanosty se svým báčou,

»městské zastapitelstvo « měšťanostou, rodáci a hosté;
allegorický vůz Čechy (sl. Řeháčková), Morava (ul.
Pršalová), Slezsko (sl. Procházková), hospodářeko čte
pářeké besedy z Chotělic, Lhoty Smidaraké, Obnišťan,
div. ochotníci z Červeněvsí, Sokol z Vysokého Voselí,
allegorický vůz růsných řemesel, sbory hasičů s Malých

-Kozojed a Vojic a domácí jednoty. Průvod ubíral ne
městem kolem kostela k sámko, dvora, kolem obou

„náměstí, středem města zpět, a seřadilse před deskon
De domě Frt. Honzáka. Po zapění sbora vystoupil na
tribunu parkmistr Bedřich Kobrč a vzletnými slovy
uvítal rodáky, přátele, hosty, jednoty, všechny účast
níky elavnosti a představil slavnostního řečofka.JUDr.
Motejl v mistrné 1:/,h. trvající dojemné řečipromluvil
nejprv k rodákům a v drahé části vylíčil dobu, v které

neidr žil, a sice tehdejší poměry politické, sociální,
národní, školské a skvěle odůvodnil, proč Šnaidra nyní

-oslavajeme; vylíčil jeho studia, činnost úřední, jeho
šlechetnou, ryzí povahu vlasteneckou, posoudil jej jako
básníka — baditele s zvláště episodkami z jeho života
ochvátil všechny poslachače. Na to byla odhalena
deska a předseda komité poděkoval slavnostnímu řeč
níka, domácímu pánovi a městskéradě, jejíž póči deska
odevzdal. Následovala lidová slavnost na náměstí, při
které koncertovala hadba emidarská. Před bostinci
upraveny zelením vroubené, plátném kryté stánky,
vábící k milému posezení a hovoru při moku Gambri
nově. Náměstím proudily davy lidu a různé atrakce
opravdu přitahovaly mladé i dospělé. Zvláště buffet
pí. Vackové, Feýrerové, Valentové a Štembergové;
střelnice Frt. Houdka a Slámy, museum Cyr. Honzáka
a Ad. Jasta, tombola Ot. Dsjla a K. Váši, zvěřinec
Jar. Motejla a Zd. Tomáše, jakož i kolotoč byly
v pravém slova smyslu obléhány. Zvláště zamlouvaly
se slovanské tance školních dítek v národních krojích
sa vedení a řízení fíd. uč. p. Vacka, ul. Štembergové
a uč. Kysely. Vichřice, která o '/,6 hod. od severu ne
přibnala, zahnala bosty do místností hostinských s
domů soukromých, rozmetla několik stánků, ale neštěstí
nestalo se žádné; ze zvěřince, díky Jar. Motejlovi,
aní jediný dravec neunikl a v museu též žádná sta
rožitnoat nebyla poškozena. Vichřice se přehnala a na
náměstí zavládl opět slavnostní rej. Večer uspořádán

byl průvod lampionový. Domy všechny byly opvánenů:v některých lampiony s transparenty. Na domě dů
chodním, kde zvěčnělý Šnaidr úřadoval, byla podo
benka jeho lípovím ovšočená s nápisem: „Sláva pa
mátce Karla Sudimíra Šnaidra; na domě Frt. Vacha
v jednom okně „Jaký krásný sen jsem měla, —
Cidlina dnes vyprávěla, — viděla jsem milérodáky—
spěchat — z blízka i z dálky;“ v drahém okně „Bu
diteli českého národa — K. Sudimíra Šoaidrovi —
buď věčná paměti“ Na domě zřízence železničního
Broučka v 1. okně „Na zdar Smidarským rodákům!“
v 2. okně—Jeník a Mařenkaz Prodanénevěsty,nad
nimiž vznášela se etučka s nápisem „Památce básníka
K. Sad. Šnaidra“. Na domě Smutných v 1 okně:
„Zdar našemu rodišti“ sjozdobou ovoce; v 5. „V štěstí,
v emutku — s kašdon prací mysl naše — k nám se
vrací;“ v 8. „Okřát spěchá — v rodný kruh — tu
kde mládí — milý drah;“ v 4. „Slávapamátce Šnei
drově“ s ozdobou květinovou kolem. V parko na ná
městí před sousoším marianským vypraven byl péčí
obchodního gremia Frt. Drbálkem pěkný obňoatroj.
„Slavnostní den zakončen přátelským večírkem rodáků
ve dvoraně městské radnice. (Dokoně.)

Naduchovních cvičeníchkněžských
v Králíkách od 6.—1%.srpna t. r. bralo účast
46 kněží, ponejvíce £ diecése královéhradecké. Byli tu
však i mnozí účaelníci s diecése olomoucké, někteří
s Pruského Slezska a Kladska.J. M. nejd. pana bi
skupa Dr. Doubravu zastupoval pan kanovník Barták
z Králové Hradce, který také všechny účastníky jmé
nem p. biskupa uvítal. Kněžské tyto exercicie vedl
dp. rektor kolleje P. Lang, který svými hlubokými a
tklivými řečmi a promlovami zjednal si neocenitelných

sáslub a vřelých díků všech súčastněných. '
Ze Smiřice. Řádného odbytí dostalo se mi

nalé neděle jistému pokrokovéma učiteli a pilnému
dopisovateli „Časn“. Po delší době opět poctil město
naše svojí vzácnou návštěvou a aby snad dokázal,že
neprospívá jenom věkem ale také moudrostí, přisedl
v restauraci „naLednici“ k několika starším pánům

-a ibnedpočal jim vykládatí svoje rozam“. Toť se ví,
fe nezapomněl na nynější klerikální, zpřtečnickou a
tmářskou školu, v níš on, tak pokročilý; vzdělaný a
osvícený muž má působiti a dokazoval zcela opravdově,

-še náboženství má býti ze školy odstraněno. Za tuto
svou pfednášku byl takéodměněn. Přítomní pánové, kteří
dobře vědí, jak smatně by to ve škole beznáboženské
v každém ohledu vypadalo, spravedlivě rozhořčení nad
drzostí onoho mladého pána, s jakou katolickým po
platníkům něco podobného odradoval se blábolit, jed
noduše a správné ma poručilí, by co nejdříve z jejich
společnosti se vzdálil, coš on ovšem de s kyselým
obličejem také učinil. A kdyš o tom se vyprávělo
Smiřicích, bylo alyšeti slova: Dobře se mu stalo.
„Nelfbí-li se mu nynější škola proto, še dvakráte v týdnu

přichézí do ní kněz, by dítky v pravdách katolického
uábošenství vyučoval a je k dobrému porzbazoval,
nufe ať z ní odejde a vyhledá ai zaměstnání jiné.
Může být ujištěn, že by tím největší radost způsobil
katolickým rodičům. — V nedělním „Časa“ pod ča
rou zoámý dopisovatel poctil různými lžemi, pomla
vami a překrouceninami téměř všechny čelnější osoby
města zdejšího, ba i do Holoblav si zajel s to proto,
že jeho radikální srdce nemoblo snésti apřívoných
ovací, kterých se velezasloužšiléma p. děkenoví k 50)
letéma jabileu kněžekémudostalo; ve známé svéušlech
tilosti neušetřil ani stařenky hospodyně na děkanství
holohlavském. Nedirno pak, še jej slušné krahy ob
čanské se uvéspolečnostivykazají; jicého nezasluhoje.

Sjezd soukromých úředníků konal
se 7. t. m. v Jaroměři. Sjezd oboslán byl nejvíce
z místa a bližšího okolí. Na sjezdu pojejnávalo 80 o
orgavisaci soukr. úřednictva a jeho pojišťování pen
sljním. Přítomní byli i poslanci pp. Formánek, dr.
Sláma, Kotlant, Srdínko a Dvořák.

ZeZderazuu Smiřic.Vezdejšímdvoře
vypaknul dne 8. t. m. v konírnéch oheň, jemuž padlo
sa oběť © koní; i dosorce v konírnách epící byl ne
bezpečně popálen. Jen tomu lze děkovati, že celý dvůr
popelem pelehl, že vanu! protivný vítr. Na místo ne
štěstí dostavily se oba sbory hasičeké zo Smiřic.

Velký komeert Holickébadby, jejíž dobrá
pověst i obliba se den ode dne zvyšuje a proniká i za
hranice nejbližšího okolí, aspořádají v neděli dne 21.
srpna t. r. odpoledne na oblíbené promenádě zátiší
potětýnského „pod Lipami“ „Okrašlovací apolok“ a
„Potštýnský klab“ v Potětýně. Pořad, který bude
osobně říditi kapeloík pan Čeněk Holab, vykazuje vy
braná čísla nejpřednějších skladatelů domácích (Sme
tany, Dvořáka, Blodka a Rozkošného) i cizích, zejména
alovanských (Moninszka, Moszkowského a Čejkowskihó)
a kromě toho Brabmse, Bizeta a Verdiho. Nebývalý
tento požitek přiláká zajisté milovníky krásné hudby
z nejširšího okolí pod „Lípy potštýnské“, zvláště, když
o občerstvení postaráno bude bnffetem, o který pečo
vati budou dámy letní kolonie potštýnské a když
vstupné „pod Lípy“ stanoveno jen na 40 h.

V Ostřetíně u Holic v nedělidne 14.srpna
slaví sbor dobrovolných hasičů o 3 hod. odpolední
svěcení obnoveného praporu. Prapor posvětí vldp. bisk.
vikář a konsistorní rada Fr. Čermák.

Z Javoraice u Rychnova. Zdejšísva
tyně byla ozdobena v poslední době překrásnou, uměle
provedenou sochou Božského Srdce Páně, jež darována
byla od nejmenovaného dobrodince. Z milodarů šle
chetných dobrodinců opraveny tu větším nákladem před
hřbitovem se nalézající sochy Neposkvrněného Početí
P. Marie a av. kříž. Dne 7. erpna b. r. konáno bylo
slavnostním způsobem uvěcení těchto soch. Obřad
svěcení za velikého účastenství věřících— najen z místní
osady, ale i ze všech okolních — z nevšední ochoty
vykonal vldp. bisk. vikář Vince.Kleprlík, který zde
též slavnou mši av. obětoval za assistence dpp. Václava
Havly, faráře v Pěčíně, Jos. Světelského, katechety
v Třebeohovicích a místvího duchovního. Slavnostním
řečníkem byl dp. P. Alois Jemelka T. J., který v ú
chvatné svá dopolední řeči promlavil o úctě Nepo
skvrněného Početí P. Marie a poukázal na význam
letošní 60leté ročnice prohlášení Neposkvrněnéko Početí
P. Marie. V odpolední své řeči vyložil velmi krásně
význam, způsob a užitek úcty Božského Srdce Páně.
Veledojemné bylo, když ku konci řeči evé odporoučel
osadu do ochrany Božského Srdce Páně. Slova slovut
ného řečníka způsobila mocný dojem na veškeré po
slachačetvo a utkví zajisté dlouho v srdci všech "šem
dobrodincům, kteří přispěli svými milodary, „o -k i
těm, kteří přispěli ku zvýšení této krásné sl. - ti,
vzdává se erdečný dík a „Zaplat Bůh“

Mnobým pokrokářům do p: it
míku. (Již třetí požár s nepozornosti v tom +8.)
V Kunvaldu vyhořela v úterý stodola plná -> aě,
patřící rolníku Diviškovi a zvaná „u lípy“. „Nu „uf“
žák třetí třídy zdejší školy odhodil špačka zcigarety
a tak zavinil ono neštěstí. Jaký zármutek způsobil
matce, která dbá, by hoch byl vždy čist a aby chodil
pilně do kostela! Věru divných konců dočkají se ro
dičové i při vzorné výchově a což teprv jak to dopadne
při takových dětech, které mají v darebáctví různé
zastance ať v rodičích aneb v těch, kteří ani dětí ve
škole nemají, ale kteří hned rádi okáží zvláště knězi,
že si na něj mohoa dupnooti. Běda zvláště knězi,
dotkne-li se některého takového zpurného kvítka, které
vyniká i dlouhoprafáctvím a jinými ctnostmi, jak
ukazojí dějiny Kanvalda a králické káznice; hned
slyší od pana kluka, že ma rodiče povědí a kluci znají
své zastance mimo rodiče příliš dobře a výsledek toho,
že a pisatelem kluk třetí třídy v Kunvaldě by se byl
rval. Dnes osvícená doba a jistí páni z Kunvaldu ne
věří na zózraky, avšak zázrak všech zázraků jest, že
páni kluci ještě své vychovatele ve škole nezmydlili.
Á proto caveant coneules|

Požár v Chrtniči mHabrů. Dneš.srpna
b. r. 0 4. hodině vzniknul požár v Chrtniči, který při
letošním stálém suchu ztrávil 36 příbytků e chlóvy a
stodolami. Při hrozném požáru tomto uhořeli čtyři
lidé dospělí a více se jich těžce popálilo, takže museli
býti odvezení do nemocnice v Čáslavi. Pohořelí přišli
nejen o přístřeší, ale i o všechen majetek, nob za
chránili pouze to, 00 na sobě měli. Jest tedy nyní
v obci Chrtniči bída veliká a pohořelí prosí úpěnlivě
o nějakou podporu.

Z Horních Štěpamie u Jilemnice.
(Svěcení pomníku). Tiché a tklivé elavnosti stala se
evědkyní tato osada, v horském krkonošském zátiší
na úpatí Žalyho ležící, v úterý dne 2. erpna b. r.,
kamě zavítali kněží svěcenci z roku 1902 diecáse naší,
by osvědčili lásku kollegiální vůči + spolabratra své
mu Jaroslavu Hanušovi, rodáku Dolno-Štěpanickému
a býv. kaplana v Petrovicích u Nechanic. Nemobouce
mu prokázati poslední poctu pro příliš nepříznivé po
časí, za jakého konal ee m. r. 19. dubna na hřbitov
Horno Štápanický pobřeb tohoto zemřelého mladého
kněse, učinili mezi sebou sbírku, pořídivše mu krásný
pomník, kříš s hořického pískovce provedený. V úterý

dne 2. sfpna b. r. sešli se počtem 16 do Stěpanic,

kdepřlnávon církevní slavností actili památku zesnalého milého avého kollegy a spolubratra. Vip.
Frentilek Novotný, kaplan z Holoblav, jakožto býv.
kommoní prefekt, sloušil slarnou zádušní mši av. sa
zemřelého epolubratra, při čemž šest jiných kollegů
mu asistovalo, ostatní pak cborálním zpěvem obět
měe ar. doprovázeli vedením vlp. Josefa Sedláčka,
kaplana v Rovni, jakožto býv. praefekta chóru tobo
roku. Po rekviem Ččetně shromážděným účastníkům
případné i dojemně promluvil vip. Antonín Mikan,
administrátor z Velké Řetové o tom, co hlásá kříž
nad hrobem katolického křesťana a vůbec a co nad
hrobem katolického kněze, zvláště předčasně pout ži
vota toboto dokončivšího. Mnobé oku zarosilo se slzou
a upřímné „Odpočívej v pokoji“ vznášelo se k nebe
sům za v Pánu tak záhy zosnulým mladým knězem.
Potom přednesla slč. Jiřinka Hanezova z Prahy svým
milým hlasem úchvatně „Salve Regina“, načež po
uvěcen na hřbitově pomník místním duchovním epráv
cem, který na konec jménem stařičké matky zesnulého
prouesl jak vš“m pp. jeho spolabratrům kněžím, tak
1 četně sbromáždéným osadníkům za projev lásky a
úcty vůči zemřelému vřelé: „Zaplať Páu Bůh I“

K (egulaci Úpy a Metnje. |Regalačnípě a Metuji pokračují velice zdárně. Na
Úpě vybírá se u Jaroměře naproti bažantnici nános.
Na Metoji pracuje se Čile mezi Josefovem a Seštovi
cemi.

Hospodářská úkola zimní v Hořo
vleleh o drou ročnícíchmá účelnězařízený internát
pro své žáky, aby ti, kteří od školy značně vzdálení
jsou, byt soukromý vybledávati nemaseli. Žáci v in
ternáta bydlící platí za celé zaopatření 24 koran mě
síčaě a potřebují sebon přinésti vedle šatstva a prádla
jedině: peřiny, dvě prostěradla a přikrývka na postel.
O veškeré ostatní potřeby jest postaráno. Vyučování
trvá od 3. listopadu 1904 do 31. března 1906. Do 1.
ročníku přijati budou žáci od 1étého roku, kteří obec
noa školu vychodili. Skolamá vlastní ovocnou i leaní
školku a rozsáhlé zkušebné pole. Zápis koná ne kaž
dodenně. Přihlásiti se možno buď písemně, neb osobně
až do 3. listopadu 1904. Veškeré dotazy co nejochot
něji zodpoví a objasnění podá ředitelství bospodářuké
školy zimní v Hořovicích u Plzně,

Z Předměřic m. L. V krahové cihelně p
Frt. Morávka v Předměřicích u L. byl opětně dne 8.
t. m. při odkopávce vrchní hlíny ve hloubce 1 m od
kryt hrob popelnicový, dle všeho rodinný jako dne
24. m. m. Nový tento hrobjest již 19. Nalezeno v něm
17různých nádobek jako mísky, šálky s oušky a baňky,
které mají na povrchu pupíky, drahé pak jsou různě
rýbovány; nalezen ta též kroužek bronzový, nůž a
jehlice železné. Na zachování tohoto hrobu pracuje
pan Žaloudek z Hradce Králové. (Příště více.)

V Rokytnici, něm. to obci u Rychnova n.
Kn., vyhořel statek i se stodolou, patřící Čechu panu
Stejskalovi a sice opět neopatrností hocha škole právě
odrostlého. Mimo to shořelo tu i jiné stavení.

Různé zprávy,

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati v knihkupectví p. Františka HovorkyvŽitnéulicia vprodejinovinp. MVičkana

Příkopech.

První výročí koramovace sv. Otce
Pla X. připadlo na den 9. srpna.

Stoleté výročí titala císařů rakou
ských. Dne 11. erpna bylo tomu 100 let, kdy Fran
tidek II, císař římeko-německý, přijal titul císaře ra
kouského, který i ode všech mocností oznán. V pa
tentu za tou příčinou 11. arpna 1804 vydaném pro
hlašuje se také: „Všecka království a jiní státové
naši mají podržeti jméno a stav svůj, a koranování
na královatví Uherské a České má se jako dosud beze
změny tachovávati.“

Slavnosti ma Velehradě. Dne 2. t. m.
konala se na posv. Velehradě valná hromada Apošto
láta svatého Cyrilla a Methoděje, spolku to, jehož
účelem jest modlitbou a příspěvky podporovat dílo
sjednocení všech Slovanů ve víře pravé. Tato achůze
byla jako vědy projevem živé víry cyrillo-methodějeké
a spolu novon vzprahou pro ideály cyrillo-methodějské,
— Téhož dne k večeru a druhého dne konala se na
Velehradě oslava Frt. Sušila. Sešli ne tu na oslava
tuto u na poat boboslovci ze všech krajů zemí korany
České, ze Slovenska, Poleka, zvlášť hojně se dostavili
i Slovinci. Dr. Hruban v nadšené řeči ukázal, že si
Saši! zasloužil, aby byl oslaven. Na to na paměť Su
šilovi odhalena pamětní deska, již věnovali bohoslovci,
Na vlastní pak akademii promluvil kunovník dr. Po
dlaha z Praby o bohovědné práci u katolických ná

rodů slovanských s její organisaci. Msgre. Šťastný
promlavil o Sušilovi jako básníku, farář A. Hlavinka
o Sašilu a pfeni národní a prof. Nábělek potěšil po
sluchače stkvélou řečí „O důležitosti výchovy v duchu
Sušilově“, S nadšením rozcházeli se účastníci,

Křesťanéažidéo láscek blišnímu.
Židům je přikázáno v předvečer Pasachu (židovské
Velikonoce) konati modlitbu zvanou „šefok“ (Šachan
Aruch, Orach chajim CDLXXX Hogah.) Modlitba tato
zní: „Vylej hněv svůj na gojmy, (křesťany, nežidy),
kteří tebe neznají a na říše, které jména tvého nevzý
vají, neboťpohltili Jakuba a bydliště jeho rozmetali.
Vylej hněv svůj na ně a žár jeho ať zažehne je!
Stíhej je v hněvu svém a vyhlaď je pod oblohou ne
bes!“ — Tak modlí se ovelikonocích naši spoluobčané
židovského vyzvání a alyšme nyní modlitbu církve
katolické za šidy v obřadech na Veliký pátek, která
sní takto: „Modleme se též za nověrné židy, by Pán
Bůb aňal se srdce jejich závoj, aby poznaliJežíše
Krista, Pána našeho. Bože, jenž ani šidů s milosrden
ství svého novyločaješ, vyslyš prosby naše, které sa
saslepený lid tento konáme, by poznali pravé světlo



a s temnot svých vysvobození byli skrze téhož Ježíše
Krista, Pána našeho.“ Jaký to ohromný rozdíl mesi
oběma modlitbami!

Katolický tisk podporeu šidov
stva c Nynější vedra působí v „pokrokových“hlavách hotový moskový úpal. „Hlasy s Hané“ naří

Se jak jsou Hartmanice zaplaveny „klerikálními“Selskými Hlasy, Křížem, Marií, Hanáckým Krajem.
Nářek svůj propletly „Hlasy z Hané“ tímto skvost
ným objevem: „Intelligence místní (totiš ačitelstvo)
nic nečiní, co by rozšiřování shora uvedených novin
čelilo. A proto není divu, še v Hartmeanicích často
slyšíte: „Co je národ? Co mám g toho? U žida
dostanu vše lacinější, proč bych tedy ne
koupil?“ — Nechť si dá pokrokovýredaktor napřed
v těch parnech na hlava stadený obkladek s trochu
ony noviny katolické pročte. Pak sezná, sda za ta
kové šplechty může katolický tisk, zda odvrací národ
od vlastenectvía — zdali nahání do měóce ži
dů m. Právě pokrokové listy bonří o závod proti ka
tolickéma „křečkovitému antisemitismo“ — a teď
najednou jiný „pokrokář“ zas by rád dokázal, že
máme alianci se židy. Co jen tomu řekne redaktor
„Selských Hlasů“ p. Šamalík! — Příčina dosavadní
veliké lásky některých občanů k židům prozrazují
nešikovně „Hlasy z H.“ samy. Přidaly totiž povzdech:
Byly doby, kdy obec Hartmanice odebírala „Lidové

Noviny“ a v hostincích viděl člověk samé listy a ča
sopisy pokrokové.“ Aba|l

Spolek pro zakládání katolických
kmihovem v Praze, jehož účelemjest vzdělávati
lid ušlechtilou četbou, šířiti a utvrzovati zásady kře
stanské a mařiti vliv špatné knihy, prosí snažně
všechny upřímné katolíky a přáteledobré české knihy,
by rozmnožili řady jeho jednak svým členstvícm,jednak
dary, odkazy, věnováním knih spolku poskytli svoji
spolupomoc. Zakládající členové platí 100 K v půl
letních Ibůtách po 10 K, aneb místo peněz darují
vhodných koih v ceně 100 K. Přispívající člen platí
ročně 4 K aneb knihy v téže ceně. Veškoré dopisy
zásilky buďtež adresovány na „Spolek pro zakládání
katol. knihoven v Praze 670-I.

Z právní praxe. V obci N. jest 70 let
starý příslašník, který byl téměř 50 let ve světě a
živil ee řádným řemeslem. Teď k starosti přišel na
obec, kde ho sousedé musí živiti a obec šatiti. Po
něvadě jest starý pobuda, dělá to nepříjemnosti, a
nebývá s lecčímž spokojen. Obec jest chuda, nebyl by
do nějakého ústava, na př. zem, chudobince, zdarma
nebo za nějaký roční příspěvek přijat? Zemské chu
dobince neexistojí. Chudého příslušníka musí si obec
dle zákona chudinského vydržovati sama. — Jest

místní obecpovinna hraditi pohřební výlohyza svéhosouseda, příslušníka, který byl v jiné obci na obecní
útraty pochován? Nemají-li pozůstalí tolik majetku,
aby výloby ony zapravili sami, musí je (dle nejno
vějšího nálezu) zaplatiti obec, ve kteréž zemřel. —
M rolník (hospodář) se svými lidmi a ze svých
surovin hotoviti a prodávati výrobky, jako: chléb,
škrob, cichorii a j. bez listu živnostenského? Smí
tak činiti též mlynář? Pokud se obmezuje pouze na
výroba ze svých vlastních plodin — může. I mlynář
smí z mouky jím vyrobené chléba napéci a prodávati.
— Kdo má právo rozhodovati o postavení obecní ko
várny, zda obecní výbor anebo celá obec? Výbor.
Avšak sousedé a kašdý, kdo by ae cíti) kovárnoa po
škozen, má právo proti povolení stěžovati si u poli
tického úřadu. (Právní poměry sousedů).

Noudní péče © mládež. Ministerstvo
spravedlnosti nařídilo soudům, aby při přečinech a
zločinech mládeže nedospělé pátraly, zda snad rodiče
anebo pěstoaní to nejsou, kteří svadějí dětřk potalce,
šebrotě, krádeži, života nemravnému. Je-li tomu tak,
mají soudy ihned odejmouti dítě rodičům i proti vůli
jejich a dati je do vychovatelny. Oršem nařísení toto
jest velmi dobré, jenže by dosavadní polepšovny ne
stačily pojmouti řady zkažené mládeže.

Třináctileté děvče — matkou. Do
olomoucké zemské porodnice přijata byla 13letá Ka
rolina Kolorosova z Kroměříže. Děvče toto, které se
narodilo dne 1. února r. 1891, stane ae totiž již
v nejbližších duech matkon. Jest nemanželským dí
tětem a matka jeho měla kromě ní ještě dvě ne
manželské děti, dceru a syna Jindřicha, který jest
nyní 17 roků stár. Všichni byli zaměstnání vcihelně
v Kroměříži a obývali velmi malý byt. Dle udání
18leté Kolorosové udržovala tato důvěrný poměr
e vlastním svým bratrem Jindřichem. O případu uči
něno trestní ozuámení. Ta výchoval

Nedláku Kubatovi, jenžza právasvédo
moviny pod mečem katovým vykrvácel, odhalen bude
dne 21. srpna na Blatech u vsi Zbudova na Badějov
sku pomník, jeuž tyči so Da mohutné mohyle do výše
10 metrů 8 obrovitou postavou sedláka Kubaty. Jakub
Kubata, vůdce selské bouře, jež vznikla ka konci XVI.
stol. na Blatech, bránil statečné práva lidu selského,
králi čes. potvrzené, proti ziskuchtivému“pánu Adama
z Hradce. Smrt Kubatova byla příčinou, že český král
Budolf znovu uznal práva pronásledovaného lidu bla
fáckého.

Výmos ze včelařství. Jistý včelařpíše:
Za více než zOletého včelaření byl minnlý rok pro
tone nejhorší. Zazimoval jsem patnáctery včely, vlastné
devatero lepších včelstev a 6 žebráků, z nichž do
hlavní snůšky jsem udržel devatery. Celkem atálo zs
zimování — všechny na eukra, neboť ani nejsilnější
neměly dosti zásob — 70 K. Letos usadil jsem 6 rojů

po 4 K—je z4 K. Dosad mám metrický cent medu,g jenom po 1 K počítaje činí 100 K, úhrnem tedy
124 K již mám, tož po odrážce loňského nákladu činí
čistý zisk již nyní — počátkem července — 50 K.
Vosk a možný další zisk nečítám. Počítám li každé
včelstvo v ceně 20 K — míním s úlem -—,mám ulo
ený kapitál 180 K; ostatní zařízení enad stálo 100
K, ciní tudíž provogovací jistina 2860K a dale 50 K
úroků, tedy zajisté elašný siek.

Ce stojí prázdminyf Pařížský„Figaro“
vypočítává, co atojí Evropu prázdniny. V době prázdnin

vyhledávají turisté hory, romantické krajiny vůbec,
velká a památná města, lázně atd. DoŠvýcar ubírají 00
každoročně tři miliony taristů a atratí ta 150,000.000
franků. Skoro stejný je počet navštěvovatelů Riviery,
Italie, Španělska... . Titoturisté vydávají však ještě více

něz nešli cestovatelé Švýcarskem totiž 800,000.000
ranků ročně. Do Paříže přichází ročně na 900.000

oisinců a venkovanů, do Londýna přijíždí ročně 600.000
cisinců, do Berlína 600.000, do Vídně350.000.Útraty
turistů pařížských, londýnských, berlínských a vídeň
ských činí 225,000.000 franků. Počet hostů v evrop
ských lázních činí ročoě 13 milionů osob a utratí
80,000.000 franků. Celkem vydají turisté evropští
o prázdninách 760 mil. franků.

Civilní listy pamovníků. Civilnílista
jest penfs, jenž se z prostředků státních věnuje na
uhbrateníosobníchpotřeb panovníkových, jeho rodiny »
na vydržování dvora panovnického. O upotřebení její
není třeba vladaři klásti účty. Nejvyšší listu má cer
raský: 32,649.000 K. Císař rakonský má 22 mil. K
civilní listy, z níf se každémoz členů panující rodiny
vyplácí ročně 70.000 K a každé arcivévodkyní, když
so provdá, vyplácí se ještě 140.000 K. Soukromé jmění
panovníkovo činí 6500mil. K; císařská rodina (81
arciknížat a 55 arcikněšen) mé 24 velkostatků, v Če
chách 10. Král anglický má civ. listy 14,8930000 K,
císař něm. 18,840.000 K, král italský 10,050.000 K,
král belgický 5,224.000 K, král čvedský 1,748.00) K,
král dánský 1,587.000 K, královna nisozemské 1,600.000
K, císař japonský 7.380.000 K, president republiky
francoozské 1,200.000 K.

Karlův Tým museem. PamátnýHrad
Karlův Týn určen jest vládou za museam, v němě
uloženy budoa všechny památky F doby Otce vlasti
Karla IV.

Zakázaný lék. Prodej tak zvaného„Břeso
horského thé“, pod názvem „Původní čejová bylinná
směs“ rozličnými Šimanovskými do obobodu uvádě
ného, jest c. k. místodršiteletvím zakázán.

Zásobování vojska ve válce. V pří
padě války zřídí se při každém armádním sbora polní
pekárna o 48 pecích a výkonností i přes 60.000 boch
níčků chleba denně, v případě potřeby zřídí ae po
kárna reservní. Vedle toho dostane každý armádní
sbor ještě 86 pecí na kolech, v nichž lze póci chlébi
za pochodu. Potřeba masa uhradí se jatečným dobyt
kem hbnaným za vojen. oddíly. Pro každý sbor má
býti pohotově 450 až 900 krmných volů. Ostatní po
trava na 7 dní veze se na vozech, které j-ou obyčejně
venkovské povozy, jichž na sbor připadá 3000. — Dle
předpisu vojen. se potraviny v nepřátelské zemi re
kvirují. Teprv když ani rekvisicí v nepřátelské zemi,
ani koupí v tuzemska nelze ei potraviny opatřiti, žije
ne ze zásob. Nestačí-li polní pekárny nepéci chleba,
masejí si příslašné oddíly upéci chléb samy, jež se
děje v tak zv. pecích z nouze, na jejichž zbudování
slouží několik dřevěných tyčí, písek, Štěrk, obyčejná
země a odhozené plechové krabice na konservu.

Nomze © píci natí rolníka, abyzasíl směsky
straiskové. Přijde-li déšť, poskytnou směsky dostatek
krmiva. Výborného krmiva poskytne kokuřice setá na
seleno nebo ve směsí s hrachem « víkví. Doporačuje

se též sítí hořčici, která se rychle vyvinoje a daří
se nejlépe v půdách opokových. Do půi písčitých
sejme pobanka.

Ramunaská kukuřice nesmíst letosdle
rozhodnutí vlády ramunské ze semě vyvážet. Stalo so
tak z toho důvoda, že letošní zásoby kukuřice stačí
sotva pro domácí epotřebu, a pak aby podporovány
byly zájmy výrobců a obchodníků domácích. Za

na naší říší, ježto kukuřice, která se k nám dovážela,
většinou pochází z Rumunska.

Náhrada za káva zrmkovou. Přine
mocech nervů, srdce a žaludku zapovídají lékaři po
nejvíce pošívání rozčilující zrnkové kávy. Jelizož tato
ale pro svou oblíbenou, lahodnou cha“ stals se skoro
nepostrádatelnou zvyklostí a Kathreinerova Kneippova
sladová káva svou zvláštní přípravou tuto jemnou
chuť bez oněch škodlivých vlastností zrnkové kávy
má, osvědčila se již po více než desetiletí jakožto je
diná, skutečná aábrada její a jako takovái zavedena.
Kathreinerova Kneippova sladová káva jest přirozený
výrobek nejchotnější čistoty, dle kteréž ji každá ku
pující ihoed pozná a varnjeme naše milé hospodyňky
zejména přede všemi mletými „eurrogáty“, při nichž
hledí se obecenstvo až neuvěřitelně báječnými jmény
oklamati o skatečném složení těchto „specialit“.

Nedostatek píce. V ministerstvaorbyko
nala ee minulý týden porada, v níž uutanoveno, aby
se za příčinou nedostatku píce v zemích království
českého podnikla nouzová akce. Podpora nebude však
poskytována v penězích, nýbré v přírodninách, také
badonu podporována hospodářská družstva.

Červivá jablka chovají v sobělarvu ma
lého motýlka, zvaného saviječ jablečný, jež na konec
jablko provrtá a zakuklí se v zemi, kde setrvá přes
sima až do (větna, kdy vylezo z kukly malý šedý
motýlek. Když jsou jablka Červivá, natírají se stromy
vápnem, poněvadě tím se ničí larvy s jablek po kmení
stromu dolů lezoncí.

Slatinné lásně Velichovky n Josefova
v Čechách do 6. srpna navštívilo 814 lázeňských hostů.

"Tržní zprávy.
V Hredci Krélové, dne 6. erpna 1904. 1 hi

plenice K 16'80—18*40, Sita K 1180—13-20, ječme
ne K 10-80—11*60, ovsa K 6-20—7320, prosaK 000
—00*00,vikve K 00-00—00*00, hrachu K 12:00—2400,
čočky K 28-00—30"00, jahel K 33*00—24*00, krap
K 20:00—40'00, bramborů K 9-20—10-00,jetelového
semene bílého K 126-00—180'00, jetelového semene
růšáku K00:00 —00:00, máku K 28:00—82:00, olejky
K 00-00—00'00, lněného semene K 1800—2000, 100
kg žitvých otrub K 3600—0000, 100 kg pen. otrab
K 396-00—00:00, 1 kg másla K 9-40 —3-60, 1 kg sádla

vepřového K 1-68—1-76, 1 kg tvarobu K 033——0'86,
1 vejce K 0-06—0'00, 1 kopa selí 1490—1600, 1 kopa
okurek K 2*20—500, 1 kopa kapusty K 3*80—600,
1 kopa olbule K 060—1*00, 1 kopa dreb. zeleniny K
0:60—1t-00, 1 bl mrkve K 1:30—3:00, 1 kopa ocerele
0-00—0:00, 1 hl jablek 660—6-00, 1 hl hrašek 500
—050, — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 6. srpna 1904odbývaný přívešeno bylo: 1) obilí
pšenice hi 1408, žita 455'/,, ječmene 1251, ovsa 530,
brachu 1, čočky 3, jabel 3, jetelového semene 86,
lněného semene 30. 9) Zeleniny: zelí 49 kop, okurek
69 kop, kapusty 836kop, cibule 45 hl, drobné zeleniny
80 kop, mrkve 60 bl, cerele 00 kop, brambor 68 hl.
8) Ovoce: jablek 40 bl, brašek 16 hl. 4) Drobného
dobytka: podevinčat 660 kusů.

Osvědčeníp
Velectěný Pán

ADOLF NOVOTNY,
továrna koberců a nábytku

v Týništi n. 0.

Tímto doporučujeme Vás

jakosolidníhododavatelena- <

jste vše zavčas vkusně a levně
nám dodal a každému se zde
zboží Vaše velmi líbí.

šich lázní jak pro obor ná
bytku, tak1 koberců,poněvadž

Ředitelství lázní
v Brandýse n. Ori.

Žádejte

ve vlastním zájmu vždy |

pravou Kathreierovu
sladovou kávu Kneippovu

jen v balíčkách s ochrannou známkou

farář Kneipp a jménem Kathreiner
a dbejte pečlivě, abyste nepřijímali

všelikých méně cenných padělků.

N »
4.Ile

x

Pensional©
Uršulinek*

V ČESKÉ SKALICI
Obsahuje německou osmitřídní školu s právem

veřejnosti.

Chovanky mohou se též vzdělati v jazyce českém,
francouzskéco a anglickém; mimo to cvičiti se
mohou v malbě, v hudbě, učiti se vósti domácnost
a všelikým ženským pracím i vaření, žehlení a

přípravě prádla.

Ústav má krásnou polobu a vyhovuje všem po
šadavkům.

Platí se měsíčně 40 K; sa hudbu svlášť.

Školní rok počíná 16. zářím b. r.
Představené.C“



Odborná

dilna pozlacovačská
pro práce kostelní

a výrobu rámců všech druhů.
Polychromování a Zarámování

slacení obrazů, podoblzon.
oltářů, soch, ka- | Veškeré opravy
zatolen, křížů ap. | levně se vyřizují.

Em. Samek,
pozlacovač v Kolíně,

Robešova ul. č. 58 (proti hlavní poště).

Rospočty, cesty a pod. zdarma.

Provedení dokonalé. Doporučení po ruce.DD
Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

vwHradci Králové, čís. 280
(proti hotelu „Merkur“)

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vše silněv ohnizizcené
a etříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zadlou se již svěcené se stvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může

nevykázatičetnýmin nAnými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,

Sí - monstrancí,ciborií, relikvi
ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
dákálů, schránek na Nejsvětější,patenek atd. co nejvice.

Továrnare
na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IG Jos. Tomášek
|L ve Vysokém Mýtě,

M

B dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený +
FTAr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $ jiC4

P — nabízí —
(

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, l , sladké ovocné
víno, bíléi červené,vino borůvkové(medici
nalní),vína sladká avine Šumivé (iampaňské).
Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
j vný koňak a výjakosti velmi le vybornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub výstavě v Praze: stříbrnou medailí
státní a diplomemslaté medatlle, a i
nými diplomy s právem rašení slaté me .

Bursa práce v Aradci Králové,

Jan Landštajn, obavník v Kardašově Řečici,
přijme pomoemíka ve utáří od 17 do 20 let na
sakázkovou práci mužskon i ženskou. V Čáslavi
přijmou se hned dva sedláři, kteří se trochu vy
znají v natěračství.Práci obdrží zámečnický dělník

u p Sedláčka v Hlinsku; malíř, který se vyznáv lepší práci pokojové a obyčejné práci kostelní,
obdrží ihned práci v Brandýse n. O. — Josef
Nebyla v Úpici, dámský krejčí, potřebuje dvě
švadleny a dvě učenice. — Přihlášky přijímá
»Všeedborové sdružení křesť.dělnictva“
v Hradci Králové.

=—ms mm
o nejblíšších dnech

vyjde W.ročník
ee)

© našebooblíbeného ©

kalendáře „lihu“
s pěknými hamoreskami,

články obrannými, hospodář
skými a s četnými illustracemi.

Za titulní, vícebarevný obraz

vybrali jsme »Navštívení Panny
Marie.«

Vkusný obraz ten dá se zarámovati.

m Objednávkyjiž nynípřijímá

administrace „Obnovy“ v Hradci Králové,
Adalbertinum.

Učen
z venkovské křest. rodiny, co možná s lepším
školním vysvědčením příjme se v uměl závodě
pozlacovačském

Jos. Kieslicha v Hradci Král.

Umělecký závod

Jaroslava Doležala
ve Všestarech u Hradce Král

zhotovuje zručně a levně
kazatelny,"ij

OB“ Boží hroby, "Jil

ORP“ křížové cesty,

oltáře, sochy svatých a pod.
Mnoho pocbvalných přípisů vyloženo

k nahlédnatí.

Přijmouse“

pletačky
na stroj čís. 8. ku pletení punčoch a ponožek na
vysoký plat a stálou práci. Dle dohodnutí hradí

86 cestovné.

Mechanická pletárna J. PLECH,
Husovice u Brna (Morava).

KNIHY
sepsané od Dra. Vácslava Řezmíčka:

Krvi a železem. Kladsképovídky. Cena 60 h.
Jaroslav Zásmucký. Román.Dra díly.Cena1 K 60h.
František Pokorný, divadelní řiditel. Vzpomínkya

upomínky.Cena 1 R P

Rok mezi Přelouči a Prahou. Obrazz naší doby.ena .

Selské zrcadlo, představujícíživot a působ
Frant. VavákaPoena80 ne) ' oni

Národní zlatodol. Obraz z naší doby. Cena 60 h.
V Chytrákově. Obraz z naší doby. Cena 60 h.
Karel Havlíček. Životopis.Cena 1 K 60 h.
Na stará kolena. Idylaz uěitelakéhoživota.Cena60h.
Mladí starci. Obraz z naší doby. Cena 80 h.
Starší historie Povídky.Cena 1 K 60 h.
Přemyslovci. České dějiny do r. 1306.
Praha. Román Cena 1 K.
Fr. L. Čelakovský. Životopis.Cena 1 K.

matolán. Obraz z naší doby. Cena 80 h.
é w zemích českých. Cena 1 K 60 k.

eský duch v XIX. století. Cena 1 K 20 h.
Novými eměry. Obraz s naží doby. Cena 80 h.

K lotošnímu jubříbu marianskému
vydala

=w Olomouci
malou ale velmi příhodnouknífečku:

NeposkorněnáPanna a Matka
Boší Maria. zýmama dějinyčlánkudry

výmam a dájímyčlánku
0 korněném Početí Marie, dná roz

, pobožnosti a modlitby. — Napsal a sestavil

Aifona zu farář o Horná Hynčíně.Stran 83. —černé vasbě po 40 hal.

. Doporučujeme
WG“vlastní výrobu paramentů “U8
i = nejbohatších látek. — Zvláštní píle věnuje se hoto

vení koatelníbo prádla dle církevních předpisů.

Velký sklad obrazů, soch a všech devo
tionalii a kostelních předmětů.

Prodají se

stavební dříví a
stavební potřeby,

jako: trámy, krokve, prkna, dvóře, okna,
schody kamenné a jiné.

K doptání u JOSEFA ŠTĚPA v Pospiši
lově třídě v Hradci Králové.

Prmí český katožoký zárod ve Vídní ©

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; Da požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

Vídeň,
VN. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasilá
8e vše franco.

Kanonické tabulky
pro oltáře, v provedení velice
vkusném, dvoubarevném, sob
rubou dvoubarevnou, nabízí

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové.==VK
Mýdlo $ jelenem



všech druhů a veškerý
také na výhodné aplátky zasílá továrna

Adolf Novotný
u Týništi nad Orl.KOBERCE22; NÁBYTEK

| východočeské nakladatelství
B. E. TOLIAT, we-a knihkupectví.-a ©(M

Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č. 17. X Pošt spořit. č. 802.161.X Založeno roku 1863. M Psací stroj.

Paramenta. | i : A

IgnáceV, NeškudaS10 4 |xZÁ KA AHótel
vJablonnémnad Orlicí (v Čechách)E nabízívevelkémvýběru: a Ú€ kor ( sÍ auf a CP

Výtečné kapesní hodinky všech| L A » JÍ

(bratr P J. Neškudly,faráře10 Výprachticích) druhů a nonstav.Pendlové hodiny Ba ffi 1 [idoporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu v krásných ořechových skříních. Jj) .

tetinky,prsteny,náramky,jehty| 8 V Adalbertinu v Hradci Králové
aj v nejmodernějším provedení ,

s úplnou kou/ doporučuje velectěnému P. T. obecenstvuZL a návštěvoíkůmHradceKrálové

Solidní obslahapři mírných svou nově, vkmoměupravenou

Omgobrázkyraj bože=: restauraci

i

©OOO2

UUUITMAUNINMNIZÍIMOUGRMNMID:

japně

Důvěry hodným eásilky ma výběr téš i na splátky
Ronkurs. bezzvýšenícen.—Zalošenor. 1843.

Při městské obci Královébradecké obsadí se
na jeden rok provisorně

We- místo "Wa

policejního strážníka
III. třídy s ročním platem K480 —, 15, dra
hotoím příspěvkem, svobodným bytem, po případě
s ročním bytným K 240 —, pak oděvem a jiným
příslušenstvím dle zvláštního ustanovení. zá

Žádosti za udělení místa toho vlastnoručně | ©
psané podávy bnďtež podepsanému úřadu purk
mistrovskému do 25. srpna 1904 opatřené průkazy,
že žadatelé jsou úplné zdrávi, statné postavy,
zachovalí a ne etarší 30 roků.

jakož | znovnzřízené proetramné

místnosti restaurační V budově,

Obědy v předplacení a wmenm«d
50 kr. výše

Pizeňský prazdroj «„d čepu, hra
decké světlé i granát. — Též na
požádání v lábvích přes ulici.

Veškeré druhy přírodního víma,
1 lite od 36 kr. výše.

Prodej vzácmých druhů víma v pů
vodním piměmí v cenáchnejsolidnějších,

Hostiny svatební, primiční atd.
vypraví ve zvláštních salonech nebi v sále
co nejpečlivěji v cenách nejmírnějších.

2kAe| Veškeré kdekoli vydané neb oznámené Mig

knihy
hudebniny+
a časopisy©

OMP*>české i jinojasyčné "Jj
má stále na skladě a může okamžitě * o*

Přednost bude dána tomu, který podá důkazy dodati

o chvalné činnosti své u některého sboru hasič- 6 královéhradecké knihku- |WD> uského ve větším městě. poctví a antikvariát ->
Osobní představení jest bez výslovného vy

zvání vyloučeno.
Po osvědčené jednoroční službě stane 8e

postoupení z III. do II. třídy se zvýšeným platem
na K 600— a drahotným.

Porkmistrovský úřad v Hradci Králové
dne 2. srpna 1904. č

Starostův náměstek: + se

Jan Horák,
soukeníkv Rychnověn.K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarnía letní dobu.

wHradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Antikvariat. — Školní knihy.
Ř Psací potřeby. — Zařizování kniho

3. Pilnáček. ven. — Velký výběr dopismicumě

D00000000 ) Veckých,místnícha z bojišíě,— ORP*Též velejemné <“
Koupě antikvarních kmih jednot
lévých $ celých knihoven. — Výměna
knih. — Literatura cestovní, prů:

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve skvostných
vasbách sa ceny levné.

látky na taláry.
S | Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj

ného duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého křesťanského závodu.

O Několikpárů dobrých 8
mtažných koní a několik ©Ň

OO kočárů Jest levně i 15 pří- Seznamykniha prvnísešity vycháze= Učiňte, prosím, malou objednávku najících děl na ukázku zdarma. zkoušku.

ohromí na prodej. © ej "P" Denníprodejnovin.< (jm Přihromadnémobjednánívětšívýhody.Kde, poví administrace t. L. © ; S GSE "6 Téžnaoplálkybezzvýšenícen!PVV
00

E řesídlem.í.
Dovoluji si ct. obecenstvu oznámiti, že přesídlil jsem

WF“závod "U

| sedlářský a hrašnářský ŘŘÍŽ

doufaje, že i v novém místě mi v míře neztenčené zachována bude. w Hradci Králové.

Majitel: Politické družstve tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Poclunon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král



Letošní neúroda.
Jakých rozměrů letošní neúroda nabude,

nedovedeme ještě odhadnouti a jaké následky
toho všeho budou, nemůžeme anitušiti. Účinky
neúrody jeví se dnes v první řadě ve stoupání
obilních cen. Na plodinové burse v Praze
platilo se 30. červeoce za jeden metrický cent
české pšenice 21 K 60 h, za žito 16 K 50 hb,
za ječmen nejlepší jakosti 19 K, za lonský
oves lá K 40 h.

Porovnejme 8 tím ceny koncem července
r. 1902. Toho due platilo se na pražské plo
dinové burse za jeden metrický cent pšenice
20 K 50 h, žita 17 K 10 b, ječmene 16 K60Oh,
ovsa 16 K 40 h. Uvedeme ještě několik cen
obilí ze značnějších českých trhů za r. 1902.
Platilo se za jeden metrický cent průměrně:

pšenice žito ©ječmen| oves
v Chradimi 1860K 1430K 1380K 1380K
v Pardubicích 1740K 15— K 1330K 1370K
v Plzni 1750K 1540K 1430K 1420K
v Táboře 1660K 1460K 13—K 1290K

Ceny obilí r. 1903 se mnoho od cen obilí za
r. 1902 neliší.

Do jaké míry obilí stoupati bude, těžko
předvídati. Víme jen tolik, že zprávy 0 vý
sledcích žní jsou ze všech stran velmi Špatně.

Suchem jest stižena celá západní Evropa,
o Rusku ani nemluvíme, to potřebuje letos
obilí samo. Suchem trpí Uhry, Rakonsko,
Balkán, Německo, Francie a Italie, rovněž
Španěly. Odevšad z těchto zemí docházejí
zprávy, že polní plodiny všeho drabu nesmírně
trpěly a byly nu mnoze zničeny. Pokud nám
známo, jest vyšetřování berních komisí na odpis
daně pozemkové všude v plném proudu a v nej
větší části obcí asi již skončeno. Odpisuje se
70 až 80 procent.

Jako se sklizní obilí, tak smutně to dopadá
i s ostatními plodinami. Zemáky jsou jako
hrášek a není naděje, že porostou. Veliká po
hroma čeká na kraje řepařské. Cukrovka snad
bude zničena. Jaké z toho budou následky, ne
snadno ahodnouti. Cukrovary nebudou praco
vati nemajíce suroviny, tisíce dělníků přijde
o výdělek.Taképříjmyberníhoeráraz cakro
varů odpadnou. Vývoz cukru, který má v naší
zahraniční tržbě pěknou položku 320 až 400 mil
lionů korun, odpadne. Zde vidíme hrozné do
klady toho, že když je rolník bit, že jsme biti
všickni bez rozdílu. Z krajin chmelových do
cházejí smutné zprávy, že chmel je úpalem
sničen. A tak to jde do nekonečna.

Zde se ukazují následky sucha v příšerné
své působivosti. A ta přijdou ještě lidé, kteří
se posmívají těm, kteří se modlí o déšť. Tak
učinilo „Právo sida“ a německý pondělník žida
Kuha v Praze „Montagsblatt“. Kdo jest nezna
bohem, nechť tak činí na vrab vlastního svě
domí, má-li vůbec jaké, ale z tak ohromného
neštěstí si tropiti ještě smíchy, to dovede jen
zhovadilá duše.

Loňského roku byl epustošen český jih
brozným krapobitím. Letos máme krapobitím
stižané kraje na severu Čech, jako colé Mlado
Boleslavsko, Mělnicko, pak severovýchod, Krá
lové-Hradecko, Opočensko. Krapo bití to sneslo
se 21. června. Co ještě zbylo v těch krajích,
ničí nadále sncho. Odkud se má bráti dostat ečná
pomoc v této ohromné nouzi? Loňského roka
byly konány pro kraje českéhojihn krapobitím
stižené značné sbírky, v čemž se obzvláště
vyznamenali čeští rodáci v sev. Americe. Vy
stěhovalci z Rakouska v sev. Americe asedlí
poslali do Rakouska r. 1898poukázek na obnos
9'/, milionů koran, r. 1902 přišlo do Rakouska
z Ameriky poukázek v obnosu 17 milionů
korun a loňského roku dokonce 65,118.000
koran! Připadá z toho patrně lví podíl na naše
obětavé české krajany, mezi nimiž hlavně čeští
kněší si veliké slávy získali jako farář Šink
mayer.

Následky socha a nedostatku vody by
jistě nebyl" tak hrozné, kdyby v českých ze
mích vláda byla pečovala o vodní práce, re
golování řek, stavbu vodních nádržek. Naši
předkové pamatovali na suchá léta. Dříve měla
každá obec rozsáhlý obecní rybník, jako obecní
pastviny. To vše časem zmizelo. Rybníky se
zrušily a takto získaná půda se pronajímá.
Také velkostatkéři měli dříve mnohem více
vodního hospodářství než mají dnes. Na mno
hých velkoutatcích zrušeny rybníky a to často
na mnoho set bektarů. Tím ubývá vlhkoty a
řidnou dešťové srážky. Jest na čase, aby vláda,
semě, okresy a obce věnovaly vodnímu hospo
dářetví v českých zemích náležitou péči. Ať
se dnes někdo podívá va řečiště Labe. Co ta
je nánosu a to staletého, pak se nedivme, že

Labe yystapaje každý rok ze břehů, vědyťaniřečiště nemá ; je tu na miliony kubických metrů

nánosu, písku, země. Kdyby řečiště bylo vyči
štěno, prohloubeno, v borním toku zřízena
důkladná zdýmadla a rozsáhlé horské nádržky,
jak by se ta dalo v čas nouze zadrženou vo
dou hospodařiti| ObecChomotovská vystavěla
nákladem 5 milionů K horskou nádržku vodní,
která tušíme pojímá na 12 milionů kub. metrů
vody a zásobovati má vodou celé Chomutovsko.
Kdyby nebylo každého roku výdaje 460 mili
onů korun na militarism,co by ta prospěšných

staveb ka blahu země a lidu mohlo býti pozeno!

Literatura.
Nákladem J.Otty v Praze. Českáknihovna

zábavy a poučení XVIL Ód kolébky našeho obrození.
Několik obrázků z dějin jazyka a písemnictva. Seš.
8. za 24 h. Napsal Fr. Bílý. — Sebrané episy Karo
liny Světlé: Z literárního soukromí . . . Seš. 7. a 8.
o 30 h. — Malý Ottův slovník naučný, dvoudílný.

Přírační kniha obecných vědomostí. Redaktor F. A.
Šubert. Seš. 27. a 28, obsahují vysvětlení slov Ha
louzka—Hoftmenn s nalézají se v nich mapa Australie
a barvot. příloha: Babočky české s housenkami a ku
klami. Sešit za 60 h. — „Slavische Roman-Bibli
othek“, sbírka němec. překladu ze slovanských lito
ratur obsahuje II. av. polské prosy „Polnieche Er
záhler“ od Rogatyna, seš. 2.—4. po 82 h.

Osvěty, listů pro rozhled v umění, vědě a
politice, redakcí V. Vlčka, vydán právě svazek osmý
a obsahem: O Karlu Šimanovském. Vypravuje Šubert.
— Konstantin Jireček. — Kosmas a Kristián. Příspě
vek k české kronice. — Valašaká žatva. Básně. —
Za doby předbřeznové. Od Fr. Schulze. — Národnost
a náboženství. Z dějin českých exulantů a emigrantů
v Německu podává F. A. Slavík. — Sněhy a ledy.
Vypravaje V. Vlček atd. Předpl. roč. 1440 K v ad
ministraci na Král. Vinobradech.

Stručný výklad obecního zřízení krá
lovství Čes.ze dne 16. dubna 1864. Obsahuje zároveň
stručný výklad zákona domovského, zákona o hospo
daření s lesy obecními, řádu čeledního, zákona o 0
patřování chudých. Nezbytná kniha nejen pro obecní
starosty a členy obecních výborů, ale i pro každého
občana, kteróma blaho obce na ardci leží. Sestavil a
hojnými vzorci opatřil JUDr. Jos. Mueil. Nákladem
Jos. Frengla v Čáslavi. Cena 3 K 40 b.

NáklademJos.PelclavPraze.Rozhledy.
Týdenník pro politika, vědu, literatura a umění. Re
diguje Jos. Pelcl.RočníkXIV.,čís. 43. a 44.Za80 h.
1 Knihovny Rozbledů sv. VI. L. N. Tolstoj: O šivotě.
Přeložil Dr. VI. Křížek. Za 1 K 40 h. — Knihovny
Rozhledů sv. VII. Kniba o včeléch. Napsal T. Kellen.
Přeložil a doplnil VI. J. Procházka. S obrázky vtextu
Za 1 K. Kniho pro včelaře velmi důležitá. — Život.
List pro výchovu v rodině, škole a společnosti. Řídí
J. Pelcl. Ročník VI., čís. 18. Vychácí dvakrát měsíčně
za roč. předpl. 7 K 20 b.

Náš Domov, nejlacinější obráskový měsíčník
zábavně-poučný. Řídí. J. Vévoda. Předplatné 4 K
ročně v administraci v Olomouci. Seš. 6. a 7.

Serafinské Květy. Časopis terciářů česko
slovanských. Redaktor F. Švábeník. Roč. III., čís. 10.
a 11. Předpl. 2 K ročně v administraci v Olomouoi.

Křesťanská Škola. Časopis pro šíření idef
náboženských v čes. školství. Řídí V. Špaček. Ročník
II., čís. 11.—16. Předpl. roč. 6 K přijímá V. Kotrba
v Praze II.

Vychovatel. Časopis věnovanýzájmům křest,
školství. Redaktor Dr. R.
a 16. s Katechetskon přílohou, roč. VIII., čís. 8., ješ
řídí F. Žandálek. Roč. předpl. 6 K přijímá admi
nistrace v Praze II.

Vychovatelské Listy. Časopis věnovaný
zájmům křesť vychování. Redaktor Al. Adamec. Roč
ník IV., čís. 13. a 14. Roč. předpl. 6 K. Administrace
v Brně na Petrově.

Růže Dominikánská. Katol. časopisbratr
atva růžencového a třetí řehole dominikánské. Re
daktor V. Bubeník. Boč. XVIII., čís. 3. a 4. Předpl.
pa rok 280 K. Administrace v Praze I.

Poklad věřících. Lidový list k uotění Nejev.
Svátosti OL. Řídí V. Roudnický. Nákladem spolku
„kněží adoratorů“. Roč. VI, čís. 5. a6. Předpl. 120K
ročně v knihtiskárně V. Kotrby v Praze.

Český venkov. Několikkapitol o šivotě našeho
venkovského lidu. Napsal V. B. Pavlík-Sychra, redaktor
v MI. Boleslavi. Cena 20 b.

Česká Žena, Časopis křesťensko-socisiníchžen
a dívek. Bed. M. Hasmanová. Nakladatel dr. J. Burian.
Roč. VI., čís. 17. a 18. Roč. předpl. 2 K v admi
nistraci v Praze 90-VI.

Ženské Listy. Vydává ZonskýVýrobní spolek
český v Praze. Řídí El. Krásnohorská. Roč. 83., čís.
8. s 9. Roč. předpl. 2:80 K.

Válka ruskojaponská slovem i obrazem.
Nákladem Unie v Prase. Vychásí redakcí J. Klecandy
v týdenních Ibfitách po 30h. S pěknými obrázky.
Seš. 10.—12,

Obsor. Zábavně poučný čtrnáctidenník. Řídí
VI. Šťastný. Ročník 27., čís. 11.,—14. Předpl. na rok
4 K u administrace v Brně.

Obrazový spravodaj z bojiště. Nákladem
Unie v Praze. Řídí J. Elecanda. Vychází dvakrát týdně.
Čís. 89.—48. a hojnými obrásky.8 B
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Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky sro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pre dámy i pány,

BS“ nákrčníky, "BE
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéilněné,

(ME*>kanafasy, "UW
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéruĎníky,
deky, stolní běhouny, garni

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obalou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí čís. 136.

ČLAAodiikaiiiMl

o022BB2M2AÓ-2

Žúdejte osorky

obráskůrelig.
PLo

odfirmy

KAREL ŠIMEK,skla
a nakladatelství relig. obrázků a obrazů

v Č. Budějovicích Rudolfova tř. 42-L.

raz v. Drokopa,
dle originálu VIKTORA FORSTRA, vyjde za
čátkem září t. r. v krásné barevné reprodukci v roz
měru29'//x16 cm, i s krajem 44",x 28 cm.

Subskripce na obraz ten
prodlužuje se

dokoncesrpna t.r.
V subskripci bude státi list K 4'—, rámovaný

dubově neb ořechově pod sklem K 10—.

Rámovaný obraz aneb větší počet listů dodám
na mírné měsíční splátky.

Nábytek na splátky
akéhokoliv zvýšeni cen na každou
ol dodává velkosávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Herkar“ čís. 808.

bez



| koberců, záclon

ž Železný nábytek.

PV
PIANINA

| aHAANONI
a nejnovějších
W soustav — levně,

též na splátky a výměnu nabízí továrna
AL. HEUGOLHOTA,
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.

Vzor
ové kapony jemných čer
ch látek, hodící se na
lhoty, obleky, avrchníky

. taléry
J shutečně velmi levně

lze koupiti, vzhledem, že
kygy látek jsou doprodány.

Veryzallena požádáníRozšiřujto
J První český zasílatelský

Asévod soukenného zboží ň

Bd. Doskočila|| »SAS0VÉ

řnsáníváměoPre| JvADy“I
ve Vodičkově ulicí č. 22,
Vedlecyššl dlvčí školy.|| —

| —————

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
p dodavatele na biskupský kostel v Litomě
L) řicích a četných jiných věžových hodin, na

k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky; ©

cena levná, jakost výborná.

A

Oknachrámovákaždé-M!

modernějšímpoža

davlůmvyhovující.

7krátprvnímicenami

vyznamenán.

Cenníkyzdarma.

PSSSo

boslohuaprovedení|<<

EAsozaručenímprácenej

chrámovýcho

Uměleckýústarpromalbunaskle,

“

VAOdbornývolkozávodpromalbu*

0en.

B.Škarda,Brno.!

A le

c.a k.dvorni fotografZ ONLYa M

ŠSlzola

„RERDANÍ“
v PRAZE Krakovská ul. 21

(několik kroků od Václavského nám.).

První a nejstarší vojenský pří
pravný ústav v Čechách, na Moravěa ve
Slezsku.— Příští kurs pro jednoroční
dobrovolníky počíná I. října t r.

Žádejte prospekty a výsledky zkoušek.

6 - (S. Sylvaterův synovec, ná
stupce)z FA67

ch 2 odbornýuměleckýzávodVAŘ P
ZAS L malbuokon kostelních

u. PRAHA-I,
č. 145 nt., Malá Karlova ul. čís. 20
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 66 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačuje se

ku dodání okenCrámovýchod nejjednoduššího aš Kkboha
tému figuralnímu provedení a
Sice3 se šeleznými rámy, sí

č mí |

cM

i | těmi vsasením.
AELÁ Veákeré rospočty, skinu 1 odbornéx NEL| rada latně, beze vší závaznosti

Ee ku definitivníobjednávce.
Nesčetná veřejná i písemné pochvalná uznání, “ffiž

Založeno roku 1836.

m a : 6 a .
Založeno 1853.

(9 Provedeno přes 500 oltářů a Božích o
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ.V SYCHROVĚ,
umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a, roz
9 počty zdarma. 6

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.
E c B

Josef
x Krejčík

V PRAZE,
Ý umělecký závod so

ohařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo G18—VH.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

dopornčuje uctivě své chválně snámé: sochy,oltáře,
křišové cesty, jesle, Boší hroby, kříše, kasatelny,

spovědnice, křivtelny,komsoly,svícny, Justy. 
tiky atd. dleme oak řesanén naobraty,emte, fot a diplomy. aný nábytek a
P Řn předmětyhodícíse sadárky.
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Veledůstojnému

duchovensóvu!

danvtaněk 0 vy
Konviktskéul., pad
olelně na kastálnůnáčiní dovoleje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad vo vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboris,
ampy, svícny, kaditolnice, kropen

ky, patenky, nádobky a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty snovu opravuje v původní

Intenci a jen ©ohač zlaté a střídří. Na po hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd abj

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Obydšín kostelém.úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádné
robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

0
av Dvořáček, sklad nábytku



> na půl roku Sh — AČíslo 34. | Předplatnémačtorí roku 3 k 50 k |
Inserty se počítají levně.

Obnova vychásí v pátek v poledne. Ročník X.

Vyrovnání,
(4) Ve veřejných listech projednávají 56

větším dílem případné politické následky ob
strukce na říšské radě, ale málo pozornosti,
zdá se mi, věnuje se adsledkůro národohospo
dářským a finančním, ač tyto vlastně nejvíce,
tou dobon snad jedině, tlakou na dvéře sborů
zákonodárných, žádajíce vyřízení, Ústřednísvaz
rakouských průmyslníků obrátil se právě na
ministerstvo obchodu, poukazuje nu důvodné
obavy průmyslných s obchodních kruhů, že
zkrácením jednoroční lhůty výpovědní obchod
ních smluv s Německem, Italii, Belgií u Švý
carském bude těžce poškozen domácí průmysl
a obchod. „My žijeme“, praví svaz, „následkem
obstrukce a důs:edků z toho plynoucích, jako
je nevyřízená v čás celní otázka a nenzavřené
obchodní smlovy, jakož i nejistota rakousko
uherského vyrovnání, v stálé nejistotě, což
škodí ohromně našemu průmyslu a obchodu
a je třeba, abychom nebyli překvapeni no
vými snad nepříznivějšími celními poměry a
aby staré obchodní smlouvy neztratily plat
nosti, dokud nové se neazavrou. My nevíme,
jak dlouho obchodní a celní spolek s Uhry
potrvá, bude-li obnoven a jakým směrem po
nese se obchodní naše politika i k zahranič=
ním státům“.

Koncem r. 1904 ztratí obchodní smloavy
svou platnost a musí býti znovu uzavřeny;
k tomu je však třeba, aby autonomní celní
tarif, který sice platí do konce r. 1907, byl
upraven, aby mohl sloužiti za základk jednání
o obchodních smloavách s cizozemskem a tak
aby uhájeny byly hospodářskéi průmyslné zájmy
obou říší. Vedle celního vyrovnání je však ne
zbytně nutné vyrovnání s Uhry finanční, čili
upravení kvoty, jež existnje dnes jen u to
opětným císařským nařízením — samé to věci
dalekého kospodářského významu, jež, nebu
dou li upraveny, mohou míti zlý vliv na prsgma
tikální záležitosti obou říší, resp. na dualistic
kou ústava z r. 1867.

Ač každá z těchto tří věcí — kvota, tarif
a obchodní smlouvy 8 cizinou je jiné povahy
a jinak se projednává, jsou přec zájmy obou
Hší tak do sebe spleteny i v těchto záluži
tostech, že jedna předpokládá drahou a poněvadž
právní názor na ně je jiný v Uhrách a jiný
u nás, je zrušení dualismu nutným, protože se
pro nynější poměry, zvláště uherské, uijak již
nehodí, jsa závislým, ne na zákonném znění,
ale na libovůli.

Mluvíme li o vyrovnání s Uhry, musíme
rozezaávati vyrovnání troje 1.) státoprávní, 2.)
finanční, 3.) národohospodářské.

Vyrovnání r. 1867 se stalo, ale již tenkrát,
kdy bylo daleko více dobré vůle na straně
Maďarů, resp. Deáka, než dnes, pohlíželo se

že po zrušení únorovky absolntistický mocnář
dai Uhrám dobrovolně jistý stupeň samostat
tnosti, Maďaři ale tvrdí, že tato samostatnost
byla nutným výsledkem vývojehistorického—
tisícileté uherské ústavy. My vidíme v reální
unii daalismus politický s jednou nejvyšší ú
střední správou, jim je dualismem historickým
-dva státy samostatné, rovnoprávné bez

zvláštního ústředí, a to co ústřední mocí fakticky
je — vojenství a zahraniční politika — to
existoje jen do odvolání, dokud Maďaři budou
chtíti. Což divu, že takový dualismusz milosti
má nohy hliněné a že se může každé chvíle
sřítiti!

Vedle státoprávní otázky mosila se r. 1867
vyříditičivyrovnatii otázkafinančnía národo
hospodářská a tose stalo tak,že první tvořísoučást
pragmatikální, druhá je pouze smlouvou dua
listickou — až do výpovědi. Proto může reální
unie dobře trvati ber spolku obchodníhoa bez
společného tarifa, nemůže však trvati bez fi
nancí t. j. bez úbrady na společné záležitosti.
Je ted7 kvota, která se nevyřízaje v páda po
třeby jako tarif v ministerstva, nýbrž v obou
parlamentech, v dnešní době obstrakce největ.
ším kamenem překážky. Proto píše P. LI.

mlově o následcích obsrukce v Rakousko takto:
„Není žádné pochybnosti, že by se to nejraději
vidělo v Uhrách, kdyby také tarif a obchodní
snlouvy vyřízeny byly v Cislaitanii parlamen
tároě; je ale mylný náhled, že by Uhry tím
trpěly. kdyby se tak nestalo. V Uhrách není
žádného zákona, jenž byvpředpisoval, že tarif
může přijíti k místu jeo cestou parlamentární.
Uhry si jej projednají, vyřídí a badou žádati,
aby byl v Rakousxu přijat. Jak se to stane,
zda parlementárně, neb cestou cís. nařízení, na
tom jim ničeho nezáleží. Stejně se to más ob
chodními smlouvami. Ty se uzavírají mezi
monarchií a zahraničními státy; jest li tyto je
přijmou a slíbí je dodržeti bez ptaní, prošly-li
parlamentem, čili ne, pak Uhry nemají žádnébo
na tom zájmu, takovou otázka si předkládati.
V obchodních smlouvách nejedná se o závazky
Uber k Rakonsku a naopak, nýbrž k zahra
ničním státům. Jinak má se to s vyrovnáním
(t. j. kotvou). Vyrovnání nemůža se státi bez
obou parlamentů a bez sankce korany. Avšak
co se stalo v tom obleda od té doby, do kdy
třetí vyrovnání trvalo?! První bylo r. 1867,
drahé 1878, třetí 1887 a čtvrté cís. oaříz. teprv r.
1899. Bylo obnoveno, aneb aspoň jeho provi
sorium parlamentárně? Následkem obstrukce
nestalo se tak a proto Uhry se postavily na
basi právní — samostatného území celního a
přistoapily na faktický stav jen v předpoklá
dání reciprocity a tak se může státi i badoucně,
ovšem jen tak dloaho, dokud trvá obchodní
spolek a dokud trvati mohou i obchodní smlouvy,
t. j. do r. 1907. Obchodní smlouvy trvaly 10
let, ale tentokrát vymohli si Maďaři, že ty mají
r. 1907 pominonti. Tak P. Ll.; tedy s r. 1907
hrozí nám Maďaři. Ten rok přestane všecko
vyrovnání obchodní a bezpochybyi státoprávní.
Začne to s penězi a padne na to celá reální
unie.

Vyrovnání finančuí je vlastně dvojí —
vyrovnání společného divhu, resp. úroků naň
a vyrovnání kvoty na. společné záležitosti
V první věcí se 8 námi Maďaři vyrovnali zna
menitě, když řekli, že oni jako stát nový
žádného dluhu převzíti nemohou, že také žád
ného nenadělali, protože jsou ale kavalíři, že
bodou platiti ty a ty úroky. V druhé věci po
čínají si méně kavalírsky a o kvotu vede se
každých 10 roků nový a nový boj. Říše ra
kousko-nherská nemá totiž svých vlastních
pramenů finančních, nýbrž odkázána je na mi
lost obou polovin. O kvotě rozhodují t. zv.
parlamentární deputace za pomoci obou mini
sterstev; neshodnou-li se, rozhodne mocnář na
dobu jednoho roku, jako právě teď. Dle práv
měly by Uhry platiti polovic, což se jim neza
mlouvalo, ježto to leží v jejich krvi, z prvního
míti co nejvíce, z drubého dáti však co nejméně;
též dle branné síly zdálo se jim to moc a tak
zůstala za základ skutečná poplatnost a to
nejen daní přímých, ale i nepřímých, na nichž
platí Rakousko poměrně daleko více. Tedy
v tom obledu zůstali Maďaři ve výhodě.

Záležitosti národohospodářské urovnávaly
se hladčeji, ježto závisí pouze na smlouvě,
která se může zrašiti, aniž by ústava obou
říší trpěla. Ubry učinily, jak tvrdí, ústapek,
jsouce ochotny na obchodní a celní spolek
přistoupiti. Až posud celní tento spolek trvá
a jedna polovice nesmí v poměru k drahé vy

plodiny nesmí akládati dávky větší, než na
vlastní. Provádění těchto ustanovení tvoří t.
zv. celní politiku.

Rozluky, jíž nám Maďaři hrozí, nebojíme
se my, ale koruna, která v ní a to právem
vidí otřesení velmocenského postavení říše a
toto postavení musí se zachovati i na útraty
této polovice, bez obledu, že tím trpí na drahé
straně konstitační povaha její a že se ústavě
kope tím způsobem hrob. A tak slabost poli
tická plodí u nás, jak kdosi pravil, slabost
národohospodářskou.

Takový jest asi význam nového rakousko
uherského vyrovnání, jež jak codo kvoty, tak
co do autonomního tarifu v podzimním zasedání
říšské rady mělo by se skoncovati. Tentokrát

jde to již do tuba a 5 14. uespomůže; to cít
dr. Kórber a odtud to jeho oamlouvání si
Poláků a ty jinak nepatrné ústupky v příčině
polských a českých odboček ve Slezsku. On
stále doufá, že Češi povolí a že aspoň kvotu
přivede pod střechu; nepovolí-li, pak nezbývá,
než o čem jsme minule na tomto místě pyali,
rozpuštění sněmovny a dítě hrůzy — všeobecné
to rovné hlasovací právo.

Poznámky ku přednášce Masarykově,

(8) Minule jsme řekli, že Masaryk měl
přednášku v „Domoviuě“, spolku pro ochranu
hynoucích žen a dívek. Přednáška ta konána
byla r. 1899 a byla vydána zvlášť v brožuře.

ekli jsme již také, že ona přednáška souvisí
s útoky jeho proti manželství křesťansko-ka
tolickému. Jest potřebí tedy i tam se poohled
nout, jaké rná Masaryk názory a jak miluje
pravdu.

Masaryk mluvě v předu přednášky své
s Kreutzerovou. sonatou o. mnobomažství
a mnoboženství, stanoví, že každý muž má mít
ve svém Živolé jen jednu ženu a žena jen jed
noho muže a ovšem ve spojenectví manžel.
ském. Názor tento průběhem věků se osvědčil,
jsa učením církve katolické o sedmé svátosti
jak co do sňatko prvého tuk idruhého, v kte
réžto příčině nechť sobě promyslí Masaryk vi
regalaritatero de bigamia successiva (překážku
drubého sňatku). A musil by dovolit druhý
sňatek, jako jej připouští církev katolická, pro
důvody tak četné, že arčité jejich vyjmenování
zůstavujeme na soudě vdov a sirotků.

Masaryk děl: „Také vývoj historický,
všechna kultura tíhne k jdeálu jeduomužství
a jednoženství.“ Podle těchto slov dle laického
nazírání nejdokonalejší forma manželství mu
sila by býti právě v přítomné době, tedy
v doba nejvyšší kulturní vyspělosti. Za to však
vidíme právě vlivem dnešní kultury největší
rozuzdanost, kterou se trudí i Masaryk a která
vlastné byla příčinou jeho přednášky.

Všechna kultura jistě tedy k ideálu jedno
mužství a jednoženství netíhne, neboť ideál
ten oskute“ňaje jen vzdělanost křesťansko-ka
tolická. Za tou příčinou i poukaz Masarykův,
„že nejlepší lidé naší doby hlásají jednožen
ství,“ jest jenom prostředkem, majícím zatem
niti význam manželství katolického, kteréž vedle
sebe nemá formy dokonalejší. A což kdybychom
snahy Masarykovy a těch ostatních nejlepších
problásili za katolické“ Odpověď by nezněla
jinak, než že názoru toho dosaženo cestou fi
losofického uvažování. Ale právě tady jest
veliká překážka, neboť všecbno, co dnes vzdu
chem moderní filosofie oddrchaje, až příliš vi
ditelným sklonem směřuje k svobodě lidské
vůbec a k rozlučitelnosti manželství zejména. To
jest určité a jisté, a omítka hezkých slov se
tady neuchytí. Určitý soud o fásích dějinných
a kulturních netvoří se dle jednotlivin, nýbrž
dle převládajícího směru, a ten dělej co dělej
v rozpoutaném filosofování snahy lidí nejlep
ších a tody i Masarykovy pohlcuje jako Kro
nos své děti. Správnější tedy bude, když Ma
saryk nechá církvi katolické, co jí náleží a co
ani z daleka nepatří nevázanosti, jaká ve smý
šlení novodobé společnosti se udomácňuje.
(Pokračování).

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 17. srpna.

(Unter Habsburgs Doppelaar. — Turgeněvovasatyra,
jak se hlupákům krásně šije meri sbabělci.)

Asi před šesti týdny objevila se na knižním
trbu za hranicemi v Bronšviku vydaná kniba
„Unter Habsborgs Doppelaar“. Selbst-Erlebtes
eines oesterreichischen Ofiziers. Von Josef
Domek, k. u. k. Oberlieutenant a. D.

Český tisk přijal tyto memoiry s ledovou
chladností. Zhruba si jich nevšiml a pokud tak



učinil,prostěje odbyl. Kdybyto byly memolry
z církve vystouplého kněze, zajisté že by se
staly čítankou všech najvních lidí v zemích
českých, avšak zkušenosti důstojníka, který
činnou vojeoskou slažbu opustil a na různé
její stíny poukásal, a nás nebaví.

* Ve skutečnosti však páněDaumkova knížka
čtenáře dnešního dne celkem zklame. Líčen

jet v ní život v pražské kadetníškole koncemet osmdesátých a potom zkašenosti páně Dum
kovy jako důstojníka pěšíhoplaku v Haliči.
Zkušený muž spisek jeho odkládá s tím doj

mem, že pan Damek maloval ddnostranné.Pan Dumek vybral totiž pro knížku svou je:
nom postavy a události černé. Patrně nějaký
osobní bol a bořký pocit bránil mu vzpome
pouti na osoby vzácně počestné a na příhody
milé, o něž ani na vojně není nedostatek. Opo
menutím toho spisek svůj předempřipravil o
nohy, jež by ho byly donesly v nejširší vrstvy
čtenářstva.

Soad se dal evésti knížkou pruského dů
stojníka Bílecho „Z maléposádky“ která vzdor
své tendenci předce jenom tolik kupoů a čte
nářů nenalezla a nenalezne, jako nalezly 8 na
cbázeti budou různé vojenské memoiry feld
maršála Moltkeho.

Proto by nám bylo daleko milejší, kdyby
se byl pan Dumek jako voják raději spravoval
příkladem Moltkeho a stal se ovědomělým,
pokrokovým jenerálem, neboť následování Bil
seho pokládáme za daleko nevýhodnější, když
to jinak nenazveme. Zejmena když pan Damek
jest při tom ke všemu ještě velice opatrný,
uctivý a celkem nesdilný. Zdá se nám totiž,
že mluví a píše jenom o veličinách a osobách
padlých a že stojící pomíjí mlčením.

Sledovali jsme páně Damkovu literární
působnost od řady let z kolegiální spisovatel
skó zvědavosti. Když r. 1898 vydal oslavný
spis „Padesáte let císařem“, měli jeme za to,
že se svým časem jistotně k tuplovaným lam
pasům a k selen -mu fedrpuší dopracuje. Proto
nyní najednou německy vydaný jeho spis ne
způsobil nám potěšení žádného, neboťke všemu
neshledali jsme v něm takó docela žádné
uchvacujícítendence,jenomnalezlijsmevněm
skupinu nahodilých episodek a figorek a to
napořád smutných.

Takové typy, jež pan Domek líčí, nale
zají se ve všech stavech a povoláních a proto
ani důstojnický stav nenvaruje se toho, aby
se do něho nedostali lidé, kteří tam něpatří.
Vždyť v armádě vysoce postavená osobnost
sama písemně k jistéma mladému důstojníku
pronesla, aby vyhledával společnost jenom dů
stojníků štábních, jelikož jsou to již pánové
přebraní.

Podobnoa knižku, jako napsal pan Damek,
mohl by ze svých krobů nápsati každý úřed
ník, advokát, lékař, žurnalista, jenom že se
musí uznati, že Se na vojně každá prokázaná
neeprávnost poměrně přísněa bezohledně tresce.
Tolo v žádném druhém stavu není.

Avšak dvě užitečné strónky páně Domkův
spisek předce jenom chová a ty mu ochotně
přizpáváme.

Pan Damek totiž ve více případech líčí,

FEUILLETON.
V lese.

Napsal Ferd. Vlček.

Slunce neunavně pálí, vysušuje a střebá
poslední vlábu ze země, žhne a podtíná život
rostlinám. Horko, dusno, prach ve vzdochu,
pocit dřímoty, uudy a únavy! Vkročíš do za
hrady a stísní tě tim truchlivý vzbled zkázy.
Pod nohami šustí sežloutlá, spálená tráva,
z níž všade prokukuje smutně obnažená a šedá
země, jejíž tvrdost ozývá se divným zvukem
při každém kročeji. Na stromech kroutí ee
Jistí, a uemohbouc odolati žhavé výhni vzdu
chové, padá; svadlé ovoce v kopišťatechpostýlá
zemi. Maliní, jak o ně zavadíš, sachrastí, jako
kdyby již podzim své dílo byl vykonal. Dívám
se na včely. Smutné vyletují a bez radosti 86
vracejí, nebot po medonosných bylinách není
již ani potuchy. V tíšivém tichu slyším rychlé
a krátké oddechy. Ohližím se, s tu pod lísko
vím ve stínu sedí můj věrný Landon, jenž
pochází až £ kostelecké fary u Chrasti. Z ote:
vřené tlamy visí mu jazyk, jenž v rychlých,

trhuvýchoD se chvějea uatřásá.Opíráse o přední zakřivené tlapky, a v jeho psí
fysiognomii čtu rozmrzelost a resigaované od
dávání se všeobecnému vedru. Utkvělou posici
přeruší jen, když rychle chňapne po mouše
a podaří-li se ma některou chytiti, spokojeně
60 několikrát olízne a pak zase rozdýchá 80
pravidelností parního stroje.

Ne, doma nelze vydržeti! Proto do lesal
Tam přece ještě zůstalo něco z toho, čemu 8e
říká seleň. Zaměřiljsem k Zemanskému rybníka;
jejš oa kraji lesa dala zříditi sesnulá vaše
patronka pí. Anna Mizová. Rybník končí lesní
prorvu, z níž úzkým potokem přitéká vodu,

jak se ns v trestůts cí třípsdyhledí aby byl zachráněé.
Že na to poukázal, učinil dobře a sískal si
sáslahu o celou veřejnost.

Stalo se totiž v našich semích jakousi
nemocí, že se jisté společenské nebo úřední
třídy hrozí možných škandálů a proto namnoze
s velikým sebezapřením chrání a přikrývají
špatnosti svých příslušníků, ab provalením
se jich na veřejnost nepadl stín úhony na

oolý stav. Tento u nás přespříliša bezdůvodněfřený plášť milosrdenství chová všakpod
sebou celou společnost nanejvýš poškozojící
plemeniště a pařeniště daremných skutků, je
jichž původcové zaslouženým trestům unikají
a potom celka odeluhují se jenom a Jedině
svými špatnostmi.

Toho se psn Damek dotkl směle a proto
z toho má původ druhá ažitečná stránka jeho
spisu a ta je, že zajisté že nalezne v jiných
oborech oásledovníky, kteří badoa jeho sdíl
ností povzbuzení a rozmanitým způsobem bo

r poukazovati, jak se z ničemů dělejí hodní
idé. U

V ohledu tom měl by pan Damek nepo
chybnou zásloho, kdyby jeho poakazování na
tušování špatuostí a chránění nehodných osob
ve stavu důstojnickém mělo v zápětí jistou
míra literární otevřenosti, se kterouž by 86
veřejně ve všech stavech odkryly nepřístojno
sti a nepřípustnosti, jež lpí na cti celé spousty
osob, které mají býti ze svých působišť se
hnány jako společenský brak.

Spisek páně Dumkův má celkem úské
jeviště, ale kdyby někdo v nové knize jeviště
to rozšířil a vedle stínů na něm se jevících
nakreslil také typy světlé, jež stíny těmi trpí,
mobla by býti knížka páně Damkova zvána u
nás prvním průkopníkem, který do našich vše
líjak zbabnělých a dusných všeobecných po
měrů prolomil otvor, jímž by potom vá) zdravý,
svěží vítr, který by trochu čistého vzdochn do
různých společností přivodil.

K takovým nevděčným činům starší, aku
šení a mnoho vědoucí mnoho posouditi umě
jící pánové se zřídka kdy odhodlávají u proto
konání jejich zůstává obyčejně mládeži, která
zase buďto přestřeluje nebo nedostřeluje. Avšak
celkem vzato zejmena v našich českých po
měrech bylo by to skutkem vlasteneckým a
nad veškerou pochybnost záslažným, kdyby se
nalezl někdo, kdo by bez potřeby vlastního
sebe obětování silnou rakou dnes napsal, jak
to u nás „na národa roli dědičné“ vyhlíží.
Ovšem že by musil míti potřebný k toma
rozhled a sílu, aby důsledky toho unesl.

V oašich poměrech odehrává se totiž
sterým exemplářem jedna z Turgeněvových
satyr, jíž bude zajisté že kašdý rozuměti, kdyš
ji zde jako časový karabáč bodeme opakovati.

Nuže, pastojte sluchu.
Kdesi žil hlupec.
Dlouho žil vešele a měl se dobře. Na

jednou však pozoroval, že ho lidé začínají po
kládati za hlopáka. .

doplňajíc to, co za celý den vypaří se na po
vrchu hladiny a co stražkou ve hrázi odplývá
malým vodopádkem, jenž v hovorném tleskotu
padá na kamení. Ale den ze "dne zvuk jeho
pohasíná a takořka jiš jen Ševelí, jako hlas
člověka, jemuž smrtelná horečka odnímá po
slední životní síly. Rybník svojí vlahou živí
dlouhé údolí, porostlé olšinou. Kolem rybníka
tlačí se davy smrků, prostouplých vysokými
sosnami, jejichž rozsochaté větve Široce se
roztabojí. Uprostřed rybníka na vysokých ko
lech zdvihá se pavilon, spojený 80 břehem
dřevěným můstkem, a určen jest k tomu, aby
střelci při podzimních honech pod jeho stře
chou příjemně poobědvali. Vyhlédi jsem si
tra.naré místo na břebu právě proti modřínové
aleji, z+btbající blaboko do lesa. Příjemný pocit
ovladne tě, když, prošed polmi po zaprášené,
utvrdlé cestě, natábneš se do zelené trávy,
jejíž poněkud spařená vůně mísí se se smolným
zápachem, jehož intensita je smírněna teplým
vzduchem. Však v pravdě ani tady pravobo
osvěžení mnoho není, zejména když se vzduch
ani nepohne, a brzo poznáš, že ani stín stromů
pravým stínem již není. Oddáváš se dojmům,
jež budí v tobě lesní okolí. Zvuků jest tolik,
že člověku jest dobře smysly nastrašiti, aby
tady širokou vlnu života obsáhl a jednotlivosti
dobře uspořádal a v celkový rámec zasadil.

Nejprvé uvědomíš si stálý šam, jakoby
ua blízku kdesi valila proudy své řeka, nebo
jakoby vál koranami stromů vítr. Veliké množ

ství hmyzu jest to, jež oytvořoje tuto stlamenou a obsáhlou hadbu. Však místy pozorovati
jest docela zřetelně mušky, jež vznášejí 80
sloupem nad křovinumi, na nichž ulpívají
v matném leta hloučky zelených šidel, jimž
za mlada říkali jeme myslivci. V plavném,
neuvavuém Šamu, saějícím tak lenivé'a ospale,
proplétají se neustále tóny rázovitější, ze svu

„Hlupák ws roshofčil a sačal př

ey 6 Bapřijémnépěouěbeprávyv.
Nonadálá myšlénka osvítila maličk

rosem a roznítila v něm odmělost.Hned jí

obopila jn se ji vykonávati.a ulici po se se snámým, který za
čal ehváliti proslulého malíře. jm, ktorý

„Nebesal" zvolal hlupák. „Vždyť tento
malíř jest dávno odbytý! pak vyto nevíte?
Toho jsem se do vás nenadál, jak jste pozadu !“

Známý ee výčitky té poděsil a aby 00
nezdál býti pozadu,souhlasil s hlapcem.

„Dnes jseta si přečetl zajímavou a krás
nou knibul“ sdělil s ním jiný známý.

„Nebesa !“ apráskl race hlupák. „Copak
se, člověče, nestydíte chválit tuhle koihu, ješ
nemá žádné ceny. Vždyť byla dávno každým
odsouzenaa zavržena. A vy to ještě nevíte?
To jste hodněpozadul“
„ | Také tento známý, aby se nezdál býti za

jinými pozada, ihned souhlasil s hlnpcem.
„Jaký důkladný a roztomilý člověk jest

můj přítelN.N.!“ pravil hlupákovi třetí snámý.
„To jest dokonalý muž!“

„Nebesal“ chytil se za hlava Bbáke N.N. je známý lenoch. Dává se od pří uzných
živit. Vždyt předce není nikoho, kdo by to
nevěděl. To jste hodně pozadul“ vyčetl ma.

Třetí známý se také poděsil a aby ne

zůstal sa dnými pozadu, souhlasil s hlapákema příteli N.N. se vyhýbal.
Zkrátka at ei hlupáka oslovil kdokoliv,

někoho oznávaje, měl vždycky odpověď stej
not, každého vině, že je pozadu, k čemuž
ještě někdy dodal také lítostivě: „Vy pořáde
ještě věříte v autority.“

„Zlomyslník, jízlivec!“ řekli o hlapci
předce někteří.

„Ale jaká hlava, a jaký jazykl“ obdivo
vali bo jiní.

„A jaký všestranný talent!“ dodali třetí,
aby se nezdáli býti pozado. A konec konců
byl ten, že vydavatel jakéhosi časopisu, aby
nezůstal pozadu, učinil hlupákovi návrh, aby
v časopi-e tom řídil kritický obor.

Hiupák ochotně svolil a jal 8eposuzovati
všecko a všechny, svých způsobů a výkřiků
nijsk neměné.

Nyní jest on, jenž kdysi brojil proti an

toritám, autoritou sám, mladíci ho ctí abojíse ho — —
Co také ubozí mladíci mají dělati? V zá

sadě nesluší se sice koho jako aatoritu ctiti,
ale jen to zkas a opovaž se nectiti hlopáka
— budeš ihned považován, že jsi pozadu, že
jsi nedoak!

„Náramně krásně a pohodlně
žije se hlupákům mezi szbabělci“,
končí Turgeněv.

Zajisté že se naleznou mesi váženým Da
šim čtenářstvem osoby, které budou hádati,
koma asi výše opakovanou Targeněvovu satyra
na záda přišíváme.

V obledu tom necháváme každému 8vo
boda hádání dle vlastního jeho asnání.

kové plošiny vystouplejší. Ob čas přichází ti,
že jakás strana pod silným dotykem mohutně
zavzněla. Nebo prudkým Švihem zabzučí ti
kolem uší veliká moucha a rázný ozev zase
rychle misí, tak nějak jakoby vystřelená kulka
prudce prorazila vrstvy vzduchové. Nebo do
všech těch hlasův ostře zařezává Be crčení
cikády ta silněji, onde slaběji, ale nennavně.
A ustala-li jedna, oa jiném místě nastaví své
sily hned jiná.

Slyš, teď něco vrčivě třepetavého ozvalo
ve ti náhlým důrazem za blavou, až zalekneš
še takového nezvykle útočivého nárazu. Rychle
a0 ohlédneš, abys vypátral, jaká to bytost, a
spatřiš velikou vášku, ješ na blízku v jednom
vzduchovém bodu udržuje se rychlými, sotva
snatelnými pohyby svých síťkovan ch křídel.
Hle, přiblížila se rovnou čarou ke mně, tak
že zřetelně rozeznávám její veliké vypoulené
oči, jež ztemnělou hlonbkou odlišají ne od
zelenéhotěla.Cbcijí naplašitistrachua mávnu
proti ní knihou, ale raka 8 knihou neopsala
ani polovici oblouku, a vážka střelou vyšvihla
se do výšky mezi koruny stromů.

A již zase něco nového. Z hloubi lesa
vyšinul se táhblý vslyk ptáka a opětuje Se:
ky—yk, ky—7k! Zní smatně a plačtivě. To
datel velký ohlašoje svoji přítomnost. Teď jiš
na blízka temným zvaken ozývají se pradké
údery jeho silaého zobana. Ky—yk zapláče, a
již slyším nad sebou volný svist jeho perutí.
Vinovitým letero přenesl se nad rybníkem Aa
připjal se na sosnu na hrázi, opíraje se o tělo
její brky odřeného, neladného ocasu. Jak pro
klopává starý peň, kusy korý odletají v pravo
v levo. Hlava s červemoa skvrnou zvedá 80 A
dopadá v rychlém tempujako kladivo. Opětně
plačtivě zakýkne azalétá Jicam, aby v lékař
ském ohledávání pokračoval.

Pojedoou slyším rozháraný poplach vrab



Obrana,
pls „Máj“ mávelice učeného hu

sitekého referenta. 7 „Maj“ chválil dv ne
bes hloupou a ničemnou podvrženiau Lžipogi
ovu, nevěda ani, jak tím uráží přísně vědeckou
práci dra. Kaloaske, Tomka a jiných. Místo
co by po našem upozornění svoji ubohou„kri
tika“ odvolal, vytýká právě neznalost Husa —
kněžstva. V posadku Flajšhansova vydání
spisů Husových totiž píše: „Není jména, které
by bývalo tolik pronášeno mnobdy i od nepo
volaných, jako jméno Hasovo. Ti, kdo nejspíše
dílo jeho znáti mobli, theologové, v zaslepe
nosti a předpojatosti (1!) nesoudili o Hasovi
správně. Kdyby byli i rozuměli, nemohli dnes
souditi pod nátlakem veřejného mínění kleri
kálotho (!), jako soudili svobodomyslní kněží
ještě počátkem a v L polovicí minulého sto
letí“ — Takhle se rozkřikoje proti nám ča
sopis, který dokázal loni nejhříšnější neznalost
svého miláčka; našinec neví, zda se narodil
pan kritikus na Saturnu či kde.

Že se vyslovuje jméno Husovo často od
lidí zcela nepovolaných, souhlasíme; vědyť
sám „Máj“ tento časopis pro intelli
genci, nerozpakoval se oblopovati vzdělané
čtenářstvo Lžipogiovými nesmysly, které byly
v tom čase drem. Kalouskem řízně odbyty.

Mají-li znáti Husa lépe jeho obdivovatelé,
či katoličtí kněží, nechceme rozhodovati. Ale
praví-li „Máj“, že theologové (ovšem katoličtí)
v zaslepenosti a předpojatosti nesoudili o Hu
sovi správně, jest to drzou pomlavou. Právě
katoličtí theologové vnesli do historických mlh
nakupených vášnivými frázemi našich protiv
níků nejvíce avětla aza svoji práci se nikterak
nestydí; sám Flajšhans, „jeden z nejlepších
zpatelů Husa,“ (jak jej Máj nazývá), práci ka
tolických spisovatelů pochválil. Za to však na
straně našich protivníků pronášeny o Hasovi
takové dobrodražné pohádky, že by se tak
ještě hodily do humoristického časopisu. Pro
hnaný pamfet Lčšipogiův byl a jest namnoze
posud těmto „pokrokovcům“ botovým evan
geliem; ale o tom „Máj“ ani věděti nechce,
poněvadž by musil žalovati sám oa sebe. Ten
„nátlak veřejného mínění klerikálního“ jest,
drahý „Maji,“ stanovisko neochvějné pravdy
katolické, která ctitelům Lžipogiaustoupiti po
ctivě nemůže. Referent bezpochyby o katolické
literatuře hosovské nemá ani ponětí, bije do
něčeho, co nikdy nečetl. Jinak by tak neopatrně
8e svojí igoorancí na světlo nelesl. Víte, pá
nové, kdo ukazuje zaslepenost, předpojatost a
velikou nesnalost+ Ten kdo píše na př.tohle:
„Pogius byl povolán, aby betlemského kazatele
přivedl na koncil kostnický. Líčí tudíž do po
drobna veškery dojmy ... Popis je plu sug
Gesce a vzrašení. Zvláštního významu dodávají
mu výpisky a mluvené řeči, podávané bi
storicky věrně a vybírané s krajní
nestranností. O výslechu, obraně a posledních
okamžicích Mučedníkových podávají nám oba
dopisy Pogiovy obraz velmi přesný a pře
svědčivý.“ A tahle slova jsme právě četli
v časopive Vašem.

Taková chvála byla psána v „Máji“ o
pamfletu, který jest největší ostudou české li===
čího hejna. V četném davu ulétají vrabci z pole
a mihlí ge za stromy oa hrázi směrem k blízké
hájovně; již zmizeli a ještě slyším, jak každý
z nich křičí plným hrdlem, j«koby rozam
ztratili. Však již pochopuji. S výše snáší se
křik ostříže a vyznívá v jakousi prosbu. Tak
drobounce krrr, krrr, jakoby perličky přesy
pával. Podivno, dravec a takový nevinný, po
korný zpěvl

Však na jevišti počíná se rozvíjet výstop
nový. Od pole přiklopýtaly se husy a 8 roze
vřenými zobáky pospíchají k rybníku, aby o
hasily žízeň. Chvatným jejich náběhem popla
šili se na hrázi skokani a žbluok, žblunk do
vody, až jedna z nejbližších husí leknutím od
skočila a poděšeně zakejhala. Celé hejno
však přes tuto bezvýznamnou episodu brzo
ocitlo 8e na rybníce. Chtivě nabírají vody a
zvedají krky a po osvěžení druží se k sobě
hlavami v jasném a sesilněném štěbetání. Krk
s hlavou ponořují pod vodu mírně se prohy
bujíce. Natřásají křídla a vrtí se celým tělem,
při čemž kapky vody, na peří ulpěvší, zvolna
stékají záříce Jeskem perel. Viz, jedna v rych
lém pobybu 8e ponořila a po několika vteřinách
vyplula podál hejna. Její nálada sdělila se hned
ostatním a nastává čtveračivý, čilý rej. Na
koupeli v průhledné vodě si labužnicky po
ohutnávají. Závidím jim.

Převalil jsem se na druhý bok azadívám
se na otevřenou knihu; jest to třetí svazek
Anuy Kareniny. Jmu se avažovat o mistrné
psychologii, jak ji provedl a vylíčil Tolstoj
v nejpřednějších osobách románu v Levina a
Karenině. Brzy však musím se navrátit k světu
zevnějšímu, nebof vyrušilo mě silné šelestění.
Ohblédnuv se spatřím tři hosy, jež od hejna ae
oddělily a krok ode mae okusávají poloseschlé
stonky vysokých travin. „A ta husatrávu

teratary. A tohle otištěno klidně v časopise
předních našich spisovatelů. Ti pánové združ
stva „Máje“, kteří literatara o Husovi lépe
zvají než jejich kritikus, měli by protestovati
proti frazímtak straannickým a tolik ubohým.

(3) Lidový časopis „Buditel“. Do
stalo se nám do rakoa zatím jediné číslo to
hoto lístku; a co v tomto jediném čtyrlístku
sneseno kala, pomluv a štvaní! K vůli hano
bení kněžstva otiskaje redakce kas krváka
ruské episovatelky Kryžanovské(„Světla Čech“).
O tomto nemravném a nepoctivém spise napsal
odborný znatel dr. Flajšhans: „Vidíme, že je
to dílo nejen horší, nešli všechny naše ro
mány, i nejstarší Herlošovy, ale snad nejhorší
z celá bellotrie Husovské. Jeto krvavý román
v nejhorším slova emysla; scházejí v něm jen
Jesnité, aby bylo vše dovršeno. Historického
DAném není nic, mimo titul a některé výroky
Husovy, jež autorka Bůb ví odkod sebrala a
jež v díle působí jako blasfemie“ (rouhání). Dle
Flajšhansova tvrzení jsou„historické poznámky“
ruské spisovatelky čirým Švindlem „při
němž nevíš, máš-li se diviti více drzosti, s ja
kou se cituje, nebo nevědomosti, jakoa autorka
u publika předpokládá“ Ale oblapující „Bu
ditel“ tento hanebný krvák vychvaluje. Vybízí
čtenářstvo: „Přečtete si jen následající řádky,
abyste seznali aspoň poněkud, co vše kněší
tehdejší (v době Husově) tropili. Vyjímáme
obrázek ten z románu „Světla Čech“. Kdo
poačiti se chce způsobem zábavným a histo
ricky věrným o dachu té doby, tomu ro
mán tento srdečně doporučujeme.“ A nyní ná
sledují „historicky věrné“ ukázky ze života
kněží, až vlasy vstávají.

Že by se daly o kněžích husitských na
základě pravdivých soudních protokolů psáti
daleko horší akázky, to Baditel ovšem chytře
zamlčuje. A teď to „historické poačování“ o
Hasovi a jeho době! Prý tehdy kněz o sobě
tvrdil, že mn náleží větší pocta než Bohu!
Prý domníval-li ae koncil, že upálením „kacířů“
vymýtil „bludy,“ byl na velikém omylu. Tu
masíme slušně Buditeli připomenouti, že sku
tečně s upálením Hasovým zmizely bludy Hu
sovy, poněvadž ani přední přátelé Husovi ne
podrželi bludů, pro něž Hus pykal. Husité
zvali Husa sice světcem, ale jeho bladů ne
drželi ; vymyslili si věroučné odchylky jiného
ráza. Prý Hus dal život za pravda a svobodu
svědomí; to jsou lži dávno poražené, ale stále
se opakující. Buditel při výpočtu článků Hu
sových a Wiklefových chytře zamlčuje, že tito
reformatoří šířili také tekové proticírkevní
nauky, jež vzbuzují u moderaího člověka jen
útrpný úsměv, Že Hus odsuzoval kacíře k smrti,
že radil k násilnému nucení k večeři Páně,
atd., o tom Buditel ani slova. Ale nač se dále
obírat tímto prádlem? Takové lístky stejně
budon lhát dál; jest to jejich řemeslo. —
Chceme však připomenoot, že tato snůška lží
rozdávána byla hromadně při přednášce Svo
silově ve Žďáře; dále připomínáme, že Masa
ryk vytiskl v čelném místě „Naší Doby“ ve
likou chválu na tento prolhaný list. Proti
církvi vše dobré, že ano? Inu, Masarykovy
zásady nového, zlepšeného náboženství jsou
přímo stkvostné; a už se také uplatňují.
—————————————————————————

kusá“, napadne mi z národní písně. Promluvím
na ně, a odpovídají mi ochotně hlasitým, sou
sedským štěbotem. Divím se jejich cbuti, po
zoraji silnou vrstvu bělostného a kyprého
peří a prohlížím si červené, svraskalé jejich
nohy. Usednuvše blízko mne, dívaly se chvíli
bez zájmu po okolí. Pak jaksi sesmutněly,
podléhajíce ospalé unavenosti. Jemný povlak
pokryl jim oči, ale zase pomalu je odhalil a
opětně zvolna sklesl, kterážto příprava neopa
kovala se ani čtyřikrát a husy usnuly úplně.

V pozorování a chutnání dojmů učinil
jse pomlčku bodinovou četbou. Ustav od čtení,
znamenám předvečerní chládek, jenž se lesem
rozprostraňuje. Mé husí sousedstvo má hlavy
skryty pod křídly ahoví tiché Jenosti, kterou
parný den vlévá do všech údů člověku i zví
řatům. Ostatní busy byly rozlezlé pod stromy
nad hrázi, odkudž za tělem bělokoré břízy,
jejíž větvičky klidně visí, pokakuje oa mne
pastvec, synek hajného, jenž také asi probral
se z odpočinku. Úsměv široce se rozestřel po
jeho tváři. Povstav zahejhal na hasy, které
povstaly a shromáždivše se daly se na pochod
k domovo. Ještě z dáli dolétá sem uuylé jejich
štěbetání, přerušované napomínavým pobízením
pasákovým. Pozoraje, jak stíny se protahají,
spatřim v dáli mihnonti se přes cesta jakési
zvířátko. Upínám v to místo zvědavě zraky,
když tu z poza hastých kmenů cape přímo
proti mně mladý zajíček. V bujné rozmarnosti
povyskakoje a maje hlavu k zemi skloněnou,
na vrstvě seschlého jehličí marně hledá něco
cbutného k zákusko. Pojednou několik krokův
ode mne ge zastavil a sedl na bobek; to jemný
nosíček del mu výstrahu. Vytřeštil na mě
světla a v soustředěném, polekaném výrazu
jeho hlavy čtu otázku: běda, co jest to za ne
přítele tady? Nepřítel však se ani nepohnul.

Politický přehled.
Císař František Josef I. sešel se dne 16.

t. m. v Mariansgých Lázních s králem aoglickým
Eduardem VIL Cestou zastavil se mocnář
v Čes. Budějovicích a v Plzni, kdež ovšem byl
také slavnostně pozdraven. 17. savítal do Kar.
lových Varů, a téhož ještě dne vrátil se do
Blu. Němci alezští však v tyto dny 80 mračí
a zvlášť v den císařových narozenin sehnáno
jich do Opavy ze všech stran, kde velkou proti

dynastickoo, proti sdní a tím protislovanskoudemonstrací blučně ukazovali, že bez vůle a
milosti německé nemá se Slovanům státi po
právu. Zřízením slovanských poboček dostává
se Slovanům pouze špetky práva, vždyť pobočky
tyto badov pod správou německou. K čemu
ten křik? S přiznáním a plněnímrovného práva
nastane mír mezi národy rakousko-uherskými;
k tomu však jsou Němci ulepí a vláda se jim
rázněji oči otevříti bojí. — Dr. Kórber chystá
se do Haliče, aby získal Poláky úplně pro svou
politika a Čechům se takó něco slibuje, aby
měl konečně učjakoa většina v parlamentě.
Vyrovnání rakousko-uherské tluče na dvéře|
Poslanci mladočeští stále prohlašují, že už na
pouhé sliby nedají. Jen aby zase přesvědčení
Jejich se nezvrátila.

Ve Francii zemřel bývalý předseda mini
sterstva Waldek-Rosseau, za něhož vláda počala
vystapovati proti řádům a církvi vůbec, který
však nesouhlasil s příliš ostrým vystupováním
ministerstva Combesova proti katol. církvi.

V Bukoviči v Poznaňsku naceny polské
děti, by zpívaly všeněmeckou hymnu a když
se zdrábaly, byly od učitele hrozně stlačeny.
Žalujícím pak polským rodičům pohrozil soudce,
že jejich ubohé děti pošle do protestantské
něm. polepšovny. Ta zářící německá kultura|

Carští ruští manželé, kteří dosud měli
pouze dcery, obdaření konečně synem, jemuž
dáno jméno Alexej. Z toho velká radust po
celé Rusi.

Papežský státní sekretář kardinál Merry
del Val opustil Řím — což už od let se ne
stalo — a odebral se do papežského letního
sídla Castel. Gandolfa do hor albauských. Též
všichni ostatní kardinálové kromě kard. Ram
polly opustili Řím.

Kolem Port Arthuru zaří již celý týden
pradký boj. Japonci jsou stále od pevoosti
odráženi. Císař japonský dal rozkaz, aby Port
Arthur za každov cena byl dobyt. Proto postup
proti Rosům v Mandžarsko zastaven a značná
část japonské armády poslána odtud k Port
Arthura na pomoc oblehací armádě. Roské
loďstvo portarthursaké dne 10. t. m. vyrazilo
z přístavo, aby se snad spojilo s loďstvem
vladivostockým. Sveden boj, v němž raské lodi
značně poškozeny, zvlášť „Cesarevič“ a mezi
padlými je i sám velitel lodstva admirál Wit
geft. Ruské loďstvo sice uniklo, je však roz
iroušeno. Japonci proti všemu mezinárodnímu
právu zmocnili se v neutrálním přístava Čifu
ruské lodi „Řešitelný“. Japonské síly na bojišti
odhadují se nyní na 320.000 mužů; z vojska
toho je asi 100000 před Port Arthurem.

———=—————————————
Boky zajíčkovy v arychleném dýchání strachy
se tetalí a nozdry kvapne se ztahují a roz
tahují, zkoumajíce podezřelé povětří. Teď za
panáčkoval, aby se přesvědčil o dosaha ne
bezpečenství, a zase přisednuv, hloupince sedí
a sedí jako přimrazen, ačkoli nepříjemnou Si
tuaci nejlépe by mohl rozluštiti práskoatím do
bot. Pohnov sebou zúmyslně, nemohu jeho ry
chlého obratu ani stihnouti a vidím jen, jak
milý zajíček několika rychlými skoky vrazil
do protějšího mlází, až uschlé větvičky při
zemi zapraskaly. To pobouřilo sojku, která ve
mlází drsně se rozkřikla a hlouběji rozchechtalase straka...

Slance se níží za mlází a paprsky jeho
prodírajíce se houštím polévají měkkýmsvětlem
kmeny smrčí, mezi nimiž jsemsi vyhlídl svoji
pozorovací stanici. Ojediněle tu a tam rozsvě
cují se ohlazené uschlé větévky, které s osvě
tlenými pní sesilají dojem hluboké lesní per
spektivy. Obrátil jsem se na znak a dívám se
pa modrou oblohu, pokud hustá změť větví
dovoluje. Zvolna počínají se ve mně oživovat
dojmy mládí, světlá vzpomínky přilétají z mi
nulosti jako hejno ptákův a všechoy strany
v srdci se rozehrávají. Vzpomínám podobných
míst a dojmů ze studentských prázdnin. Vidím
ty známé cesty, pole a lesy, vím, co jsem
tehdy cítil, myslil a snoval do badoocnosti.
Prožívám, znova ty milé večery letní, kdy
jsem spával v boudě na zahradě. Hvězdy na
nebi pomrkávaly, vše kolem vonělo mateří
doaškou, zralá jablka v nestejných mezerách
časových padala do měkké trávy a zpole saly
Šeti bylo rozbitý hlas chřástala, ptačího po
nocného. O, stadeatské prázdniny, milá mista
lesních zátiší, o rodný domove! Kde jsou ty
časy? Ach, zahučely hory, sahučely lesy... .



Ze Žďárek. Velicezdařilouslavnostkonala
sdejší jednota dne 14 t. m. Uspoťádány slavnostní
obžínky spojené s přednáškou vp. J. Sahuly o Fr.
Sašilovi a příčinách organisace katolietva. Účast
níků byl slašný počet, mládež byla ©oděna staro
českými pestrými kroji, přednáška utal
s nejvsornějším zájmem. Zdař Bůh činnosti další

Zprávy místní a z kraje.
Naresenimy Jeho Veličemstva. osla

veny v Hradci Králové slavnou pontifikální měf
svatou, kterou sloužil nejdp. biskup Dr. Josef
Doubrava, který za tím účelem z Chrasti do Hradce
Králové savítal. Přítomní byli zástupci všech
státních i samosprávných úřadův i škol. Do rukou
p. c. k. místodržitelského rady Heřmana Steinfelda
složili tito zástapcí blahopřání pro Jeho Veličenstvo.
Se všech veřejnýchi některých soukromých budov
vlály prapory barev císařských i národních.

Kněžské duchovní ovičenmív jazyku
českém počne v královéhradeckém bisk. semináři
kněžském one 22. srpna odpol. a ukončí se 26.
srpna ráno.

Inotraktivní kurs pěvockývHradel
Králové. Diecésní jedaota oyrilleká pořádalave
dnech od 8.—12. srpna 1004 instruktivní kara,Účast
níků běbem kursu bylo90,2 nichš 70účastnilose karsu
celého. Čechové,Moravanéijeden Slezan, kněží,ctb. sestry
i laikové tvořili jako jednu rodinu. Noclehy i přednášky
karsovní byly v budově nového bisk. Borromaea,
která všem svojí polohou i praktičností se zamlonvala.
Dne 8. srpna neňli se účastníci ve dvoraně Adalbertina
ku přátelské zábavé. která pak i v ostatních tfech
dnech se opakovala. Že i širší obecenstvo aympatisuje
s myšlenkou cyrillskou, bylo viděti v těch ohromných
návštěvách. A byly večery ty, jak pravil mi kdosi,
takřka hodební festivaly. Programy voleny pečlivě,
aby zadost učiněno bylo požadavkám vkasa milov
nébo poslachačatva. Nejprvé vystoupil na podium
dámský cyrillský sbor a přednesl precisně Bendlův
dvojhlas „Hle ns sta plsní“. Téhož večera ještě před
nesl týž sbur Novákovu „Ballada horská“, která musila
se ještě v příštích večerech opakovati. Též Rutteho
dvojhlas „Babí léto“ ukázal secvičenost dámského
sboru. Dirigoval tyto sbory p. Fiala, vikarista,a pro
vázela na klavír u pravým porozaměním zvláště při
balladě al. Albina Čtvrtečková. Nyní vystoupil známý
ném virtaos na cello prof. Vacek, a mistrně ovládal svůj
nástroj. Týž hrál též cello při Gaalových asuitách,
sranžovaných pro klavír, harmonium, housle, cello u
basu. Part houslový byl v osvědčených rakoa p. J.
Sabuly ze Skutče, učitele houslí tamtéž. — Nyní vi
díme na jevišti sl. A. Fialovoa a al J. Novobradekou.
Ona sopranistka, tato altistka. Kapitál svého hlasu
uplatnily v partiích aolových i dustech, zejména
v „Mladá láska“ z op. „Ve studni“, což stále musilo
býti opakováno. Druhý den 9. srpna byla zpívaná měe
sv. v seminářském kostele sv. Jana. Provedena byla
precisně Ableho „Missa s. Cracis. Velebně nesl se
kostelem čtyřhlus mužský. Měplivé částky předneseny
chorálně, offertoriam dvojhlasně zazpíváno od dám
ského sboru. V Pange lingaa od Skuherského uplatnil
se zase sbor smíšený. Po mši sv. podány některé
ukázky z cířkevní literatory. Mocně působilo zejména
Fr. Witts „AveTrinitatis sacrarium“, kde zase aplatnily
krásu a sílu hlasu sl. Fialová a Novohradská. Varba
nový průvod tohoto dne a i častěji ve dnech příštích
obstarala cth. sestra z kongregace Školských sester,
které také činně kurau i zpívaných mší er. ne súčast
nily. Mimo tyto byly zde i cth. seatry z paedagogia
Cbradimského. V 9'/, hod. zahájil kars v Borromaen
předseda jednoty Dr. J. Mrštík srdečným proslovem,
načež hned prof. Orel ujal se „nanky o chorálu.“
Během těchto čtyř dnů poučil nás p. professor, jak
chorál nejen zpívati, ale i cvičiti a uváděti. Všem za
mlonval se přednes p. professora, jeho hudební intel
ligence. Přednášky jebo byly stavěny již na základě
nových vydání chorálních melodií a knih. Odpoledne
u v příštích dnech byly přednášky dle pořadí časového
tyto. „O sesthotice všeobecné i hudební se zřetelem
k církevní hudbě“. Přednášející Dr. A. Kolísek pro
myšlenou řečí všechny upoutal. Zajímavou byla řeč
prof. J. Nováka „O poměra hudby antické k hudbě
církevní, obzvláště k chorálu“, vzletnou byla pak řeč
mladého básníka F. Eislera „Církev a církevní hudba“.
Kurs tohoto dne ukončen zpívanými litaniemi v bor
romaejské kapli. Zpíváno dle diecésního zpěvníku
„Oltář“. Večer opět věnován hadební produkci. K dám
skému sboru, k sl. Fialové a Novohradské, připojuje
se čestně pí. Dvořáková přednosem písní alováckých
v úpravě Novotného, a p. Fiala v tria z „Hubičky“.
Bonři potlesku vyvolal virtaos na flétnu, p. farář
Boháč, přednesemněkolika koncertních skladeb. Tohoto
večera zavítali také na kure účastníci valné hromady
řiditelů kůrů a varhaníků v Dašicích. S nimi přijel
i řiditel Unger, který představil se nám jako výborný

boaelista a při průvodech ve dnech posledních i jakoroutinovaný klavírista. V prvých dnechs nevšední
ochotou hrál na klavír řiditel J. Wůlnech, který i pro
drahý večer komponoval píseňna svoje vlastní slova.
Přednesla ji s citem sl. Novohradská. Aby i na brá
nice bylo účinkováno, postarali se v těchto dnech
známí hradečtí komici pp. Svaták, Dvořák a Beránek.
Mimo program přednesli nám písně Vymetalovy p.
katecheta z Kladna Průcha, p. Dr. Kolísek, prof.
v Hodoníně, písně italské, pakslovácké v úpravě [V.
Nováka a Leoše Janáčka. Průvodcimbálový přitěchto
písních mistrně z klavíra vyloudil O. Hromádka, skla
datel z Brna. P. Dr. Kolísek podal také patřičný vý
klad k přednesu písní v úpravě Janáčkově. Ve středu
byla jiš v 7 hodin mše sv. opět v sem. kostele. Pro
vedeno Říbovkého „Missa Loretta“, „Pange lingua“

Zhlasně od Hallara. | Dámaký sbor lje 3klasou a dhlasou ukázku by polylonní,. střídavě
pak se sborem mužským sapěl „Palestrinovy Impro
perie“. Pak bned v Borromneu pokračováno v mance
o chorála. Z přednášek byly tyto: „O právech a po
vinoostech fiditelů kůra“.ě. hditel Kašpar, jako sku
šený a odborný snalec poměrů řiditelů, zvláště ven
korskýchmíst,mlavilzajisték srdcím všechpřítom
ných. Kéž by také skutečně již poměryty se upravily
s slepšily. V. Ríhovský mluvil oa theme „O hřena
verbany a instromentální hodbě“. Jako varbaník 1
skladatel objasnil zde, jak hra varhanová i hudba
instramentální nésti se má, sby byla důstojnougpro
bohoslušba. Odpoledne podána theoretická nauka
„0 badbě mensurální“, a pak elova se ujal O. Hro
mádka z Brna. Mlavil „o moderní theorii hudební“.
Jasa žák i stoupenec Leoše Janáčka, dovedl nadchnoati
všechny pro theorii L. Janáčka, který letos olaví
v družné Moravě jubileam. Kura tohoto dne ukončen
opět spíranými litaniemi v kapli. Návštěva uči
něna také firmě R. Pajkr a spol. Zejména pontalo
barmonium Smanuslové s pedály, které půjčeno potom
i do kursu. — Večer opět shromáždil všechnyv hotelu
„Bařtipán“. P. řiditel Winter svým sonorním baryto
nem přednesl „Dvořákovy písně biblické“, pak „písně
Cbválovy a Pickovy“.-P. Sabala bravurně sehrál na
violu „Labického L' Adieu“. Opět musily vystoupiti
sl. Fialová a sl. Novohradská. Též i tambarašský
sbor katol. jednoty sehrál několik čísel. — Ve čtvrtek,
11. srpna byla tichá mše ov. o 7. bod. v semináři,
při níš účastníci spívali dle „Oltáře“,aby ukázka byle
i písně kostelní. -- Pak v Borromseu pokračováno
v nauce ochorálu. Zkušený pak řiditel Upger promluvil
„Okostelní písni lidové“ Na základěsvé prakoe ukazoval,
jek zvelebiti kostelní zpěvlidový. Odpoledne byla theo
reticko-praktická nauka o homo- a polyfonii. Cvičeny
části různých skladeb propříští den. Pak opět byly zpíva
né litanie. Večer při zábavě atřídala se čísla tamburašů,
čísla zpěrná i komická. Pp. řiditelé Zelinka a Winter
sehráli na klavír Drořákovy Slovanské tance. V pátek,
dne 32. srpna, byla v semináři v 7 hodin mšesv. Co
minulého dne nacvičeno, to bylo nyní provedeno.
V Borromseu dokončena nauka o chorálu. Nyníještě
přednášel skladatel Zelinka na thema „Různé směry
církevní a duchovní badby“, distonicko-chromatická
to stadie a řiditel Winter „O školách a zkonškách
epěvních. Kdo stojí, hlediž, aby nepadl“. Obě před
nášky, řádněpropracované, přijaty s nadšením. Tím kure
byl skopčen. Předseda dr. Mrštík rozloučil se slovy
upřímnými ce všemi, děkoval všem, kteří baď před
náškami, buď účinkováním připrodukcích kostelních
i večerních, buďpřítomností svou přispěli k povano
šení kareu. Pak odebrali se všichni do kaple, kdež na
poděkování Pánu Bohu sapěno „Te deum landamns“.
S bolným sice ardcem, ale i s radostnými pocity roz
cházeli se všichni, aby to, čemu e takovou láskou po
čtyři dni se nčili, i doma prováděli. — Kéž dá Bůh,
aby kurs tento, který jest významným bodem v ději
nách reformy církevní hudby, také skutečně ovoce hoj
néhopřinesl,

Úraz. Kočí Ivan Korsák, zaměstnaný u
spediteura p. Richtra v Hradci Král., když se 17.
t. m. s povozem zatáčel kolem novostavby banky
proti Adalbertinu, byl vozem přimáčknut ke slo
ženým cihlám, čímž utrpěl vážné zranění na hlavě
a vnitřní na prsou.

Třetí období poretní a c. k. krajského
soudu v Hradci Králové počne dne 29. srpna.

Přiznání výnosu nájemného z domů
na rok 1906 sepsati se má dle zvláštních tiskopisů;
poučení, jak toto přiznání sepsati, vyloženo u obec
ního úřadu a c. k. okr. hejtmanství 8 lze všem maji
telům domů do toboto poučení nahlédnonti. Majitelé
domů, kteří snad tiskopis přiznání výnosu nájemného
posud neobdrželi a je podati povinni jsou, vyzývají se

roto, by se o tiskopis v osmi dnech u c. k. okres.
hejtmanství neb a parkmistrovekého — obecního úřadu
přihlásili, ješto opomenutí přiznání nikdo nemůže
omloviti tím, že poučení neobdržel; proti majitelům
domů, kteří v ustanovené lhůtě přisnání nepodali,
sakročí ae přesně dle zákona.

Z pošty. Poštovní a telegrafní věstník č. 70.
přináší osnámení: Od 1. erpna zrašoje se doručování
neb avisování expressních zásilek od 10 bodin večer
do 6 hodin ráno, vyjímajíc, že na dopise nebo prů
vodní adrese výslovně naznačeno bude „budiži v noci
doračeno“ a adresát si doračování písemné u příslně
ného úřadu nezakázal. —. Přejí-li si strany, by jim
zásilky nebyly doručovány v noci ani v tom případě,
když odesílatel připojí k označení „Express“ poznámku
„i v noci doračiti“, anebo by jim bylo doračováno i
v Boci,jsou atrapy povinny písemní prohlášení svému
doračovacímu poštovnímu úřadu o tom podati.

Více útlocitmesti . . . Dne 17. t. m.
odpol. vracelo se několik dam s procházky třídou
Pospišilovoa, doprovázeny jsouce žíznícím pejskem,
jemaž posloužily vodičkou v plecháčku u pumpy při
vátaném, ač plecháčky u pump určeny jsou pouze
pro lidi, Čo na tom, še po pejskovi ovlažil si zprablé
rty chuďas kolem jdoucí. Paík jest mnohé útiocitné
duši milejší než chuďas — člověk,

Vyznamenání. C. a k. dvorní fotograf J.
F. Langhans v Marianských Lázních vyznamenán byl
16. t. t. rozkazem krále anglického Eduarda VII., by
Jeho Veličenstvo v komnatách hotelu „Výmar“ ofoto
grafoval v uniformě c. a k. rakonekébo polníhomar
šálka. Nejvyšší vyznamenání toto jest stkvělým důka
zem, jak neobyčejnému usnání umělecké výkony ově
toznámého závodu páně Langhaneova se v nejvyšších
krarích těší,

Z e. k. ekres. školní rady v Hradci
Králevé. Na místa řídících učitelů při obec.
školách ve Všestarech, Dobaličkách a Babicích,
na místo učitelky při měšť. dívčí škole v Hradci
Hr. a na místo učitele tř. II. při obec. škole
v Pouchově vykonány byly presentace. Zvýšení
slušného navrženo 4 učitelům a učitelkám, podpora
z milosti jedné vdově po říd. učiteli. Místo pro

dům školní a matána! místnost k účelům
v Rusko schváleny.

Zo Všecdb.nárněcní křesť.dělalctva.
Schůse užšího výboru v Hradci Kr., 13 erpna. Podpora
nemoo. udělena: Cec. Kaufmanové v Ústí n. Orl. 3 K,
J. Mrázkovi v Čáslavi 9 K, J Nedvídkoviv M.

o 3 Podpora v mozem. J. Selfortovi v Ústí a.r. 2 K. !

cí doštílk konečně se anesl
nad Hradcem. Ye čtvrtek před třetí hodinem odp. ta
tébla se obloha, s níž drobosoký déšť bitově byl
vítén zprahlou semí. Ale za půl bodioy bylo po všem;

Bílá věňš v Hradci Královéšedý svůj nátěr
pomalu ovláká. Báně matirají se právě základní červení,
aby věž na novo zastkvěla se ověžejší šedostí.

Žuapní sjend pořádajířemesinicho-tivnosten
ská společenstva okresu královébradeckého v neděli
21. srpna v Kaklenách, při čeměkonati se bude alav
nost avěcení praporu společenstva kuklenského. Sjezd
zabájen bude v 9 bod. ráno.

Z Pomchova. O minulém svátku mar. ko
pána v nedalekých Pileticích velkolepá slavnost svě
cení nového sv. kříže. Katolíci tamní, ač jich málo ns
počet, postavili důstojné kamenné sousoší na obci sa
400 K od kamenníke p. J. Hoffmana z Ponchora vy
pracované. A soused piletický p. Al. Šrámek dal je
na vlastní útraty ohraditi železným plotem v Před
měřicích za 105 K sbotoreným. I sronice nová podle
také postavena. Podle kříže stejí sochy bolestné Matky
P. a av. Jana sp. Průvodu jdoucímu z Pouchova přišli
v ústrety ol. výbor v Čele © p. starostou J. Černým
z Piletic, hasičský sbor domácí i ze sousední Slatiny,
dražičky, hudebníci m nepřehledný dav lidu. Kříž
osdoben umělými guirlandy od pí. Fr. Šípové. Nad
kříšem bylo ize čísti v růších nápisy: Dokonáno jest
s Tak Bůh miloval svět. Dp. J. Blinka v důrasném
kásání vysvětlil před svěcením tří ctnosti bojovníka
Kristova: věrnost, poslušnost a statečnost. Vdp. svě
titel a farář K. Kotrbelec pak ve svých odpovědích
k uvítacím a děkovacím přednáškám dvou družiček
odůvodnil v prvé, proč staví katolík pomníky Kristu
Ježíši a v druhé, kterak z této knihy kříže čerpati lze
pravda bezpečnon a [jistou blaženost. Mezi úkonem
svěcení pěl sbor pouchovekých pp. studujících přimě
řený čtverozpěv pod vedením p. říd. J. Pochyby z Pou
chova. Po skončené pobožnosti poděleny «walédražičky
památnými obrásky. Kéž P. Bůb odplatí hojně štědrou
obětavost katolíkům Piletickým|

Z Bejště. K ozdobě obce bude právě dosta
věná nová škole, opatřená věžičkou s hodinami. |Po
čátkem školoího roku bude církevním požehnáním
svému účelu odevzdána. — V přifařené obci Rokytně
vypakl v sobotu 18. t. m. oheň, který atrávil čtyři
čísla. Úsilí hasičů domácích, z Bejště, Chvojence,
Sezemic, Bohumilče, Dřítěe, Borku a Bělečkapodařilo
se další šíření se požáru zastaviti. — Čím dále, tím
hrosivěji objevojí se následky neobyčejného sucha.
Sklizeň byla poloviční, jako jiná léte, jař žádná,
brambory místy nebudou stát ani za kopání, cikorka
a řepa zakrslá. Bůh pomosiš!

Z Předměřie m. L. V noci ze soboty na
neděli 7.t.m. pomažal kdosi dehtem voškeré německé
nápisy židovskou drahou zde vyvěšené, coš velmi roz
čililo p. trafmistra Číla, který, aby od inspektorátu
v Pardubicích nedostal důtky, tabulky dal umýti. Pane
Čílo, jako každý jiný občan jste vlastně mravně vázán,
abyste něčím přispěl k dobru obce, v níž žijete. Tento
kráte požadavek míra v obci volá na Vás, byste se
na vyššíchmístechpřičinil,abyněmeckénápisyz obce
naší byly odstraněny.

V Zdějin poddaných vesnic bývalého
pamství Hradce Králové. (Dlezáznamůar
chiválních podává V. P—s.) V. V Lochenicích bylo
na počátku 18. století 18 sedláků, 33 chalup
níků a 16 podrahů. Sedlák Tobiáš Hodič měl
14 str.2 věr. I., 18 str. II., 16 str. III, třídy dědič. rolí,
pod 2 vozy louky dědič. a pod 1 vůz louky za plat
3 zl. 12"/, kr. ročně, zahrady 32věr. 2 čt., úroků platil
k záduší av. Dacha půlletně 2 zl. 44 kr. 5*/, den.,
vrchnosti odváděl ročně 3 vejce, na p. děkana do dů
chodu 2 zl. 4 kr. 3 den. ročně, desátka p. děkanoví
3 věr. 8 čt. žita, 3 věr. 3 čt. ovsa, na koně p. děk.
2 čt, letníkův 12 kr., za obláče 6 kr. a3 vejce; kan
torovi 1 věr. žita posaopného; robotoval 3 dny týdně.
Jan Pospíšil měl 20 atr. 2 věr. I., 25 atr. IL.,21
str. III. tř. děd. rolí, pod 6 vozů děd. luk, 1 str. 2
věr. zahrady, úroků k záduší sv. Dacha odváděl 4 zl.
21 kr. 3 den. půlletně, vrchnosti 11 vajec, do důchodu
na p. děkana 2 zl. 48 kr. 3 den. ročně, desátku p.
děkanovi 1 etr. žita, 1 str. ovsa, na koně, když knóz
jede k nemocnéma, 2 čtv. ovsa, letníkův 156 kr., za
obláče 6 kr. a 3 vejce; kantorovi posnopného 1 věr.
žita, robotoval 3 dny týdně. Sedlák Váci. Pilnáček
měl 11 str. 8 věr. I., 18 str. II., 16 str. III. třídy
dědičných rolí, pod 7 vozů louky dědičné, 1 str. za
hrady; úroků platil 3 zl. 25 kr. 4:/, den. půlletně,
vrchnosti odváděl ročně 3 vejce, na p. děkana do dů
choda 1!zl. 64 kr., desátka p. děkanovi 3 v. 8 čt. žita,
3 věr. 3 čt. ovea, na koně 2 čt., letníkův a vše ostatní
jako Pospíšil. Václav Bukovský měl 16 str. 3 v.
Ť. tř., 16 atr. 3 v. II, 19 otr. III. tř. dědičn. rolí, pod
3 vozy děd. lok, 2 věr. zahrady, úroků platil 2 sl.
32 kr. 3 den. půlletně, na p. děkana do důchodu 3
sl. 9 kr.; dosátku p. děkanovi 8 věr. 8 čt. žita, 8 věr.
ovsa, na koně 2 čt., za letník 12 kr.; vše ostatní jako
Pospíšil, robotoval však jen 2 dny týdně. Kateřina
Lindrová měla 20 atr. 3 v. I., 18 str. II., 19 str.
III tř. děd. rolí, pod 5 vosů děd. luk, 2 věr. zahrady,
úroků k zádaší ev. Ducha 2 sl. 48 kr. 6 den. půlletně,
vrchnosti odváděla 11 vajec, na p. děkana do důchodu
2 si. 25 kr, desátku p.děk. 1 str. žita, 1 str. ovsa,
ne koně 2 čt., za letník 15 kr., všo ostatní jako Jan
Pospíšil. Kateřina Holubka měla 14 str. 2 věr.
L, 14 str. 1 věr. IT, 18 atr. III. tř. dědič. rolí, pod 3
vosy děd. luk, 3 věr. zahrady; úroků platila 3 zl. 31
kr. 9 den. půlletně, vrchnosti odváděla ročně 10 vajec
a na p. děkana do důchodu 1 al. 48 kr. 4'/, den.;



dosátku p. děkamoví 2 věr. 2 čt. šíta s 2 věr. 3 čt.
ovse, na koně3 čt. ovsa, letníkův 14 kr, sa obláče
3 kr., 3 vejce; kastorevi ročně posmopného £ čt. žita,
robotovala s dny týdně. Mikoláš Pilnáček měl
14 etr. 3 r. I, 14 atr. 3 v. IT, 18 atr. 2 věr. ITI tř.
dědič. rolí, pod 3 vosy dědič. lak; úroků platil 2 zl.
32 kr. půlletně,vrchnosti odváděl 1 slepici, 10 vajec,
na p. děkana 1 sl. 48 kr. 1'/, den. do důchoda; ostatní

dávky jako Kat. Holubke.Kateřina Polka měla 18
atr. [, 34 otr. II., 88 str. III. 1? dědiče. rolí, pod 6

vosů dědič. luk, pod 1 vůs lak a plat ročních 46kr. 4 den., 2 věr. sabrady; úroků platila půlletně 4
sl. 36 kr. 6'/, den., vrohnosti odváděla 11 vajec, ne
p. děkana do důchoda 3 sl. 18 kr. $ den., desátku p.
děkenoví 1 str. dita a 1 str. ovsa, témuž na koně 2
čt. ovsa, letafkův 97 kr., sa obláče 6 kr., 3 vejce, kan
torovi posnopného 1 čt. dita; robotovala 3 dny. Jan
Buben měl 9 str 8 věr. I, 9 str. 2 věr. II., 11 otr.
III. tř. dědičn. rolí, pod 3 vosy luk, 1 věr. sahrady;
úroků platil 1 zl. 27 kr.4'/, d. půlletně, na p. děkana
do důchodu t zi. 14 kr; desátku p. děkanovi 2 věr.
žita, 2 věr. oves, témaš na koně 2 čt. ovsa, letníkův
9 kr, sa obláče 3 kr., 2 vejce; kantorori 3%čtv. žita
posnopného; sa 1 železnoukráva na grantě pojištěnou
86 kr. ročně, robotoval 1"/,dne týdně. Jiřík adro
bil měl 17 str. I, 11 str. II., 14 str. III. tř. dědič.
rolí, pod 5 vozů dědič. luk, 1 věr. zahrady; úroků do
záduší sv, Dacha platil 3 zl. 3 kr. 5 den. půlletně,
vrchnosti odváděl ročně 1 slepici, 10vajec, na p. dě
kana do důchodu 1 sl. 45 kr, desátka p. děkanoví 3
věr. dite, 3 věr. ovem, %čt. oves na koně, letníkův
15 kr ,sa obláče 6 kr., 3 vejce, kantorovi posnopného
1 věr. žita; robotoval 2 dny týdně. Jakub Bukov
ský měl 20 str. I, 18 str. 3 věr. II., 18 otr. IMI tř.
dědičn. rolí, pod 5 vosů dědič. lak, pod 2 věr. sa
brady; úroků k sádoší sv. Docba platil £ sl. 69 kr.
31/, den. půlletně, vrchnosti odváděl do důchodu (na
pana děkana) 2 sl. 20 kr.. desátku nana děkanoví|
str. žita, 3 věr. ovsa, na koně p. děkanovi % čt., za

snopného 1 věr. žita; robotoval 3 dny týdně. (
kračování.)

Hodiny ma Pounchově uč čtvrt léta od.
počívají; sž si odpočinou, snad tím ovižnějina osadě
satlakoa. Proto asi páni na patronátě s opravou
nepospíchají.

Věelařská schůze koná se dne 26. srpna
1904 v host. p. Fr. Bartoše v Česticích o 3. bod. od
polední. Jednání: 1. Formalie. 2. O zazimování včel.
3. O výstavě a sjezdu včelař. v Brně. 4. Volné ná
vrhy a roshovor včelařský.

Úmartí. V Bychnově n. Kn. zemřel dne 14.
srpna t. r. řiditel tamníbo gymnasia p. PhDr. Al.
Saturník v 61. roce věku svého. Pohřeb konal se na
hřbitově v Jindř. Hradci.

Z Týniště m. Orl. (40letó jubileum kněž
ské.) Sedm jich v Týništi pohlíželo minalý týden na
spět na onen posvátný akt, jímž ši. července r. 1864
16 mladých mašů ozdobeno bylo nesrušitelným zna
kem kočšské důstojnosti. Dva s nahodilých příčin ne
mohbouce se dostaviti tklivými dopisy se omluvili,
ostatní, když byli delší nebo kratší dobu oltáři slou
žili a o spáso duší pracovali, odebrali se jiš k věčnému
odpočinku. K těm7 jabilujícím náleží tito vldpp.: Jan
Hejtmánek, bisk. vikář a farář s Bělé, Jos. Malich,
farář s Kluk, Ad. Pašoat, bisk. vikář a děkan ze Sad
ské, Ant. Pičman, farář z Vys. Voselí, Pavel Rozlnek,
os. farář a zám. kaplau na Skalce, Gustav Šourek,
farář v Týništi a Jan Vaníček, děkan s Josefova. Do
Týniště ku svému milému druhu ajeli se ve středo.
Vzájemné uvítání bylo upřímné, bratrské a srdečné,
kterášto srdečnost po celou slavnost potrvala. Slavnost

„měla pro jubilanty ráz pobožnosti, kratičkých duchov
ních exercicií, při nichž vůdcem jim byl všemi vroucně
milovaný „Pavel“; brali věsk na ní živou účast také
u velikém množství věřícífarnosti Týnišťské, což jenom
jseným důkazem úcty, vážnosti, vděčnosti a lásky, jíš
Inoa ku svému lidamilnéma dachovnímu pastýři. Ve
čtvrtek přijali všichni svátost pokání, načež při měli
svaté, kterou obětovali ze sebe, Tělem Páně se po
silnili. V 9 hodin pak celebroval v Krásně ozdo
beném chrámu Páně slavnou mši svatou za aasis
tence všech svých ospolobratří p. děkan Pagout,
po níš p. farář Rozínek pronesl řeč k jubilantům a
sbromášděným věřícím tak dojemnou, de nebylo jedi
ného téměř oka, v němž by se byla nezatřpytila slza.
Po mši sv. dostavili se do fary, aby ústně blabopřáli:
sterosta města p. K. Voříšek « městským radním p.
MUDrem V. Pumrem, řídící učitel p. A. Šmíd, depatace
katolického spolku a j., odpoledne pak ze vikariátoí
dachovenatvo vidp. J. Kaplan, bisk. vikéř kostelecký;
ku slavnosti došlo též mnoho blahopřejných telegramů,
zejména od Jeho Bisk. Milosti z Chrasti, od vadp.
moneg. Kleina, býv. jich spiritnála, od el. patronát
ního úřadn z Chvojna etc. a spousta dopisů. — My
šlénky, které po celou slavnost, ješ v pátek ráno ros
jesdem účastníků skončila, téhly duší jejich a i v slo
vech vyjádření svého docházely, nelze lépe a stručněji
vystihnouti neš elovy Písma: pohlížejíce do miuulosti
vzpomínali s Jobem „krátcí jsou dnové člověka a po
lošil jsi, o Bože, mese jemu, které nebudou moci
překročeny býti“, „človék narozený z ženy naplněn
bývá mnohými bídami“, „bojování jest šivot člověka
na zemi“, „dobrotivý jsi, o Bože,a mnohého milosr
denství všechněm, kteří vzývají Tebe“ a hledíce do
budoncnosti k blíšícím se hranicím věčnosti toušili
„kdy že přijdeme a ukášeme se před tváří Boší?“,
ale dodávali se uv. Martinem: „Domine, si adhoc po

Jo tuo sumus nocessarii, non recusamus laborem.“
— Dnové blaha prchli, ale dojmy jimi vyvolané
v srdcích utkvěly a tek hned z nich nevymizí. V upo
mínku ne ně posloužiž těchto několik prostých ádků.
Deo propitio ad plurimos annos!

Dívčí měčť škola v Nochamicích.
Zemský výbor království českého v sezení svém 10, t.
(a. vyslovil zemské školní radě souhlas ve příčině aří
sení dívčí měšť. školy v Nechanicích.

Z Opočna. Vořejnázkouška 1 výstavaprací
ohovanek letního běhu Bospodyňakého pří zimní hospodářské škole v Opočně koná se v neděli dne 36.

srpna 1901. — 1. Veřejná skouška o 10. hodině dopol.

v budové školy bospodyňské. 2. Výstova prací chovanek od 9. bod. dopol. do 3. bod. odpol. v budově
školy hospodářské.

Praktický kurs ©zažitkování ovoce
v domácnosti uspořádá ovoonický a okrašlovací spolek
rychnovský ve dnech 26., 26. a 27. září t. r. Program
velmi bohatý. O ipoledne bude vědy přednáške, drahý
den dopoledne praktické provedení. Karu řídí říditel
simní hospod. školy z Jičína p. J. Havránek.

Nalezený broviář. Kněz,jeně na silnici
mezi Hlinskem a Kameničkami stratil cestovní broviář
(belgický — letní část), ať se příblásí na katol. far.
úřadé v Ranné u Hlineka.

Útelk ma kměse. Die 8. t. m. večer jel
farát M. Škodas Branišova u Větr. Jeníkova k těšce
nemocnému do Š.manova s Pánem Bohem. U semé
vesnice vrhli proti němu dva výrostci kameny, ješ
však na štěstí přeletěly. Útočníci ovšem ihned ve tmě
zmizeli.

Z Dobrašky. (Skutečnávlhkost ornice r.
1904.) Zdejší dešťoměrná stanice vykazuje v Červnu
363 mm, v červenci 2/5 mm, v srpnu 33 mm
grášek. Cbemickým šetřenímdne 12. srpna zjištěno,
že ornice v brambořišti u Dobrušky vevratvěpo
vrchní obsahuje vlhkosti v hloubce 10 cm 2"/,
25 em 49, 45 cm 5'/,9, vody. Nepatrný rozdil
39/, k poměrněveliké hloubce poukazuje, kam
až pronikl šár vše vysušajícího slunce.

Nevé městyse. Osady Mladé Buky a Ho
řejší Staré Město v politickém okresu tratnovském
povýšeny jsou na městyse.

Z Luže. (Feriální osady). Tiché naše město
velně získalo pobjtem prašké feriální osady, která
letos poprvé bydlí ve vlastní budově. Dne 1. srpna
uspořádal p. František Košťálek, řidítel kolonie a
známý spisovatel, 8 celou letošní dívčí kolonií (přes
100 dítek) neobyčejně zdařilou slavnost na rozlouče
nou v Košumberce. Ze slavnosti bylo viděti, že dítky
pobytem na osadách získají nejen na zdraví a zdat
nosti tělesné, ale že jsou vychovávány v duchů ná
boženském, tak še rodiče mohou evěřiti svůj nejdražší
poklad tomuto opravdu haumannímuspolku bez obavy,
še utrpí na svém náboženském cítění. Prvním číslem
programu byl krásně nacvičený obraz „Královna máje“,
v němž jednotlivé dívky zpívaly úlohy méjových
táčků a ka konci pod širým nebem pokleknatím a
rásně sazpívaným „Zdrávas Maria“ vzdaly královně

máje čest, coš se na nádvoří starobylých zřícenin ve
lebně vyjímalo a četným sbromážděným obecenstvém
srdečně přijato bylo. Takédalší čísla programu, přes
to že hlavním jejich účelem bylo pobaviti, nepostrádalu
výchovného momentu, takše sluvnost tato mohla býti
vzorem našim školním slavnostem. Tak výstap „Mlená
Lízioka“ končil tím, že Pón Bůh všechno vidí. Při
výstupu „Márinka“, ve kterém se zábavným způsobem
probírají růzoé národní variace, jména Marie napřed
zazpívala děvčata „Nejprvé Matce Boší vzdejme čest“.
Poslední číslo „Zastaveníčkov ráji“ ukázalo, jak krásně
možno spojiti pravou nábožnost s pravým vlastenec
tvím a v jakém duchu měly by Čevké děti vo školách
býti vychovány. Rozepisují ee 0 slavnosti poněkud
šířeji, poněvadž zaslabuje uznání, že v době, kdy mezi
učitelatvem na velikou škoda národa nabývá vrchu směr
proticírkevní, vysílá spolek feriálních osad za pěstonny
lidi svědomité a své povinnosti znalé, Čímž vydává se
útokům nepřátelského tisku. Sám njdp. arcipastýř kníže
arcibiskup Pražský Lev brabě Skrbenskýz Hříštějest
příznivcem spolku. Tím ovšem dána příležitostk laci
ným vtipům pověstnému „Právu lidu“, ale kolik těch
jejich židovských patronů dalo nějaký příspěvek tomuto
tak šlechetné cíle sledajícímu epolku? Duafáme, že i
při drahé frekvenci uspořádá p. Košťálek slavnost tak
zdařilou, jako byla tato a tak zajisté nejlépe vzbudí
zájem a přízeň pro spolek mezi občanstvem zdejším.
A. P

Njezd rodáků ve Smidarech vodnech
6, 7. a 8. srpna a příležitosti odhalení pamětní desky
n. S. Šnaidrovi. Pondělí, 8. srpna, den to výhradně
rodákům věnovaný, byl zvláště dojemným. O 9. hod.
shromáždili se rodáci, přátelé a hosté v chrámu Páně
přečetným a vybraným obecenstvem až do posledního
téměř místa naplněném. Po stručné promluvě k ro
dákům celebroval místní p. farář za assistonce dp.
Vojtěcha Kratochvíla, faráře v Mikulči, kaplana p.
Jos. Červinky, novoavěcence p. Jos. Macáka a bobo
slorce p. Jos. Bičiště slavné reguiem, po kterém šlo
we průvodem ber bydby za tklivého zpěvu žalmu
„Smiluj se nade moou, Bože“ na av. pole. Byl to
průvod opravdu impossntní, jaký Smidary nanejvýš
v pondělí o posvěcení chrámu Páně neb v den da
šičkový vídávají. Na hřbitově u mohyly Šnaidrovy
promlavil dp. farář Kratochvíl delší, promyšlenou a
uchvacnjící řeč, v níž vzpomněl rodičů a přátel, kněží
nnčitelů, všech, kteří o Smidary nějakou platnější
sáslahu ei získali, vzpomněl etadujících předčasně
zemřelých, vzpomněltéž básníka Šnaidra, slovem mlu
vil, jak jen erdce k rodnému městu láskou prodchnuté
k ardcím rodáků mlaviti dovede. Nedivili jsme ue, že
mnohým 2 posluchačů, mužům inteligentním, ve škole
života sešedivělým, slza v oku se zaleskla. Lépe dp.
farář promlaviti již nemobl. Potom u sv. kříže vyko
nána pobožnost za zemřelé, načež všichni účastníci
rozešli se po hrobech svých milých a drahých. Uná
šející a nanejvýš dojemný byl to pohled propozoro
vatele, když viděl, jak doktor, kněz, úředník, učitel,
fivnostník stojí v tichém zadumání u rovu těch, jimž

rvním po Bohu za vynikající postavení své co dě
Kovati má. Jame dosti otužilými, avšak pod dojmem
takovým s bolestným ordcem opastiti jeme musili to
av. pole smidarské. Vádyťtu mnohého hrobu stál syu
s vlasem prokvetlým, jeně po více letech navštívil
opět hrob svých rodičů, — odejde za svým povoláním,
a kdoš ví, jestli kdy více rov svých milých spatří?
— V poledne sešli se rodáci a účastníci sjezdůk spo
lečnému banketu v hotelu „Radnice“, který o 51 pří
borech k všeobecné spokojenosti vypravil hotelier p.
Procházka. Byla to opravdu rodinná hostina, sotcem
této rodiny byl předseda sjezdový JUDr. Motejl; byla

to směsice matů různého věku a stavu.
Sjesdu se súčastnili právníci: JUDr. K. Motejl, sem.
advokát v Praze, JUDr. R. Matouš, advokát v Mor.
Ostravě, JUDr. R. Číbék, advokát v Semilech, A.
Cvach, náměstek st. sástapce v Hradci Králové, K.
Drbálek, soudní sdjunkt na Smíchově, E. Matys, au
skultant v Jičíně; lékaři: MUDr. Fr. Kratochvíl, tov.
lékař v Libštátě, MUDr. Jar. Tomáš, tov. a nemoc.
lékař v Nové Paco, MUDr. Boh. Zimmermauo, prakt.
lékař ve Vys. Veselí; vrchní inženýr Jind. Motejl ne
Židkově, J. Voller, přednosta šeles. stanice v Sida
rech; kněží: V. Honzák, farář v Kratonobách, V. Kra
toohvíl, farář v Mikulči; úředníci: V. Čapek, půdní
s Przevorska v Rumunsku, A Stožecký, em. ředitel
cakrovara s Prahy, J. Haak, em. hosp. správce, A.
Mladijovský, účetní spořitelny v Král. Městci, Ol.
Tomáš, berní adjankt z Nov. Paky, Fr. Vacek z Nov.
Bydžova, Fr. Honzák, úředník cakrovara z Libňovae,
J. Drtina a J. Dlabal, úředníci cukrovaru ve Skřiva
nech; lesníci: J. Sroutný, hraběcí Harrachovský les
ník v Benecka a H. Procházka v Dóbrné; ačitelé: V.
Smatný, řed. měšť. školy v Sads.6, V. Exner, učitel
měšť. školy v Jičíně, J. Valenta, říd. uč. v Chotěli
cích, J Šubrt, říd. uč. v. v. z Českého Brodu, A. Dr
tina, ač z Hlašic, F. Šabrt, řed. kůra v Č.Brodě;
malíři: J. Podzimek z Naslí a B. Podzimek z Prahy;
živnostníci: Jan Nekovářík, kočárník z Prahy,
Vavřích, hotelier ze Slaného, V. Hartmao, stavitel
z Nor. Paky, A. Schreiber, majitel parostrojního pi
vovara z Nov. Bydžova, mlynáři J. Zolinka z Mili
černo,J. Hraškaz Dol.Kalné,J. Matysz Červeněvae.
Mito to studojící škol vysokých, středních a ústava
učitelského. Zábava při banketu byla čilou, na roz
ličné vzpomínky bohatou. Mezi obědem přečetl předseda
slavnostního komité došlé telegramy a dopisy | těch
rodáků a přátel, kteří sjezdu a slavnosti Šnaidrovy
súčastniti se nemohli. Posdravné telegramy zaslali:
za městskou rada král. věn. města HradceKrálové
starosta JUDr. Ulrich; K. Smutný, nadporučík a plu
kovní pobočník 25. pěš. plaku zem. obrany v Kro
měříši; Bedřich Pišl, nadlevní v Oselci; Dr. Malý,
náměstek st. zástupce v Liberci; Jalie a Antonín Kaf
tanovi, nájemce dvora v Č. Dabn; profesor Nekat ze
Smíchova; rodina Wepszova z Praby; Kánský z Led
vic; Karel Pišl z Naslf; Lhota z ČervenéhoKoatelce;
farář Lachman z Borovnice; lázeňští bosté „u Vla
chů“ v Bělobradě; Ferd. Procházka z Nagy Szebetu
v Ubřích. Pozdravné dopisy zaslali: vládní rada, ři
ditel c. k. české státní prům. školy v Plzni; Rodr
£ Zurychu; Fr. Zmítko, úředník cakrovara v Mnich.
Hradišti; Lib. Babáková a V. Babák z Ueury v Bo
sně; V. Pišl, děkan v Opatovicích; R. Papoušek
z Petrohradu na Rasi; redemptorista J. Tomášek,
rektor koleje v Července u Litovle na Moravě; Dr.
Józa Matys z Prahy; Valenta, c. k. nadporučík v Ko
šici pod Ťatrami; J. Dítě, farář v Lanžově. Účastníci
banketu zapsali jména svá na zvláštní arch,a každé
mu dostalo se jednoho he.tografovaného exempláře,

aa míjel, nad
cházela hodina rozchodu, neb někteří v 5, jiní o půl
7 hod. na večer spěchati měli k svým domovům.
Předseda dr. Motejl poděkoval městské radě a veško
rému občanstvu za tak laskavé a milé přijetí, ná
městek stat. zástupce p. Alois Cvach vzdal dík čle
nům komité za uspořádání slavnosti Šnaidrovy a
sjezdu rodáků, a když p. dr. Motejl vyzval rodáky, by
vědy a všude na milé rodné město pamatovali, mo
rálně i hmotně snahy jeho podporovali a při nejbližší
vhodné příležitosti ve Smidarech opětně se ujeli, za
vířilasalvapotleskůprostrannoudvoranouaúčastníci
počali se rozcházeti. Slavnost zakončena věnečkem.
Dekorací radniční dvorany byla četná a vybraná spo
lečnost z města i okolí, která v nenucené zábavě a
tenci do pozdní hodiny se zdržela.

Z Hronova m. Met. Dne 10. t. m. zvě
stoval smutný ohlas zvonu osadníkům hronovským,
že odešel na věčnost náš vřele milovaný a vele
zasloužilý kaplan Václav Šitina. Zpráva ta pře
kvapila každého, kdo zvěčnělého poněkud znal a
zajisté želí a námi ztráty vůdce tak milého a
obětavého i ostatní křesť.soc. českoslovanští, neboť
strácí v tomto strana naše v těžkých dobách svých
opět jednoho ze svých předních pracovníků. Zvě
čnělý získal si zásluh nemalých spoluzaložením a
podporováním mnoba spolků křesť. soc., z nichž
zvláště jmenujeme založení Sv. Janské jednoty
v Rokytníku, Sv. Josefské jednoty ve Vel. Dřeviči,
katol. spolku Svornost ve Žďárkácha ve Zbečníku,
Sv. Václavské jednoty ve Vel. Poříčí. Po deset let
horlivě spravoval sv. Josefskou jednotu v Hronově,
jsa předsedou a zakládajícím členem. Dále zůstavil
po sobě krásnou památku tím, že nennavně zasa
zoval se o založení svépomocného křesť. soc. pod:
niku, tkalcovského výrob.společenstva „Vzájemnost“
v Hronově, což konečně podařilo se po mnohých
a mnobých obtížích a nyní díky Bohu družstvo
ono začíná zdárně vzkvétati a snad dočká se katol.
veřejnost, že zrno zaseté tímto velehorlivým pra
covníkem na vinici Páně přinese žádovcího ovoce.
Katol. časopisy a spisy ztráci v tomto v Pánu
zesnulém jednoho z nejborlivějších šířitelů dobré
četby, zvláště kdo sečte sta a sta, ba tisíce čísel
knih a časopisů,jež hromadně odebíral jako na př.:
Meč, Naše Listy, Lid. Listy, Obnovu, Ludmilu,
Čes. Ženu, Kříž, Marii a m. j. Dále nikdy neza
pomínal a jak mohl, přičihoval se o rozšíření údů
dědictví Sv. Janského v Praze, Cyrillo-Methoděj
ského v Brně a Dědictví Maličkých v Hradci Kr.
Horlivost a přičinlivost ve vykonávání svých po
vinností nedovede nikdo pochopiti, kdo zvěčnělého
osobně nepoznal. Po celodenní lopotě, kterouž mu
každý den hojnou měrou skytal, a kdy již oddechu
popřáti by si mohl, spěchával do místnosti kat.
spolku a tu teprve nás členy poučoval a nennavně
předčítával z různých časopisů a knib. A nyní
najednou, kdy tolik jsme na něbo uvykli a 6 ním
skorem srostli, volá jej z krahu našeho Pán ži



vota a smrti, by odplatil svému služebníku, co pro
Něbo a církev Jebo sde vykonal. Kéž krásný vzor
života tohoto vezmou sobě za příklad jiní naši
duch. správcové, kteří nyní tak shnsta opouští
prořídlé řady bojovníků křest. sociál. Zvěčnělý

ál si býti pochován v hrobě otce svého na
tbitově Václavickém (mezi Náchodem a N. Mě

stem), na staroslavnám Dobeníně a p.oto také přán
jebo bylo vyhověno dne 13. t. m., kdy s rodného
domu svého v Sonově za účasti 35 duch. bratrů,
mnoha a mnoba jeho milých a známých byl na
místě tomto pochován. Katol. spolky hronovské
sáčastnily se pobřbu v hojném počtu se zastřeným
praporem a položily na rakev smuteční věnec
8 nápisem: Poslední e Bohem svému zakladateli
dávají katol. spolky hronovské. Dp. Dostál z N.
Města položil na rakev jeho kytici s nápisem:
Spolabojovaíku — křeeť.sociálové. Kéž křest. soc.
ma Hronovsku nezapomenou milovaného vůdce
svého, ale vzorným příkladem života svého násle
dovati budou tohoto. Uděl, prosíme, Ó Paue. sla
žebníku svému, jehož jsi v životě tomto úřadem
posvátným ozdobil, emilování svého, aby na onom
světě v sídle oslavenců stále se radovati mohl,

War. Vysoce uroz. pan brabě Boh. z Kolovrat
Krakovský-Liebšteinský daroval farnímu chráma Páně
v Javornici skvostné, bohatě zlatem vyšité mešní bílé
roacho. Za tento velký dar vzdává duchovní správce
mnohonásobný dík a Zaplať Bůh!

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
lse dostati v knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitné ulici a o prodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.

Pouť a sjezd bohoslovců česko
moravských ma Sv. Hoře pořádánbyl ve
daech 8.—10. srpna t. r. Účastníků bylo asi 70,z niché
asi 60 bohoslovců a asi 10 kněží. Slavnost počala dne
9. erpna službami Božími. Schůze zabájena vlp. Ha
velkoa, předaedoa „Růže Snšilovy“ v Praze. Za před
sedy zvoleni byli aklamací za všeobecného potlesku:
vldp. Dr. Jindra, prof. v alumnatě v Hradci Králové,
vldp. F. Štela, viceřiditel semináře pražského a za
výkonného předsedu zvolen vldp. J. Šroler z řádu
redempt. — Vidp. F. Štela vítá všechny přítomné
jménem J. M. arcibiskupa Pražského. Vldp. Dr. Jindra
ve přednášce své „Náš duch etavovský“ dovedně aka
suje vzor duchovního pastýře v obraze Panny Marie,
na hlavě mající korunu = 12ti hvězd, atojící na země
kouli a šlapající hlava hadova. Krásnářeč p. profosora
odměněna bouřlivým potleskem. Cthp. Ignat Dovrtěl,
předseda jednoty Hradecké, pozdravaje shromáždění
od bohoslovců Hradeckých. Vidp. P. Fr. Holý dává
v řeči své „Zakládání spolků na osadě“ praktické po
kyny, jak kuždý si má počínati při zakládání apolka
a jak se má chovati k spolkům na osadě již stáva
jícím. Odpoledne přednášel vlp. Jos. Šimon, kaplan
u sv. Petra v Praze, na théma „kněz a národnost“.
Dokázal, že možno a nutno vyplniti kačdému knězi
program Sašilův: Dvé krásek spanilých duše mé
ovladnulo stánek, zemská jedna, drahá a výšiny pošla
nebes; církev a vlast ty v mojích sostersky milují se
ňadrech, každá půl, každá má moje srdce celé. Vy
řízeny pozdravy ze všech seminářů česko-morarských.
Vldp. O. Šroller připravil přítomné svojí řečí „Knéz a
církev“ k sv. zpovědi a sv. přijímání. Po debatách,
na nichž si stěžováno na malou účast kněží starších,
usneseno, by schůzi příští na Sv. Hoře pořádali boho
slovci Králové-Hradečtí, čímž schůzo skončena. Účast
píci odebrali ee z hostince „Na příkopech“, kdež schůze
se odbývala, na ev. Horu, a tu byli přítomní sv. po
žehnání, po němž byla sv. zpověď. Celá pouťzakončena
byla ev. přijímáním drahého dne ráno, načež byl
rozchod.

IV. Mora v. slezský zem. sjezd křeať
soelální koná se v neděli a v pondělí 21. a 22.
t. r. na Velehradě. Vstupenky vydají se až na
Velehradě.

Prazvláštní oslava Frant. Sušila.
Národní jednota pro jihozápadní Moravu oslavovala
minulý týden v Brně 100leton památku Sušilova na
rození: vytrubováním v čas dopoledních elažeb božích,
kousáním koláče o cenu a slavnostní řečí kněze od
psdlíka. Véra nový „vlastenecký“ kousek.

Z právní praxe. Obecní úřad zakázal
všem sousedům veškeru pastva i na vlastních pozem
cích a brozí za kažlý přestapsk — pokutou. Jak ve
mají sousedé, zvláště chndší, zachovati? Na svých
pozemcích může každý soused pásti podle libosti, ale
nechf se varuje pří tom nechat zajíti dobytek na po
zemek sousedův nebo obecní. Přistibnou-liho při tom,
mohoa ho pokutovati, jinak nikoliv. — V obci jest
zavedena daň ze psů Jest povinen hospodář platiti,
když svého psu používá ku hlídání svého mujetkn?
O dani ze psů v obcích platí zákon ze dne 29. březua
1873 čís. 24. zem zák. Dlo toho zákona nesmí daň
ze psů v obcích městských býti vyšší 8 K a vobcích
veokovských vyšší 4 K ročně z každého psa. Na psy,
kteří ku hlídání domu a dvora na řetěze se drží, pak
ne psy, kteří k účelům živnostenským nebo hospo
dářekým | anebo | přísežným| personálem myslivec
kým pro honba se chovají, emí nanejvýše poloviční
výměra daně býti uložena. Nevyhoví-li obecní výbor
žádosti za snížení daně v určitém případě, nechť od
volá se hospodář z toho k okres. výbora dle $ 99.
obec. zřízení, a kdyby i ten ma nevyhověl dle $ 17.
zák. o okres. zastapitelstvech, ku zemskému výboru.
— Soused chce wi na svém domě zříditi hromosvod.
Jest k toma potřebí povolení od obce? Ku zařízení
hromosvodu jest potřebí povolení starebního úřada
(obce).

Chov psů ma mAs0 dějecev Mandšureka
jiš od pradávných dob. Nevěsty dostávají tu věnem
určitý počet vykrmených psů, chudé po 6—8 kusech,
bohatší i celé smečky. V Mandžursku poráší se kafdo
ročně až 50.000 psůna maso; s kožešin psích hotoví
w tu zimoí obleky.

Zdražení mléka. Ve Vídni 16. t. m. na
schůzi mlékařů sz Dol. a H. Rakous, Moravy, Slesoka
a Uber ubneseno svýšiti ceny mléka od 16. sáří 1904
do 14. května 1906 o pět baléřů na litra.

Zápověď vývosu píce. S ohledemnanodostatek píce dohodly se vláda rakouská a uherská,
aby vývoz píce byl zakázán, Nesmí so vyvážet: melasa,
kukuřice, oves, boby, vikov, traviny, sláma, řezanka,
stlaní, otruby, mláto, řízky a brambory.

Oltářní obraz Hariamský, nový,vceně
200 koran, olej. barvami na plátné umělecky prove
dený, velikosti 200>C146cm, daraje některému chrámu
akademický malíř. Blišší sdělí Jos. J. Hůbech, akad.
malíř a člen křest. Akademie, Praha — Vinohrady,
Krameriova ul. 10.

(Zasláno.)

Učitel žákům.
Zasílá ph. dor. Eugen Kadeřávek.

Vyšádav si ze zdravotních příčin výslužba,
opouštím povolání učiteleké, jemuž juem věnoval 88 let
na gymn. v Něm. Brodě a Olomouci jako professor
klassických řečí a filosofické propaedeutiky a na České
fakalté theolog. v Praze jako professor základní boho
vědy s křesťanské filosofie. Proto jest slašno se avými
dáky, jež mi prozřetelnost Boší svěřila, se rozloučiti.
Buďte s Bohem, žijte blaze! Děkuji Vám za
láska, kterou jste mi věnovali, když jsem Vás pravdě
učil a náboženskou mravnosti vzdělávaí. Kéž Bůh
žehná semenu, jež jsem nejen Vašemu rozumu, ale
také Vašema srdci vštípiti se enažil, aby hojné ovoce
přinášelo. Za své práce bada bojaě odměněn, podr
žíte-li povné přesvědčení, že pravou vzdělanost posky
tuje církev katolická, hlássjíc pravdu Boží přircze
nou a nadpřirozenou a pečajíc o mravnost nabožen
skou, a budete-li podle něho žíti. Jestliže jsem v úřadě
učitelském něcořekl, snebo napsal, co se příčí pravdě
Boží přirozené anebo nadpřirozené, od církve katolické
hlásané, jestliže jsem nedával dobrý příklad, jestliše
jsemněkomaz Vásublížil,Jitajitohoa prosím,abyste
mi chyby slabosti lidské odpostili. Jestliže někdo
z Vás se stal nerěrným Bohu a církvi katolické,
rmontí se srdce mé; nebol nerad bych ztratil nékoho
z Vás, jelikož jste mi byli prozřetelností Boží svěření.
Za takového nešťastníka nepřestanu se modliti, aby
se na pravou cestu vrátil. Posléze Vás, drazí přátelé,
prosím, abyste slovem a životem statečně vyznávali
náboženství katolické, jediné pravdivé, kašdý podle
svého stava. I ve výslužbě chci Vám býti dobrým
příkladem; pokud zdraví stačí, nepřestann psáti o filo
wofii křesťanské, pravdě Boží přirozené, jediné pravdivé,
abych odporoval podvratným a zboubným snahám
filosofů, filosofii křesťanské a církvi katolické nepřá
telských. Kóž že sotká e Vámi, drazí přátelé, Váš
učitel v nebeské vlasti! Na »hledanon!

V Želivě, 12. srpna 1904.

Ph. Dor. Eug. Kadeřávek,
universitní proferor filosofie v. v.

Listárna redakce.
Anosymovi z Prahy. Dopisy Vaše bychom

uveřejnili, jenom kdybychom znali Vaše jméno.

"Uržní zprávy.
V Hradoi Kralové, dne 18. erpna 1904 1 hl

pšenice K 1700—18*80, dita K 1170—1260, ječma
ne K 10-60—1140, ovsa K 660—770, prosaK 000
—00*00, vikve K 10:00—00:00, hrachu K 20 00—23 00
čočky K 3600—00'00, iahel K 22'00—2400, kruj
K 2000—4000, bramborů K 9'40—10'00,jetelového
semene červeného K 128:00—140'00, jetelového semene
růžáku K 4000 —00'00, máku K 8900—4959, olejky
K 00:'00—0000, Iněného semene K 0000 —0000, 1
kg žitných otrab K 14'00—14*50, 100 kg pšen. otrub
K 1350—1400, 1 kg másla K 220 —2-30, i kg sádla
vepřového K 168 —178, 1 kg tvaroba K 032 —040,
1 vejce K 0'06—0'06, 1 kopa zelí 800—14'00, 1 kopa
okorek K 4:40—5'60, 1 kopa kapusty K 240—360,
1 bl cibule K 12:00—1260, 1 kopa drob. zeleniny K
0'50—2:40, 1 hl mrkve K 2-00—2:40, 1 kopa cerele
0 00—0'00, 1 hl jablek 6:00 —8:40, 1 hl hrašek 460
—640. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 13. srpna1904 odbývaný přivezeno bylo: 1) obilí:
pšenice bi 2602, žita 489, ječmene 1490, ovsa 4l4,
prosa 3, vikve 11"/,, hrachu 811/,, čočky 8, jahel 0,
jetelového semene 123, lněného semene 18:/, %)Zale
niny: zelí 72 kop, okarek 63 kop, kapusty 152 kop,
cibule 27 hl, drobné zeleniny 187 kop, mrkve 92 hi,
cerele 00 kop, brambor 117 hl. 3) Ovoce: jsblek 431,
hl, brušek 66 hl. 4) Drobného dobytka: vepřů 8 kusů,
podevinčat 510 kusů,„ONO
Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšení cen na kašdou
stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 303.

Osvědčení!
Velectěný Pán

ADOLF NOVOTNÝ,
továrna koberců a nábytku

v Týništi m. 0.

Tímto doporučujeme Vás
jako solidního dodavatele na
šich lázní jak pro obor ná
bytku, tak i koberců, poněvadž
jste vše zavčas vkusně a levně
nám dodal a každému se zde
zboží Vaše velmi líbí. ů

Ředitelství lázní
v Brandýse n. Orl.

p

-+

Jan Horák,
soukoníkvRychnověn.K.

zasílá na požádání právě vvšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro jarní a letní dobu.
OMP*>Též velejemné <“

látky na taláry.
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
nébo duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mébo křesťanského závodu.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Pří. bromadném objednání větší výhody.

Též na oplátky bez zvýšení cen!u
Právě vyšlo.PT.(.

Údalnosí v přírodě,
Sestavil Jam Bělina.

Vydáno jako 8. a 9. číslo „Časových Úvah“
redakcí Dr. Fr. Reyla.

Roztomilá to knížka! Hravě uvádí do tajů
harmonických vztahů přírody a její účelnosti. Tento
velice poučný spis čte se krásně jako román. Spi
sovatel velmi obratně dokazuje z účelnosti přírody
moudrost Boží. »Nevěř vše, co z péra vyjde, k pří
rody rtům nakloň sluch; v knihách mluví jenom
lidé, v přírodě však mluví Bůh.« Tento výzev bás
níka Jablonského byl vůdčí ideou spisovatelovou.

EB“ Cena 16 haléřů."jj
Při hromadných objednávkách poskytujeme až 50%,

slevy.

Administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

AOROSIMEKE SOG
Odborná

dílna pozlacovačská
pro práce kostelní

a výrobu rámců všech druhů.
Polychromování a Zarámování

zlacení obrazů, podoblzen.
oltářů, soch, ka- | Veškeré opravy
zatolon, křížů ap. | levně se vyřizují.

Em. Samek,
pozlacovač v Kolíně,

Rubešova ul. č. 53 (proti hlavní poště).

Rozpočty, cesty a pod. zdarma.

Provedení dokonalé. Doporučení po ruce.

ORODKOREOOA



Žalófeno £.bd.
VýšBiamešánstátní niedálit

Vdlectěnému důchovenství
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradoi Králové, čís. 280
(proti hotelu „Morkur“)

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se atříbra. bronsu a ji
ných kovů

vše aliněv ohnizlacené
a stříbřené, zač ze ručí.
Vlastní | výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřiditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
unovnzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již avěcené 88 Stv.
sením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může

se vykázatí četnými pochvalnými přípiry P.T. zákazníků
a odporučuje se tedy k sa
koupení a opravě kalichů,

. monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, uádobek na sv. oleje,

luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvice

Učen
z venkovské křesť. rodiny, co možná 8 lepším
Školním vysvědčením přijme se v uměl. závodě
pozlacovačském

Jos. Kieslicha v Hradci Král.

lampR

Přijmou se "U

pletačky
na stroj čís. 8. ku pletení punčoch a ponožek na
"vysoký plat a stálou prácí. Dle dohodnutí hradí

8e cestovné.

Mechanická pletárna J. PLECH,

Husovice u Brna (Morava). O

A.—.—.—.——————

Hospodyňská škola
ve Stěžerách.

Účelem hospodyňské školy jest, aby dívky nabyvší
"ve škole obecné přípravného vzdělání, vzdělaly se theo
reticky i prakticky tak, jak jest toho třeba ke správě do
mácnosti vůbec a rolnické zvláště. Aby škola vytknutéma
účelu vyhovovala, musí míti v zásadě povahu internátu,

práce v domácnosti a hospodářatví obvyklé. Theoretická
osnova učebná obsahuje: mravouku, jasyk český, počty,
naaku o vychování, chov zvířat hospodářských, mlékařtví,
domácí hospodářství, přírodopis a přírodozpyt, země- a
dějepis, zdravovédu, spěv Praktická cvičení provádějíse
ve všem, co 8 domácností souvisí: vaření, ení, praní
a žehlení, ženské ruční práce atd.

Nový 18. školní rok počne dne 18. září 1904.
Přihlášky chovranek přijímají se stálo až do 10.

sáří. Za celé saopatření platí se měsíčně 52 K, školného
6 K m rok.

Veškeré bližší vysvětleníochotnězašle řediteletví

M Trachtová, E. Srdínko,
ředitelka. předseda kuratoria.

Skvěle výsledky v.ma. krátké době!
př:dně, hostel, rheum,, lschias,

Letní sídlo.

KX. Sézona od 9.5.—20.8. 1904. l
Ryba. koupele. Tennir | Hrab. reditelství lázeňské,

Žúdejte

relig. obrásku|boa Ó
KAREL SIMEK,

sklad
a nakladatelství relig. obrázků a obrazů

v Č. Budějovicích Rudolfova tř. 42-I.

Úraz sv,Prokopa,
dle originálu VIKTORA FORSTRA, vyjde za
čátkem září t. r. v krásné barevné reprodukci v roz
měru 29'/,x16 cm., i s krajem 44",X28 cm.

Subskripce na obraz ten
prodlužuje se

dokoncesrpna t.r.
V subskripci bude státi list K 4+—, rámovaný

dubově neb ořechově pod sklem K 10—.

Rámovaný obraz aneb větší počet listů dodám
na mírné měsíční splátky.

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn,Kn.

nabízí ve velkém výběru:
v kapesní hodinky všech

db e soustav.Pendlovéhodiny
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,

Důveryhodnýmedsilky na výběrléš i masplátky
bes ovýšení cen. — Zalošemo r. 1848.

osorkyGc
9

Sl=ola

„NERDANÍ“
v PRAZE Krakovská ul. 21

(několik kroků od Václavského nám.).

První a nejstarší vojenský pří
pravný ústav v Čechách, na Moravěa ve.
Slezsku.—Příští kurs pro jednoroční
dobrovolníky počíná (. října t r.

Žádejte prospekty a výsledky zkoušek.

První výroba

věžnich

hodin
v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kóstel 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 výborní,

©
hd

NÝ Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborzý umělecký závod

*pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a

3 TE dice i se čelemnými rámy, st
( lémi vsasením.

Veúkeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

VŘE- Nesčetnáveřejné i písemnápochvalnáuznání.“ij
Založeno roku 1836.

"U
j

a O
Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů a Božích
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

uměleo. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství, — Nákresy a roz
počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.o e

Krejčík
V PRAZE,

" umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chralně známé: sochy, oltáře,
křlšové cesty, jesle, Boiá hroby, kříše, kasatelny,
spovědníce, kříttelny, komsoly, svícny, lustry, pul.

y atd dleslohukostelů,řezanérámcenaobrazy,
premie, fotografie a diplomy. Řesaný nábytek a

růsné předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

o
„PO————————>

Veledůstojnému

duchovenstvu!

v Praha-l, ul.
Jan Staněk Kar.Světlé,
Konrikuk J čís. 19 U roh

onviktské ul., vyučený pasíř speclelně na kosteln náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně rnčně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a t d, vše
v přesném slohu církevním. Staré

, . předměty znovu opravuje v původní
intenci a jen © ohmi slatí a stříbří. Na požádání hovové

ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze K volnému nshlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle

Vav placení Víte uznání po ruče. Žádné presobané výrobký bescenné. Vše posílí již ponvěcené.



všech druhů a veškerý
také na výhodné splátky sasílá továrna

Adolf Novotný
v Týništi nad Orl.

ORP“ Rozpočty a cenník zdárma. <“

NÁBYTEK
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A Narštivenky
Man všech druhů

nabízí

Biskupská tiskárna
v Hradci Král.

Osvědčení,
Můj manžel Jan Vastl, obchodník na Praž

ském Předměstí u Hradce Králové, pojistil se
v srpnu r. 1903 pro případ dožití a úmrtí, maje
48 let věku svého, na obnva 2000 K u životní
pojišťovny

„UNIVERSALE“ v Praze,
tak že pouze jen 10 měsíců byl pojištěn prostřed
nictvímzástupce p. Jana Součka z Hradce
Králové; pojištěný obnos 2000 K byl mi nepro
dleně vyplacen. Mohu tudíž společnost „Univer
sale“ každému co nejlépe odporučiti.

Na Pražském Předměstí u Hradce
Králové, 12. srpna 1904.

Rozalie Vastlová,
vdova po obchodníku

YM
SAN (62152)

Veškeré kdekoli vydané neb oznámené

knihy
© hudebniny ©> x . <
V 010

a ORP“českéi jinojazyčné"M S
ROSEN má stále na skladě a může okamžitě ek
p dodati n
kcěa)) první královéhradecké kmihku- M%
< poctvía antikvariát (0

PD v Hradci Králové. S
Va

(| (Býv. závod Pospižilův, založ. r. 1808.)

© Antikvariat. — Školní knihy.
o©(č£

M>
X

RSC) | Psací potřeby. — Zařizování Iniho- PRE
ven. — Velký výběr dopisnic umě- Na)>n
leckých, místních a z bojiště. — (W)
Koupě antikvarních kmih jednot- ©a

XIKOONCO

NANA

V

livých $ celých knihoven. — Výměna
knih. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve skvostných
vasbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první sešity vycháze
jících děl na ukázku zdarma.

VV
k

VY

První nákupní pramen
látekprodomácnost,jakoži dámskýchapánských
látek jet u Tkalcov. výrobmího spolo

obdržeti partiezboží 30 mt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna. oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20 — výše.

Vzorky a čenník zdarma a franco.

UUOOnd

ebuubnáuáný:2004848.0:06006
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Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

WS“ nákrčníky, "US
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle baviněnéilněné,

(MP>kanafasy, "8
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější. *
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí čís. 136.

——m m kn

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla Syn
(protokolovaná Úrma)

(bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Yýprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.

se na požádání franko zašlou.

AKotel
a velkoresfaurace

„Bařtinán“
v Adalbertinu v Hradci Králové

doporučuje velectěnému P. T. obecenstvu
a návštěvníkům Hradce Králové

svom nově, vknoně upravenou

zahradní restauraci
jakož | znovuzřísené prostranné

místnosti restaurační v budově,

Obědy v předplacení a menu vd
50 kr. výše.

Plzeňský prnzdroj ed čepu. hra
decké světlé i granát — Též na
požádání v láhvích přes ulici.

Veškeré druby příroečního víma,
1 litr od 36 kr. výše.

Prodej vzácných druhů víma v pů
vodním plmění v cenáchnejsolidnějších.

Hostiny svatební, primiční atd.
vypraví ve zvláštních salonech neb i v sále
co nejpečlivěji v cenách nejmírnějších.

Bursa práce v Hradci Králové.
Cukrář po vyučení hledá místo. Zdravý,

mladý, svobodný kočí s Jindř. Hradce prosí o
místo. Služka hledá místo v katol. rodině, případně
k dětem. Jan Landětajn, obuvník v Kardaš. Řečici,
přijme pomocníka ve stáří od 17 do 20 let na
zakázkovoupráci mužskoni ženskou. Malíf, který
se vyzná v lepší práci pokojové a obyčejné práci
kostelní, obdrží ihned práci v Brandýse n. 0. —
Josef Nebyla v Úpici, dámský krejčí, potřebnje dvě
švadleny a dvě učenice. — Přihlášky přijímá
„Všeodborové sdružení křesť.dělnictva“
v Hradci Králové.

Pensionat©
Uršulinek * ©

V ČESKÉ SKALICI.
Obsahuje německou osmitřídní školu s právem

veřejnosti.

Chovanky mohou se též vzdělati v jazyce českém,
francouzském a anglickém; mimo to cvičiti se
mohou v malbě, v hudbě, učiti se vésti domácnost
a všelikým ženským pracím i vaření, žehlení a

přípravě prádla.

Ústav má krásnou polohu a vybovuje všem po
žadavkům.

Platí se měsíčně 40 K; za hudbu zvlášť.

Školní rok počíná 16. zářím b. r.
Představené.
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Poznámky ku přednášce Masarykově,

(8) Vzpomenuv, že v St. Zákoně byly roz
wody, Masaryk praví: „Nový Zákon stojí
výše. Kristus jako vůbec naplňuje zákon,
přijímá do značné míry názory starozákonní,
dovoluje rozvody.“ Nažetedy: v St. Zá
koněbyly rozvody, Zákon Nový stojí výše —
a přece, jak dí Masaryk, Kristus dovoluje
rozvody! Může zdravě myslící člověk echvalo
sat tuto logiku? Jest tu však ještě jiná pře
kvapující pohroma. Záleží prostě v tom, že
Masaryk oblásil se tu jako cizinec ve vykládání
Písma sv., ač každý dle vědeckého směru řeči,
jaký Masaryk všade směle si osvojuje, bez
rospaka mohl by ho nazvat theologem nad
tbeology. Masaryk nerozamí výrazu „napl
nit“. Neznamenáťt slovo to pouze činit to, co
St. /Zákon předpisuje, nýbrž všechno to zdo
konalit. Když tedy Kristus, jak nerozpakoje
se bháti Masaryk, v Novém Zákoné dovoluje
rozvody, pak St. Zákona nejen nenaplnil, ale
vzbledem ke svému poslání ještě zhoršil. Tof
jest ovšem přirozený důsledek rozházených a

omatených vývodů učeného universitního pro
esora. Vyzýváme zde veřejně prof
Masaryka, aby tvrzení své o dovolo
vaných rozvodech Kristových doká
zal, jinak kde kdo může ho označiti jménem,
jež obyčejně přikládá se lidem, kteří zámyslně
mluví nepravdu, aby jiní byli klamání. Ta
kovouto lehkomyslností, jež ničí pojmy pravdy
a lži, nechá se pak dokázati všechno, pak

ení nikde jistoty, nýbrž zavládá všade anarchie.

„Rodina reformací byla postavena výše“,
hlásá Masaryk. Kdyby se jednalo o spřádání
pošetilých přeladů z vláken vnitřních úvah a
duševních pochodů, kdež často zmatení se při
hází, nedivíli bychom se. Ale jedná se tu o
prostředí katolicismu a protestantismu, jejichž
historie jest dostupna, a nejsouc snythologií
rodů Homérových, působí čerstvým dojmem
až posavad. Masaryk patří mezi ty lidi, kteří
považají reformaci za velikou událost, odkud
datují volaost vědy a zavítání svobody. Ma
saryk mimo to, jak již podotčeno, vidí ve
hnutí reformačním mravní přísnost reformáto
rův a povznesení rodiny. Pravda dějinná však
mlaví jinak. Jako vlivem theologů reformač
ních zavládlo opovržení ke studiu, tak snížena
i mravnost ve svazku maoželském. Ačdokladů
jest na kopy, uvádíme jen některé. Známo jest
na příklad, že Luther byl v pradkém sporu
s právníky, kteří vipili hoz nevázaných zásad
manželských. Považovalť Luther manželství
„fir ein áuserlich Ding ond eine Haathierung,
wie Essen, Kaufen und 8. w.“ V jednom ká.
zání Lather radí: „Siehe, lieber Mann, du
kannst mein nicht scholdig werden und hast
mich um zmeinen jungen Leib betrogen. Ver
gónne mir, dass ich mit deinem Bruder oder
náchstem Freund eiue heimliche Ehe habe,
und du den Namen babst, auf dass dein Gut
nicbt an fremde Erben komme, und lass dich
wiederam williglich betrigen darch mich, wie
du mich ohne meinen Willen betrogen hast“
Lidé těchto zásad podle Masaryka vynikali
mravní přísností a povznesli manželství také
asi proto, že dovolovali z mnohých příčini
rozlučitelnost manželství. VyznavačiLutherovi
činí takové důsledky, že příčin rozlučujících
manželství již jest přes osmadvacet. Filipovi
Hessenskému domohli Latber, Bacor,Melanch
ton a pět jiných reformačních theologů, aby
mimo manželku Kristinu mohl si vzíti ještě
Marketa Sálskou: „um 50 fůr das Heil seinoa
Leibes and seiner Seele zu sorgen und Gottes
Ehre dadarch za befórdern'!“ Tím tedy mravně
přísní reformátoři pozdvihovali svazek man
želský a rodinný život. Církev katolickáv pří
čině Jindřicha VIII. drahý sňatek nepovolivši,
prováděla dávno již to, čeho žádá Masaryk
slovy: „Pokládám přísné jednoženství, jedno
mužství za cíl všeho našeho pohlavního vý
voje. Pravím jednoženství přísné“ Tedy ještě
malou rekapitulaci. Masaryk problašuje ne

V Hradci Králové, dne 26. srpna 1904.

rozlučitelnost mauželství a přísné jednoženství
a jednomužství. Reformátoři těmto jeho zása
dam se vysmáli, a přecejen dle jeho tvrzení ro
dina a manželský svazek byly povzneseny
právě těmito reformátory. Závěrek rekapitulace
jest, že v začarovaném krobu Masaryk ubijí
Masaryka. Zakladatel českého realismu, jak
mlaví ovedené ukázky, dobře vyčíhal slabost
svých posluchačů v církevním dějepise a v kul
tarních dějinách vůbec. Odtud lámání dějinné
pravdy a přikrojování událostí k vlastním jeho
účelům. (Dokončení.;

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 24. srpna.

(Pod dojmem veřejného sdělení sl. sastupilelstva
města Jičína, proč mesvěřilo zřísení obecní ply

nárny firmě české.)

V nedělních pražských listech provalilo
Se na veřejnost konstatování jedno z těžkých
chorob české veřejnosti, jejímuž nejdůklad
nějšímu vyléčení má a musí býti věnována ta
největší péče, nemá-li býti dalším jejich sná
šením a trpěním dokonce celý život našeho
národa ohrožen.

Po více než-li měsíc vyskytovaly se v růz
ných českých časopisech žaloby na to, že město
Jičín zadalo zřízení své obecní plynároy pod
nikatelské firmě cizí a že na oferta firmy do
mácí nevzalo příslašného zřetele. Žaloby ty se
stále přiostřovaly, tak že konečně bylo zastu
pitelstvo města Jičína naceno veřejně celou
záležitost vysvětliti, což učinilo v neděli ve
pražských listech. Sdělení jeho, obsahující
prostá fakta, jest pro českou firma, jíž se če
ská žornalistika uiímala, velice málo pochlebné,
Zajisté že jest šíře známo, proto bylo by zby
tečností obsah jeho zde třebas i jenom stručně
reprodukovati.

Avšak mlčením přes ně přejíti znamenalo
by pro český veřejný život velikou škodu. Za
stupitelstvu města Jičína náleží totiž nejplnější
uznání a zasloažený vděk všech počestných a
vážných lidí za to, že docela rovně A věcně
veřejně promlavilo způsobem, jak se u Dás
mělo mlaviti již dávno. Proto nedělní jeho vý
klad ve pražských novinách, kde vysvětlilo,
z jakých důvodů ofertu české firmy na zřízení
obecní plynárny v Jičíně přijmouti nemohlo,
zoumená důležitou adálost a platný veřejný
skutek.

Do všech oborů našeho veřejného a spo
lečenského života od desítiletí již tlačí se totiž
lidé, kteří mají o své zdatnosti mínění, k ně
muž skutečným jejím stavem oprávnění nejsou.
Když se někdo vůči takovému osobování neo
důvodněné a nijak neprokázané zdatnosti ozve,
vytýčí se proti němu ihned vlastenecké dekla
mace, tak že před takovým argumentem každý
raději ustoupí a ztichne, aby nebyl prohlášen
za škůdce národa, že nechce trpěti — veřejnou
lež, kterouž se naše společnost začíná ve všech
oborech svého života balamutiti a otravovati.

Pomocí protekce, reklamy, kompromisů a
ignorance osazojí se totiž všade u nás lidé na
místu, nebo chápají se působení, jež obyčejně
hned z celé řady důvodů zastávati způsobilí
nejsou, ale přes to se na nich drží přispěním
násilnického jednání, jež koterie, v něžse naše
společnost jako v zájmová společenstva roz
padati začíná, okamžitě provozují proti každéma,
kdo se jenom pravdy dotkne.

Pak-li že někdo v naší učené společnosti
pronese odchylné mínění od umínění, na něž
ta uebo ona koterie přísabá, může ibned uvá
zati svůj raneček a uchýliti se do zátiší, aby
nebyl jako nebezpečné individaum ašlapán.
Brání-li své vývody sebe pádnějšímia věcnými
fakty, jest prostě umlčena prohlášen za blázna,
zpátečníka a hlupáka, jejž všelíjací náhončí
toho nebo onoho reklamou povýšeného výteč.
níka dělají potom směšným. Následkem tako
véhoto jednání se u nás stalo, že dokonce i
na důležitá a vysoká učitelská místa dostaly

dmserty se počítají levně. |
Obnovavychání v pátek v poledne. | Ročník X.

se také mnohé osoby, jejichž ani učitelské, ani
vědecké, ani praktické úspěchy neodůvodňuojí,
aby brály role, jež jim vlastně jenom reklama,
protekce, kompromisy nebo ignorance k za
stávání svěřily Kdyby se Sestavily seznamy
takovýchto některých osob a kdyby se přísně
veřejně vyšetřovalo, jak vlastně jejich vědecké
a učené znalosti a práce ve skutečnosti vypu
dají, dožili bychom se velice smatných sdělení
a Široká naše veřejnost s úžasem spráskla by
race oad tím, jak ten neb onea pán jest snadno
a lehce „na účet aároda“ živ, za což národ ten
svou navědomostí nebo mravní mělkosti vlastně
po celá desítiletí poškozuje, poněvadž nedovede
a nemůže nikoho ničemu platnému naučiti,
sám vlastně nic nevěda. Jeho věhlas spočívá
obyčejně v tom, že práce jiných zlehčaje a
tupí stavě se, jakoby něčemu rozuměl. A náš
tisk, když se učenci jiných národů „vědeckým
stanoviskům“ nebo pohodlnosti takových našich
pánů posinívají, rozčiluje se a nuivně přičítá
to národnostní nevraživosti, neboť stalo seu
nás zvykem, že každá slabost a každý nezdar
a zklamání svádí se na kletbu, která prý
každého Čecha na světě stíhá, Naše „národa
role dědičná“ stala -e však následkem dekla
mací o vlastenectví vlastní pohodlným odpo
čívadlem a zaopatřovadlem pro zástup pánů,
jehož se však z důvodů vlasteneckých nikdo
dotknouti nesmí a jehož rozmnožení pokládá
se dnes zu jednu z nejdůležitějších a uejnale
hav'jších našich národních důležitosti. Za ta
kovýchto poměrů staví v této záležitosti každý
raději zbraň k noze a drží jazyk za zuby.

Když se v českém finančním světě roz
hlédneme, tu každého, kdo má alespoň trochu
rozhleda, mrazí. Jsme toho pamětníky, kolik
českých finančních zločinců se ;v posledních
letech u nás ve gloriole vynikajících osobností
drze vypínalo a člověk si musí zacpávati uši,
aby neslyšel, jaké se historie z finančních
krabů uašich vypravojí. Zloději, nepoctivci,
hlapáci, farianti nejsou v oboru tom u nás
žádným zjevem řídkým nebo vzácným. Jací
všelijací neschopní lidé, jaké nepřípustné o80b
nosti se v českých finančních ústavech usadily,
o tom povídá minulost celé smutné kroniky a
bojíme se docela právem, že v ohledu tom
budoucnost bude třebas ještě sdílnější. Finanč
ních závodů a podniků chytají sa u nás mnozí
lidé, kteří vykazají napořád právě opak způ
sobilosti, jiš zdárné řízení a správa cizího
majetku vyžaduje. A dotkoěte se někoho, kdo
ze kruhů těch ročnětřikráte více vydává, než-li
přijal, anebo podivte se, že někdo z této branže
násobí dvakrát dvě je pět nebo dvakrát dvě
jsou tři, ihped prý poškozujete českou věc a po
něvadž to činiti nechceme, tedy otomto oboru
raději již mlčíme.

V posledních lětech byla naše veřejnost
pod vlajkou vlastenectví umrskána a vehnána
v celou řadu již předem pochybných podniků,
jež k tomu ještě rázem rozcbváceny byly lidmi,
kteří se ke všemu jinému hodili, jenom ne
k řízení a vedení něčeho, co mělo růsti a zkvé
tati. Co všelijakých akciových podniků v po
sledních třiceti letech u nás zhynulo a popra
skalo následkem toho, že se v nich usadili a
zaopatření hledali pánové, kteří měli o své
zdatuosti a o svém všeumělství přebnané mí
nění! Sečtěte ty miliony hotového kapitálu,
jež český lid těžce vymozolil a jež v akcio
vých podnicích z různých příčin zmizely ado
počtete se sumy, která zajisté že převýšuje
obnos konfiskací, jimiž bylo české království
po nešťastné Špekulaci s volením zimního krále
stiženo. A nejenom akciové podniky, alu i jed
notlivci svým podnikáním a předstíranou při
něm svou zdatnosti miliardy českých, s důvě
rou jim půjčených peněz promarnili. U nás
zahnízdilu se totiž taková lehkovážnost a trestu
hodná nesvědomitost, že úvěru se pustě zneu
žívá a že vyskytají se v naší společnosti lidí,
kteří s nejlehčím srdcem dluží si samy cizích
peněz dobře vědouce, že je splatiti za celý
svůj život vůbec nejsou sto ani tehdy,
kdyby vyhráli v saské loterii. V našem českém
finančním trbu kolují vysoké směnky, za něž



by soukromník nedal ani pětník, povídá se to
veřejně, ale papíry takové jsou přes to
z různých ohledů eskontovány a reeskontovány,
tak že i reeskont, třebas byl předztrátou chrá
něn, nese vinu na nezdravých poměrech našeho
úvěrnictví. Pád ovutováclavské záložny dosti
zřetelně ubásal, jek se u nás lehce půjčuje,
neboť ihned kolik set její dlašníků prohlásilo,
že nic nemají a že ani vypůjčené kvoty vrátiti
nemohou. A přes tu chvíli slyšíme, že tomua
onomu ústava nedobytné pohledávky nejen
čistý zisk, ale i reservní fondy enědly. Naše
finanční poměry jsou oddány přes příliš fikci,
jejíž konstatování bývá potom strašlivou pobro
mou. Nehospodářství a plýtvání cizími penězi
zaviněno jest ponejvíce tím, že lidé, kteří zkra
chovali, věřitele své o tisíce připravili, ne
chávají se u nás dále ve cti a slávě běhati, na
místě aby byli na příslušné pro ně místo od
staveni. A to všecko děje se jenom proto, aby
prý z toho nebyla národní ostuda. Dnes takto
okradený a o majetek svůj připravený člověk
nesmí si ani postešknonti, ab7 mu nebyla ústa
zaplácnota s odůvodněním, že má mlčet — z dů
vodů vlasteneckých. Kdo předstíráním své
správnosti a hospodářské zdatnosti jiného 0
žebračí, jest pro společnost nebezpečnějším
člověkem, než-li notorický zloděj, proti němuž
se možno všelijek chrániti. Aby se nám však
nevyčetlo, že se staráme o cizí kapsy, raději
toho oboru zanecháme.

Hospodářským našim poměrům stavěli a
staví se takó v čelo lidé, jimž se pak najednou
vyčítá úplatnost nebo naprostá nezpůsobilost.
Mnohdy člověk, který má skutečně ve svém
majetku české země zrovna za oknem květináč,
plete se do řízení českých agrárních poměrů
tak horlivě, že by byl s to o tom zcela
vážně debatovati, kdyby dal někdo návrh na
vývoz slepičích šlápot nebo kozích bobků, po
nichž prý je v Australii poptávka. Před lety
zdvižen byl u nás boj proti příhonu uherských
bagounů, již po českém venkově byli pro
svou skromnost požadavků a nechoulostivost
od nejchudších lidí chováni, aby jim v zimě
tělem svým brambory omastili. Příhon ten
šťastně byl zamezen, ale původcové jeho se
nepostarali o to, aby v Čechách byla na místě
jeho zavedena k chování rasa vepřů, která by
vlastnostmi svými lidu bagoona nahradila, tak
že následkem toho panuje dnes nářek a lítost
tisíců těch, kdo sí druhdy bagounka odchovali.
Šlo-li drohdy milion zlatých za bagouny pryč
do Uber, narostlo za to na aich ze špínya po
mejů, což nyní na zmar přichází, za pět mi
lionů omastku, tak že tento nyní také z Uher
v sudech kupuje a výsledek celé akce je ne
milion, ale pět milionů škody. Náš lid se totiž
choulostivé domácí prasátko chovati bojí, aby
mu nepošlo, neboť takový tvrdý život nevydrží,
jako vydrží bagoun. A jako je to v tomto pří
padě, v němž jsme počítali jenom příkladně,
má 8e to i ve případech jiných, že se totiž
působí v obledu hospodářském u nás jenom
negativně. Všecko se jenom jako špatné zabijí
a hubí, ale nic nového 88 nezavádí, tak že u
nás jest dnes již iwporlovaný pomoranč laci
nější, než li jedlé a chutné domácí jablíčko.
Dnes je hlavní starostí našich agrárníků pě

FEUILLETON.
Královéhradocké vzpomínky.

Píše Dr. Vácslav Řezníček,

XVII.

Jak bylo již na svém místé výše uvedeno, bráli
v letech sedmdesatých minulého století studující
nejvyšších tříd středních škol v Hradci Kralové
jistou společenskou roli. Hlavní zretel býval brán
k jejích účastenství při rozmanitých zábavách,
k nimž bývali přímo zváni a řiditelstva návstěvu
jejich jim dovolovala. Ze strany avoucích spočí
vala v tom obyčejně jista míra sobeckosti, avšak
ta nam přicházela docela vbod, neboť jsme se pod
záštitou její pravidelně pěkně vytancovali. Zvaní
nás krůzným společenským schůzím mělo totiž
hlavně za účel, aby při spojenýchs nimi dýchbáncích
žádná tance chtiva dáma nezůstavala sedět.

V uznání a ocenění této dovednosti, že se
většina z nás jakž takž i »na parketácba poby
bovati dovedla, dovoleno bylo studujícím nejvyš
ších tříu královéhradeckých středních škol pořádati
velké plesy, k nimž celé Hradecko ze široka da
leka vysílalo vše, co na něm tebdy rostlo nej
krásnejšího. Čistý výtežek plesů těch obracen byl
ve prospěch chudých studujícícha pořadány bývaly
od gymnasistů i od realistů.

Pořadately plesů studujících gymnasia bý
vali oktavéné a septimáné, jež k účeli tomu Dlu
sováním samy třídy volily. Zvolení pořadatelé
vyvolili si pak ze svého středu předsedu —okta
vana, místopředsedu —septimána a pokladníka.
Podmínkou k hodnosti pořadatele plesu t. č. člena
plesového výboru byla především znalost umění
tanečního. Dzor nad plesovým výborem vedl
některý z pánů professorů. Za mých královébra
deckých časů bývali to na gymnasiu oapotomní

stování poslaneckých mandátů, skládání reso

Jucí, ohodění dePnssoemí a konec koneů bývážebrota nebo náhlý konec. Nejlépe b ař
skou prozíravost a péčiu más charekterisuje
to, že v Čechách leží ladem celé čtvereční míle
půdy, na nichž mohly dnes šaměti mladé lesy
nebo kvésti štědré štěpnice. Ale mlavte jen o
našich zemědělcích jinak, než-li o jako po
kročilé chloubě národa, která však na zemi
uvalila zatížením půdy hypotekárnímia jinými
dlaby daleko větší břemena než-li byla drahdy
robota! Naše pokročilé rolnictvo uvalilo na

svoboděl
Na neochotu a nesolidnost našeho obchod

nictva elyšeti jest také nekonečné žaloby. Tenor
rozamu našeho obchodníka spočívá v tom,
aby se prý nekupovalo od židů aaby se každý
spravoval heslem „svůj k svému.“ A to bychom
tuze rádi věděli, od koho kupuje největší část
našeho obchodnictva a docela nic by nás ne.
překvapilo, kdybychom slyšeli, že většinou
činí tak proti eměnkám nebo na čtyřměsíční
úvěr u židů. Známe případy, o nichž zde ani
mlaviti nechceme, abychom snad někomu ne
zavdali vítanou záminko, proč k českému ob
chodníku se neobrací. Obchodníma odbora
měla by se u nás věnovati daleko větší a pří
snější pozornost, než-li jaká se mu věnoje do
posud. Než pro samé vlastenectví není možno
pověděti, jak se obchodní poměry ve skuteč
nosti a pravdě u nás mají. Příčiny toho, proč
náš obchod nemůže se postaviti na vlastní
nohy, spočívají namnoze v tom, že naši ob

tržbu a nikoliv skutečný zisk, tak že pro toto
své účtování nemohou se pořád ještě postaviti
na stanovisko neodvislé. A největším malerem
při tom je, že u nás obchodníci své syny ne
obohacují svými zkušencstmi, že jim z plenek
vypiplané závody k dalšímu vychování neode
vzdávají, ale že z nich činí podřízené otroky
v závodech cizích. —

A mlaviti o našem řemeslnictvu jest přímo
bolestno. Tu bychom rovně řekli, že lidem,
kteří sami nic kloudného a dokonalého neumí,
nemá býti dovoleno bráti si učedníky, aby
z nich dělali ubohé, nešťastné lidi, kteří potom
musí po vyučení ve fušerství nejrůznéjším
způsobem nádeničit. Ale dotknoati se této
smutné stránky našeho života znamenalo by
vystaviti se výčitkám pro novlastebecké po
škozování našeho řemesloictva, jež tak daleko
a vysoko dospělo, že jest dnes i Švec vzác
ností, aby dovedl ušiti pěknou, foremaou botu,
která by netlačilaa vydržela; a abychom nebyli
viněni z přehánění, uvádíme, že známe tři
ševce, jejichž dcery a paničky kupojí si po
třebnou obuv ve skladech židovských obuv
nických továren, poněvadž „fotři“ jejich umí
ušiti leda křápy a oadávat „kunšoftům“.

Proto nemůže škoditi, když někdo tak
vážné a věcně veřejně promluvil, jako promlu
vilo právě zastapitelstvo města Jičína, které
docela správně av čas vyložilo, že „není všecko
hezké, co je české“ a že je potřeba v ohledu
tom u nás značné míry opatrnosti, která pak
vede k uvažování, aby se konečně na vlastu

oů
zemský inspektor Dr Frant, Hejzlar a nynější řiditel
roudnického gymnasia Josef Černý, na realce pak
profesor Josef Vocásek.

Členové plesového výboru dle osobních svých
sympatií sestoupili se ve dvojice nebo-li páry, kte
rýmž připadlo za úkol osobně na ples pozvati
nejen Hradec Králové, ale také celé jeho nejširší
okolí. Avšak při tomtozvaní kladen byl blavnía
nejpřednější důraz na to, aby pozváním poctění
především předem zaplatili vstupné, při čemž se
dobročinnosti meze nekladly. Kdocílení toho bylo
zupotřebí značné míry obratnosti a vytrvalosti,
aby zvoucí zvané zastibli osobně doma a aby je
dovedli přivésti v náladu, které kapsu rozepjala.

V obledu tom byl jsem jako oktaván neoby
čejně šťastný. Se svým kumpánem, tehdy septi
mánem a nyní farářem ve Křinci Janem Koppou,
vyzvali jsme penéz jako želez! V Hradci bylo
nám uloženo zváti v Části města, v níž stojí ka
novnické residence, tak že při způsobném vystu“=
povéní v této obzvláště závažné hradecké črvrti
pšenice nám hojné kvetla a potom jsme vyjeli po
zvati města Jaroměř a Josefov, odkudž jsme také
bobatý úděl přivezli, Zváti «po venkově« nebylo
tak snadné, jako zváti v Hradci u proto úloze
své dostáli jsme s přítelem Koppou velice slavně,
když jsme v Jaroměři a v Josefově překvapující
částku vyzvali. Tajerastvím tohoto našeho úspěchu
bylo, že jsme oba Josefov a Jaroměř osobně znali.
=Mluvnice« měli jsme ovšem že s sebou dobré.

Plesy, v jejichž výborech naše třída zasedala,
vynesly r. 1880 celkem 3or zl.a r. 1881 dokonce
356 zl. /Pofádánybyly v největším tebdy králové
bradeckém sále na Janském náměstí v domě, kde
mělo své mísiňosti důstojnické kasino

ce ph vojenskéhudbě, zahajoval před
seda výboru 8 skrálovnou plesu«, kterýžto zvyk
jsme my jako oktevéni odstranili tím, že ples
zuhajen byl čtverylkou, aby »královnami« mohly
býti účestnicevšechny,Sešlaa sjela se námkněmu

necké důvody přestalo hřešiti. Stojíme nejros
hodněji ma stanovisku, nepustiti emi baléře
z vlastních českých rakou v majetek cisí, ale
vydržování neschopných, mezpůsobilých, ne

oklujeh 8podvodných csob právě jenoms důvodů vlasteneckých zavrbujemea přáli bychom
si, aby v ohledu tom nuše veřejnost zvášněla
a v mesích své moci a možnosti kladla na
každého našince pošadavky ty nejpřísnější
v ohledu každém. To saamenalo by obrat a
cestu k lepšímu.

Nadržování, tašování, přehlížení však
rosmanitých řekněme mírně elabostí, jež u nás
zdomácněly, mělo by v zápětí otrávení celé
budoucnosti našeho národa, který se udrží jenom
tehdy, když celek jeho bude nejsolidnější,
neboť další pěstování dosavadního Švindlu jest
nezbytný jeho hospodářský i mravní hrob.

(8) Pokrytectví p. J. Černého. Na
valné hromadě delegátů organisovaného učitel
atva stěžoval si chudinka-trpitel poslanec J.
Černý: „Předetavovalijsme si vždy, jak myai
spravedlnost představujeme, že totiž pomér
náš na půdě zákona jest rovnoprávný sučiteli
duchovními u představovali jsme si, že jako
občané mimo učební místnosti jsme úplně
volnými občany. Představovali jeme 8i rovno

právnost se Spolupracovnicbvom na výchověmládeže v poměrecb, které v naší kultuře až
dosud vyvíjeny jsou a na půdě zákona, jak se
dosud vyvíjejí ;“ aje vykouavatelé zákona prý
učitelstvo utlačojí, kněžím nadržují. — Pane
poslanče, mlovil jste hezky chytře a hodoč
tentokráte hladce, aby tím spíše národ zaplakal
nad otiskováním nevinných atolik emířlivých
beránkův; nevyjížděl jste tak bezohledněa
netaktně proti kněžstvu jako na Žlanicku, aby
se zdálo, že o Vás, dobráčkovi, vlastně „kleri
kální“ tisk lže. Umíte šikovně měniti maska
dle okoloostí, jen aby Vaše protikatolická chy=
tristika dospěla kýženého cíle. Při valné bro
madě jste se tedy tvářil, jako byste si přál,
aby kněžstvo a, učitelstvo užívalo stejného
práva. Počítal jste dosti chytře oa to, že česká
veřejnost mnoho o Vašich vášnivých řečech a
o nezbedných útocích Vašeho „Českého Učitele“
neví. My však za to známe dobře nezměrné
štvaní organisovaného tisku a řečnictva. Vy,
snášelivý pane, jste se při jedné přednášce
vyjádřil, že se nemá ani hodnému knězi věřiti.
Jak pak kdyby takhle katolický tisk vyzval
své stoupence, aby ani hodnéma ačiteli nevě
řili? Vznikla by bouře po celých pokrokových
Čechách wu— byl by to odpor spravedlivý.
Vy jste bouřil katolický lid proti kněžím nikoli
na základě hlubšího stadia, ale po přečtení
několika vášnivých brožurek, aniš jste prostu
doval odpovědi strany napadané. Váš časopis
usiluje o to, aby vyučování uáboženství bylo
ze škol vyloučeno; v tomto listě nadává se
kněžím tak sprostě, jako by to byly nejhorší
nestvůry. Nazval všecko kněžetvo Drozdy. (Jak
kdybychom Vás všecky nazvali Štorkány ?)
Vy usilujete o to, aby náboženské vynčování-——i|, >
z Hradce i okolí všechna elita a plesy ty zajisté
že jsou nejlíbeznějšími vzpomínkami všech mla
dičkých jejich účastníků. Tančilo se schutí a s nad
šením až do bílého rána. Před půlnoční přestáv
kou vyvolána byla ssóls« tančícím pánům profe
sorům, čehož po čtyři lete, po která jsem náš gy
maasijní ples navštěvoval, vždycky rád používal
pan professor Jakub Hron, který tuto studentskou
slavnost nikdy nevynechal a hlavné v plném roz
voji vděků a květu života nucházející se garde=
damy horlivě u dvorně prováděl. K s»solům« těm
hrán býval volnější, plavný valčík, při němž pak
pan profesor Hron dovedně »lendrišovýme terapem
po zrcadlové lesknoucích se parketách za všeobecné
pozornosti svou objemnější tanečnici s úsmě<em
roztáčel, ažza ním šosy dloubého jeho skaiserroku«
poletovaly. Po půlnoční přestávce zahájen byl
další tanec slaďounkou »volenkou«, která trvávala
neobyčejné dlouho a předce se stalo, že mnohý
po jejím skončení zklamán a »nešťasten« taneční
sál opustil a uchýlil se stranou, sby žal svůj nad
tím, že naň +Ona« zapomněla,v pivéutopil— —
Šťastnějšími ovšem byli ti, kdo měli na bále své
sedmnácti a osmaáctileté sstarée — — Takové
párky byly nejvytrvalejšími tanečníky, dodržely
na plesu až do konce a znám několik případů, že
potom po dlouhých a dlouhých letech spolu ko
nečné i před oltář poklekly — — Ovšem že více
takových párků před oltář nepokleklo, coš ovšem
na prožité sladké poesii studentské lásky nic ne
změnilo, neboť milé vzpomínky z ní zbyly ve
stejné míře zajisté že stranám oběma.

Po plesu býval obyčejně s»rektorský den«.
Pan řiditel Klumpar dával totiž celému gymnasiu
prázdno a proto se na ples těšili také i primáni.

Výcvik v tanci přinášívali jsme si většinou
již ze svých domovů. Za oněch dob o prázdni
nách studenti Českým královstvím hýbali, pořáda
jíce rozmanité zábavy a meready k různým vlaste
neckým účelům, ve kteréžto snaze je celá veřejnost



8 tedy i katol. kněší ze školy byli vyloučeni.
Takhle pracujete,pánové,k dorósamění,k spra
vedlnosti a rovnoprávnosti? Když Vém kněžetvo

- kompromis,odmítli jste jej, a ve+Skolském Obsora“, jenž byl listem radikál
ního křídla organisovaných, ozval se zcela
zřetelný odporprotí rovnoprávoosti učitele
s knězem.Že by chtělo katoliotvo utužiti zá
vislost učitele ma- knězi, není pravdou. Ale
tolik práva máme, abychom se stavěli proti
soustavnému balamucení našeho lidu a mládeže
se strany Vašich organisovaných.

Pravil jste, pane poslanče, še ce nu uči
telstvo obracejí zlobné zraky katolictva, jestliže
toto přednáší o Husovi, svobodě svědomí, o
Komenském. Rcate nám laskavě, kdy jsme Vás
tepali, řekli-li jste při takových přednáškách
pravdu! Ale my víme, že si soustavné vybíráte
taková themats, jež by Vám byla dobrou zá
minkou k potírání katolictva. A ktomu všema
přednášíte po přípravě hezky pohodlné; sebe
rete trochu klepů — třebas již dávno odraže
ných — ze strannických brožurek — a před

sovi podle pamfletu Lžipogiova. Ještě jste se
s tím v samém „Českém Účiteli“pochlabili, A
nota benel ještě letošního roku oznamoval
eprávce Vašeho knihkupectví věrným organi
sovaným, že tu knížku na skladě má. Lze si

Představici větší nevědomost o době Husově?Úžete říci, žeza takých příznaků se tóž vážně
vsděláváte z Tomka, Palackého a Kalouska?
Lžipogius jest tak nesmyslnou slátaninou, že
každý, který jen trochu historického Husa zná,
hodí ten pamflet do pece; Vy však této ostadě
české literatury děláte reklamu dále. A při
patření na takovouhle „osvětovou“ práci staví
8e p. Černý při valné hromadě do učené pósy
s výkřikem: Chceme býti světlem, jež se nedá
utlamiti nikým a ničím, aniž ee dá kýmkoli
zskřiknouti.“ Ó Vy osvětoví dobráci l Jde-li
Vám skutečně o pravdu a nikoli o Štvaní, měli
byste práce dost a dost. Na př. už z lásky
k bistorické pravdě o Husovi jste mohli za
slepedý a omámený lid poučiti o Kalouskově
posudku protestantského Lžipogia. Ale toho se
od Vás nikdy nedočkáme; to se spíš chytnete
zase nové klepařské brožury. Vy docela tvrdíte:
Lekají se (ovšem katolíci) naší činnosti, ješ
e naší svatou povinností, kterou sami cítíme
ako povinnost kultarní“. Drahý pane, skutečné
nnosti koltarní se nikdy nelekáme. A když

už o té „svaté povinnosti“ mluvíte, pravíme
tolik: svatých povinností má každý Čech ně
kolik a tak také Vy; a mezi těmi Vašimi sva
tými povinnostmi jest první ta, abyste více
přihlíželi ku vzdělání mládeže Vám svěřené
noš k čifení nedokázaných domuněnek. Vzdě
lávejte mládež aspoň tou měrou, aby znala na

BE z pravidel pravopisu aspoň tolik, co zoalavější mládež pod vedením Vámi nenávidě
ných „dědoušků.“ Pod těmi jsme senaučili za
pót let víc než se naučí mládež nyní za osm
let pod vedením pokrokového mluvky, který

" pro samé „osvěcování lidu“ zapomíná na po
vinnosti Školní a na další vážné sebevzdělání.
Při „poučovánt lidu“ na svůj obor organisovaní
rádi zapomínají a staví se raději do pósy uče

ochotně podporevala. Při takových příležitostech
se mladší učili tanci od starších a v Hradci se
potom u tenečního mistra v umění tom docvičovali.

V letech, o nichž zde mluvíme, bývalv Hradci
Králové tanečním mistrem jistý Mrštík, rodem
Moravan od Hustopeče. Byl to již starý, více než
šedesátiletý pán, nízké postavy, tlustý a srdečný
člověk, který »cvičívale se svou manželkou, která
mu však v polovici let sedmdesátých umřela, tak
že potom svyučovale« sám. Ale pořád na ni
tesklivě vzpomínal, stále mu scbázela, aby vzala
toho nebo onoho mládence, jemuž se noby pletly,
k tenci a naučila ho poskakovat podle taktu,

Chrám Mrštíkovy Terpsychory nacházíval se
v zadním sálku při hostinci su modré bvězdy« a
naší obzvláštní oblibě tešívaly se v něm «prodlou
žené taneční hodiny«, jež bývaly vlastně jakýmisi
věnečky, při nichž se odrůstající miádež pro spo
lečenský život připravovala,

Když byla prodloužená, obyčejně v sobotu
odbývaná hodina skončens a matinky nám taneč
nice odvedly domů, sesedli jeme se za stoly a
zopakovali jsme si potom národní písně, při čemž
sbormistry bývali Rudolf Nechvíle, nyní poštmistr
v Hlubočepech u Prahy a JUDr. Josef Čížek,
advokát v Náchodě, se kterýmžto posledním jsme
si nikdy neopomenuli zazpívati své zamilované
staročeské »Kdyby mně tak strejčku bylo, tak jako
je vám« a »Skobylou nejsou žádné špásy, s kobylou
není nice,

Páni profesoři nám tyto zábavy rádi přáli
Jedno oko přimbouřili a na druhé dali pěst. Po
něvadž nedocházely žádné vážné žaloby, nebyli
jsme tedy nikdy k vůli nim okřikouti.

Avšak někteří ze spolužáků vzdor tomu ne
odvážili se risikovat, eby si v Hradci do zvůle
satancovali. -Měli strach, že by jim to ve škole
škdčkib a tek se ptkfo, Re- jsíne měli tákového
jednoho úzkostlivoe „měsí Gbbou, aniž jsme tušili,
že je to vlastně náruživý tanečník, který byl s to

náboženských, o kterých sotva ponětí mají.
Rozhodně jsme pro to, aby učiteletvo ne

obmezovalo ee jen na školu a mluvilo také k lido.
Nechť však každý pán před svou přednáškou
dobře prostnduje svoji věc, nechť nevystupoje
oa řečniště se strannickým zájmem; a chce-li
mlaviti na př. v přednášce o Husovi proti
církvi, neohf také trochu prohlédne obrany ka
tolictva. Aleto je to: pánové svými přednáškami
chtějí vštípiti do lidu jenom náhledy jedno
stranné, protikatolické. O znamenitém životě
Latherově nepřednášel dosud žádný, o nejne
emyslnějších pověrách, které šířili němečtí
pastoři k vůli utvrzení „evangelia“ jíž v době
Lutherově, také jste nemluvili dosad nic; o
tom, jak nízko klesly mravy kněží bueitských,
neslyšeli jsme od Vás aui alova. Kdo z Vás
na př. obral si za předmět přednášky Karla
IV., Arnošta z Pardubic, Fr. Sušila a jiné
osvícené katolíky ? O těch so u Vás musí mlčet,

oněvadž by hanět bylo těžko, a 8ám „Český
čitel“ by nazval takového organisovaného

klerikálem, který by se odvážil některého ka
tolického velikána pochváliti. O tom nepředná

a komu máme děkovati za vznik university
naší.

Pánové, už je nejvyšší čas, abyste trocha
spytovali svědomí. Vy ženete útokem na kněžetvo
všecko, my si však stavu učitelského vážíme,
obracejíce se polemicky pouze proti jednotliv
cům ze stavu Vašeho. Za rozkol mezi učitel
stvem a kněžstvem mohou jen některé časopisy
Vaše, jimž každý klep proti církvi jest dobrý
a kterým žádná nadávka proti kněžetvu není
příliš ostrá. Budete-li však chtít pracovati na
vzdělání lidu s námi společně, rozhodně tím
národa pranic neublížíto a naleznete v nás
pomocníky zcela ochotné.

Politický přehled.
V politickém světě měli v minulém týdnu

sólo Němci v Opavě,kamž v předvečer naroze
nin císaře a krále sehnáni vlastizrádní štváči,
aby demonstrovali proti samému panovníkovi,
proti vládě a Slovanům za příčinou zřízení
slovanských poboček při učitelských ústavech
ve Slezsku. Místo císařské rakouské hymny,
která byla umlčena, řvali Němci 17. t. m. večer
ulicemi opavskými »Wacht am Rhein« a jiné
písně všeněmecké, rozbíjejíce okna v českých
domech; druhého dne pak, když se konal ně
mecký Volkstag, musila policie, vojsko a čet
niotvo uváděti zářící kulturu německou v pravé
meze; poslanci, mezi nimiž nescházel ani po
věstný Wolf, předcházeli lidu odsuzujícím pří
kladem. Shovívavostí svou ke křiklounům ně
meckým vychovala si takto rakouská státní
správa na svých ňadrech hada, a dopomohla
mu ke vzrůstu a zmohutnění na naši duševní,
kulturní a hmotnou škodu a na náš účet. —
Zatím spřádá si dr. Kórber nitky, aby získal
Poláky, Rusíny, jimž i gymnasium slíbil; Jiho
slované mu asi dále nebudou škodit, jen ti———ó
noční nepohodou táhnouti za muzikou třebas kolik
hodin cesty do okolí, ale v Hradci se proskočit,
to se bál a ani se nikomu z nás nepochlubil, jak
rád tancuje.

Snad to byl jediný jeho sport a jediné utěšení
života, že se za větrem vytancoval. Ale překvapilo
nás nanejvýš, když jsme mu na to jeho tajemství
náhodou padli.

Bylo to jedné neděle na podzim r. 1880.
Odpoledne vyrazil jsem s několika kamarády
z města na venkov směrem za Kukleny. Kde jsme
tebdáž všude bloudili, již sni nevím, ale časný
večer chytil nás ještě daleko mimo domov. Docela
nic nás to nemrzelo a to tím méně, když jsme
již hodné za tmy dorazili do Plačic a ke svému
nejpříjemnějšímu překvapení jsme shledali, že je
zde posvícení, jež jsme ihned šli do hospody
k muzice pomoci oslavit.

Hospoda byla plná, jako by ji nabil. Krásného
mladého lidu zdejší silné, zdravé rasy bylo tu
kolik set osob a v kole při muzice nebylo ani
hnutí. Tančící se jen vlnili. Zépach mladých, roz
jařených těl smíšen s vůní máty, bazalky, božího
dřevce a balšánu, z nichž měla děvčata uvité ky
tičky, plnil místnost a až omamoval. Chtěli jsme
si dát nalejt piva a pak jíti zase dále, když tu
jeden z kamarádů dá se do hlasitého smíchu a
ukazuje nám do kola, kde jsme ke svému pře
kvapení a úžasu viděli se statečnou dívčinou v ná
ručí točit se milého kolegu Josefa Novotného, ve
třídě vůbec Pepounkem zvaného.

Josef Novotný, rodem z Bašnic u Hofic, byl
z nás ve třídě nejstarší, tichý, klidný, dobrý člo
víček, o němž jsme se domnívali, že na světě
nemá o nic jiného žádného zájmu, než-li o školu,
A my ho tady najednou nalezli v kole u posví
censké muziky, ač nikdy slovem neprozradil, že
si rád zatencuje. Tichá vodal

vPočkej, tebe přeženemel« zasmáli jsme se.
Odstoupili jsme z místnosti a jednomu z či

tvrdohlaví Ceohové, kdyby už přestali, aby

v podzimním zasedání říšské rady provedenaupená již práce. Bez splnění požadavků
českých sotva se tak asi stane.

Za příčinou narození následníka trůnu
vydal car úkaz, kterým se odstraňují tělesné
tresty a slibuje se zlepšení hmotných poměrů
stavu selského.

Před Port Arthurem již od 14. t. m. zuří
krutý boj, zvlášť 19. erpna zběsile útočili Ja
ponci na pevnost, byli ale odraženi se ztrátami
většími než dne 17. a 18. srpna. Japonci ne
dali se však tímto nezdarem odstrašiti a v ú
toku pokračovali 20. a v noci 21. srpna, ale
nadarmo, ač mikado rozkázal, že do 23. t. m.
musí býti Port Arthur vzat. Do útoku honí
se vždy 60.000 mužů, zatím co 40.000 jest zá
lohou. Počet na 100.000 doplněn byl z armády

vm Japonci nemohouce Port Arthurudobýti, ohlašují, že se pokusí jej vyhladovět.
Při útoku užívají Japonci i úskoku. Na jednom
místě hnali totiž před sebou stáda dobytka,
aby ten dříve přivedl podkopy k výbuchu a
učinil je neškodnými. Ale Rusové dobytek

podbytelí a zásobili se tak čerstvým masem.obytí Port Arthuru jest ovšem že otázkou
času. Hrdinní obranci ustavičnými boji přece
jednou zemdlí a pevnost padne. — Ruské
loďstvo portarthurské zpola umlčeno. Toliko
pět řadových lodí nalézá se tou dobou
v. přístavu — dle nejnovějších zpráv i tyto
přístav opustily, ježto prý střelbou japonskou
jsou v nečinnosti ohrožovány a pak aby prý
se spojily 8 loďstvem vladivostockým, které
už také Japonci silně poškozeno. Lodi, které
z prvního výpadu se nevrátily, jsou roztrou
šeny, ztrativše všecku platnost pro nynější
válku; z těch loď Řešitelný Japonci odvlečena,
Novik pak na cestě do Vladivostoku se ztro
skotal a o Paladě se vůbec neví. — Z mand
žurského bojiště neví se nic určitého; prý
zase nastalé deště znemožnily pochody. Dle
všech známek připravují se Rusové i Japonci
na zimu, nedoufajíce v brzké skončení války.
V Rusku nařízena mobilisace ve 47krajích.

Valná schůze politického družstva tisko
vého pod ochranou sv. Jana Nepom.

v Hradci Králové.

Valná schůze politického družstva tiskového
konala se za účasti 26 členů dne 22. srpna 1904
ve dvoraně Adalbertina o 2. hodině odpolední, Celkový
průběh schůze byl veskrze klidný a vážnosti diecésní
organisace též důstojný. Jednání zahájil modlitbou
spolkovou a pak vřelou promluvou vsdp. vikář Uhlíř,
předseda družstva, poukázav na tu milou okolnost,
že vytrvalé a neumorné snaze výboru podařilo se za
obětavosti členstva uvésti finance družstva do rovno
váhy. Dále tlumočil p. předseda výraz blahovůle,

činnosta rozkvět družstva. Shromáždění přijímás vděč
nou radostí toto poselství a provolává ndp. bisku
povi hlučné »Sláva«.

Po přečtení zápisníku minulé valné schůze při
hlásil se k slovu p. farář Vlček s dotazem, kterak
——-—->==-=-——
perných zdejších junáků jsme stručně pověděli,
o co běží. Ten ihned pochopil, že běží o švandu
a kdýž muzika přestala bráti a Pepounek všechen
zpocen a rozplamenén své statečné tanečnici něco
s blaženým úsměvem vykládal, přistoupil k němu
a přátelsky mu dle našeho návodu pošeptal: «Pane
študent, utečou, je tady z Hradce pan katecheta la

Do Pepounka jako když střelí. Za minutku
byl v prachu a zmizel, tak že jsme mu nemohli
povědět a vysvětlit, že jsme ho jen kolegiálné
postrašili. Opušténé od něho tanečnice jsme se pak
ujali sami a čtvernásobně jí Pepounka nahradili,

Když z posvícení zahnaný přišel nazítří do
školy, začali jsme s ním, co dělal včera. On docela
vážně vykládal, co mu dal dějepis za dření, že
prý od poledne až do půlnoci nad ním seděl. To
bylo pro nás moc, tak že dva z kamarádů nsjednou
ústy začali napodobiti braní na plechové nástroje
a hudli melodii písně, kterou Pepounek včera
v Plačicích poslední tancoval.

Do této chvíle vážný a juko ustaraný Pepounek
se tomu radostné zasmál. Poznal, jak se dal nalit.
P »Vy bando nezbedná a já poměl tolik strachu,
jest-li mne přece jen v kole nezahlédila zvolal
vesele a nám se při tom zdálo, že slyšíme, jak
mu s rachotem padá se srdce těžký kámen obav,
že ho pan katecheta v Plačicích u muziky viděl.

Nehněval se proto na nás a býval irád,
když mu potom kolegové »plačickou« častěji za
hráli. Ale mne to mrzívá doposud, když na to
vzpomenu, proč jsme milému a dobrému Pepoun
kovi plačicképosvícení kazili — — —

ruhý rok po maturitě, připravuje se jako
právník k první státní zkoušce, tiše doma zemřel
a proto neměl příležitosti, aby si vynahradil, o co
jeme ho připravili. A on tolik rád tancoval|

Pokorným vyznáním a upřímnou lítostí toho,
co jsme Pepounkovi v Plačicích vyvedli, jsem
svému svědomí značně odlehčil — —



se shodují nářky zápisníku na neurovnané poměry
Adalbertina s tvrzením p. vikáře Kuhna, jenž na
schůzi zemské jednoty duchovenstva v Praze navr
hoval, aby papežského indulta použilo ee ve
prospěch duchovenstva, amoť prý Adalbertinum
je dostatečně zabezpečeno. K dotazu tomu pro
mluvil p. předseda Uhlíř, místopředseda p. kanov
ník Kerner a kaplan Vaněček. Konstatováno, že p.
vikář Kuhn mluvil na schůzi pražské bez náležité
znalosti finančního stavu Adalbertina a proto Be u
snáší valná schůze požádati p. vikáře Kuhna, aby
nesprávné tyto udaje ve veřejnosti nešířil. >Adalber
tinum« je skutečně zabezpečeno, ale jen a jen za po
moci indultu.

Jednatel Dr Reyl potom přečetl jednatelskou
zprávu, z níž nejzávažnější body uvádíme.

Výbor konal 6 řádných schůzí, jednotlivé ko
mise dle potřeby častěji. Na bedrách výboru spočí
vala celá značně již rozvětvená agenda družstevní,
kteréhož úkolu shostil se výbor způsobem zajisté
uznání plným, vzpomeneme-li, že během právě le
tošního výročí 11letého musilo družstvo hájiti svou
existenci dvojí frontou proti nepříteli zevnímu ivnitř
nímu.

Nepřátelé ve vlastním táboře nekonají zrovna
nejlepší dílo, když podlamují působnost kdysi tak
želané a nyní zrovna Časové našíorganisace.

Není to snad nikomu tajno, že se lidstvo kupí
již po několik 10letí ve dva protivné tábory: kře
stanský a hmotařský. Tábory tyto chystají se k ve
likému boji, neboť oba zastávají neslučitelné názory.
Zvítězí ovšem jenom lepší zbraně, lepší disciplina a
výcvik šiků. Tábor nepřátelský se znamenitě organi
suje. Vyznávači historického materialismu opanovali
tiskem a svými institucemi větší část společnosti
lidské, kdežto stoupenci křesťanského názoru sedrobí,
tříští a opouštějí krok za krokem své posice. Kam
až tento ústup může se díti? Organisujme se také,
zakládejme organisace nové s časovým programem a
sesilujme posice staré. Rovněž kritiky užívejme jako
soli. Kritika je sice dobrou věcí, ale nesmí
býti uáhražkou positivní | práce. Nespravedlivá
kritika odnímá nadšení zvláště těm činitelům,
kteří pracují ve veřejnosti obětavě bez hmotné od
měny za svou práci. Placený zřízenec může ještě
neoprávněnou kritiku považovati za obtíže svého
úřadu, ale neplacený funkcionář skládá roztrpčen
úkol, jenž mu vedle námahy a ztráty času vynáší
potapu jízlivců, kteří sami úkol jeho zastávati pak
buďto nedovedou aneb nechtějí.

Několik slov na obranu družstva pronesených

přijmou členové družstva jistě v tak dobré vůli,
jakou byla pronesena. Jsou beztoho vzácností chvalo
řeči ve vlastní věci v jednatelských zprávách našich.
Nemáme ve zvyku prohlašovati se za neomylný a
samospasitelný sbor, proto hájíme svou podstat jenom
tehdá, když toho je zapotřebí.

Družstvo pracovalo i letos agitačně ve prospěch
křesťanských zásad. Koncem r. 1903 v měsících listo
padu a prosinci uspořádalo společně s ústředním
diecésním svuzem a všeodborovým sdružením v Hradci
Králové zdařilý socialní kurs, jenž byl vzhledem i
ku cizozemským podobným kursům dosti slušně
navštíven. Na kursu tomto vždy nedělní odpoledne
pořádaném mluvili řečníci, vesměs z diecésekrálové
hradecké vybraní.

Připomeneme-li, že družstvo podnik tento finan
covalo a poskytlo mu útulek pod střechou Adalber
bertina, pochopí každý důvod, proč družstvo také
sbírá od svých členů příspěvky.

Ještě intensivnější byla drobná socialní činnost
družstva, které nemá sice žádného socialního fondu,
ale proto přece bezplatně vysílá řečníky do spolků,
od nichž bylo požádáno. Tak přednášeli členové
socialního kroužku na následujících místech: dr. Hejčl
jednou v Dobřenicích, Dr. Reyl v Nebovidech, Čer
nilově, Přelouči, Pardubicích, v Hradci Králové (5).
Redaktor Sahula přednášel na 37 místech a to:
v Červených Pečkách, Červeném Kostelci, Sedlci u
Kutné Hory, Kostelci nad Orlicí, Lomnici n. Pop.,
Hradci Král. (3), Horním Jelení, Vamberku, Dob
rušce, Skutči (2), Libštátě, T'řebechovicích(2), Kně
žicích, Týništi n. Orl, Častolovicích, Parníku, Stu
denci, Libici nad Cidlinou, Chrudimi, Polici n. Met.
Černilově (2), Úpici, Slezském Předměstí (2), Krouné,
Poličce, Náchodě, Cuclavi, Kunčicích, Hlinsku. Ka
techeta Jukl v Černilově (2), na Slez. Předměstí (2).
Kaplan Mynařík v Kutné Hoře.

Úhrnem pořádáno bylo 48 přednášek.

Výbor družstva ohradil se též veřejným prote
stem proti národnostnímu ohraničování diecésí.

Pozoruhodnou zajisté byla tisková činnost. Druž
stvo vydáváa šíří politický i vzdělávací tisk. Časo
pis »Obnova«, nejstarší tiskový podnik družstevní,
zakořenil se již ve vrstvách katolického čtenářstva
a požívá pro své důsledně hájené zásady vážnosti
ve všech kruzích. »Obnova« snaží se odvalovati bal
vany předsudků a nedorozumění, které katolické
myšlence zavalovaly cestu. Jeť tedy list náš důleži
tým kulturním spolučinitelem v rozvojikatolického
života českého. Podporuje-li někdo +Obnovu«, pod
poruje tím dobrou věc. Zvláště v dnešní době, kdy
není žádné naděje na vytvoření samostatné politické
strany katolické v Čechách, mohou se uvědomělí
katolíci věnovati pouze drobné práci a zásadám svým
připravovati v širší společnosti půdu. A. tato zdlou
havá práce bez tisku je zhola nemožnou.

Ne menší váhu přiklédatisluší periodickým
letákům »Časovým Ú . Do statisíců dobrých
brožur jsmejiž během 8let rozšířili vtéto sbírce
a to brožur na mnoze velmi obsažných. Beze vší
protekce katolických kritiků, kteří kromě literární
sekce »Vlasti« podnik náš umlčují, vnikáme i tam
svým dobrým tiskem, kam nemůže vniknoutidražší
kniha. Vydáváme totiž, jeďiní snad v celých Čechách,
brožury své úplně bez výdělku, majíce též redakci i
administraci beze všeho honoráře obstaranon. Korunu
ročně na »Čas. Úvahy« mobl by každý uvědomělý
katolík věnovati, ježto velmi zhusta dělníkům rozdá
váme své brožury zdarma.

Kalendář »Štít« dochází již obliby i tam, kde
dosudze staréhozvykuobjednávali*kalendářena
výdělek vydávané.

Novým podnikem naším je »Knihovra Obno
vy«, která přináší dobrou vzdělávací četbu. Proslulé
spisy zesnulého biskupa Brynycha »Dřuchkatol.ob
novy< a »Kříže a kalichy« jsou jistě předností naší
knihovny. Výborným spisemjsoutéž Mimrovy >Obráz
ky ze smíšené osady«. Předplatné celoroční se ovšem
měnívá každoročně dle ceny vydaných publikac,
proto letošní II. ročník bude mnohem levnější, ježto
nemíníme letog vydati rozsáhlejších knih, toužíce ra
ději po tom, aby se rozprodal I. ročník, neboť leží
nám mnoho peněz v tiskopisech.

Jako objednávkami našich tiskopisů, tak i pod
porou naší knihtiskárny přispívají členové ku vzrůstu
spolkového jmění a k amortisaci stavebního dluhu
»Adalbertina«. V tom ohledu však nutno bojovati
proti předsudkům ano i proti patrnému nedostatku
širšího rozhledu.

Ve vlastním našem táboře mnozí neváží si
podniku, kterým jsme vlastně předktihli všecky staré
již organisace katolické. Tak n. př. bylo mnoho roz
umů již vyplýtváno na rozluštění otázky, má-li se
šířiti diecésní zpěvník »Oltář«. Odpověď na tyto
rozumy podal německý klerus v Rakousích, jenž na
výsost velebil vnitřní cenu »Oltáře« a posledně též
český klerus v Americe, jenž zavádí »ORář« zejmé
na do osad, kde mají daleko do kostela.

Letošním rokem byla výborem vsunuta do za
kládací listiny knihtiskárny vložka, dle níž po zaplacení
stavebního dluhu bude výtěžku knihtiskárny použito
jen a jen ku prospěchu diecésníhoduchovenstva,buď
onemocnělého aneb sociálně a literárně činného. Ná
sledkem této klausulo odpadnou snaď námitky, že
družstvo nemá charitativního úkolu a proto též pa
pežského indultu bude ochotněji použfráno ku pro
spěchu »Adalbertina«, ku kterému mnozí naorat
stali se Ihostejnými, ačkoliv za života jeho zakladatele
konali pravé závody v projevech přízně domu tomuto.

>Adalbertinum«, spolkový dům, bývá mnohdy
hůře posuzováno, nežli jak skutečnost toho vyžaduje.

Ve spolkovém domě Adalbertinu jsou výhodně
umístěny: knihtiskárna, redakce i administrace,
sklady i krám tiskových podniků družstevních.
V domě mají přístřeší: družstvo samo, jednota ka
tol. tořaryšů, křesť. spolek paní a dívek, cyrillská
diecésní jednota a všeodborové sdružení. Mimo to je
v domě veliký sál pro spolkové schůze a manife
stační sjezdy katolické. Sál tento representuje vlastně
4 činžovní byty, které ovšem nic hmotného nenesou,
nýbrž musí býti příspěvky vydržovány. Kdyby bylo
chtělo duchovenstvo diecésní založiti si výdělkový
podnik, pak by ovšem stavba »Adalbertina« byla
pochybenou, protože slouží mnoho místností kultur
ním, nevýnosným podnikům. Ježto však diecésní
klerus nechtěl zbudovati živnostenský, výdělkový pod
nik, musí zcela přirozeně na udržení »Adalbertina«
po jistou dobu přispívat, protože stavbu jeho valná
hromada odhlasovala a proti jeho stavbě se nikdo
neohradil. Nejenom z morálního ohledu na stavov
skou čest, ale i z právního důvodu na potřebu amor
tisace vydlužených kapitálů má každý dle možnosti
na spolkový diecésní dům přispívati.

Že se vlastně stále apelluje na obětavost die
césního duchovenstva a ne jenom na členy družstva,
vězí příčina v tom, že »Adalbertinum« se všemi
svými podniky je stále dosud majetkem celédiecése.
Kdyby se stalo výhradním majetkem několika členů,
pak ovšem by přestalo volání po příspěvcích, ale
také výtěžek musil by připadnouti vedoucím jedno
tlivcům. >»Adalbertinum« není nějaká záložna, kde
sice výhoři mají užitky, ale škodu má hraditi celá
veřejnost.

7, krátce nastíněné činnosti politického družstva
v uplynulém správním roce vysvitlo snad dostatečně,
že družstvo je pracovním sborem, jenž pracovati může
a chce. Je tedy na členstvu, aby součinností svou pra
covní program spolkový umožňovalo. Ovšem ozývají
se hlasy plné bezradnosti, které odporučují spíše ústup
než plodnou práci. Panuje úplný rozvrat ve spole
čenském životě.

Slyšíme na všech stranách nářky abědování,
že slušnější, inteligentnější a majetnější živly raší
společnosti se veřejnému životu vyhýbají, že se ve
řejného ruchu straní, tak že representace a zastupo
vání české společnosti stává se kořistí osob, které se
v této své působnosti se svým životním povoláním
naprosto minuly.

Kdyby i klerus český, jenž po staletí stál
v předních řadách průkopníků osvětové práce ná
rodní, zpronevěřil se své stavovské tradici, není po
chyby, že by příští věky ne bez příčiny volaly nás
na přísný soud dějin. Pracujme pod vlastní střechou

spolkové organisace,ale
cellm. Zdař Bůhl ©

Jednatelská spára byla provázena| častýimuprojevy soulilasu a byla také jednoroyalně přijata. na.
vědomí

Během rozhovoru o Adalbertinubyl kladen na.
to důraz, aby indultu bylo náležitě využitoku- u
rychlení amortisačních splátek. Do direktářů bádou:
se svolením konsistomím vkládány každému benefi
ciatu konsignace s vysvětlením.

S povděkem bylovzpomenuto neunavné čín
nosti vsdp. kanovníka dra Soukupa a úřednictva.
konsistorního, kteří nepokládali si za obtíž osobními:

sezřetelemkuprospědlšu:

Pokladní zpráva přednesena byla p. poklad
níkem dr. Novotným za napjaté pozornosti přítom»
ných, neboť není yby, že ani agenda družstva
není možnou bez zdravéhofinančního základu. Členské

příspěvky činily 1379 K 55 h, dary Adalbertinu
4693 K 82 h,indultem přispěnotémuž 5262 K.28-h.
Vydáním byly hlavně annuitní splátky našim věřte
lům, kteří od nás ročně požadují 13.772 K. 06: h.
Po 22 letech odpadnou 4000 K a po 30.+letech
3285 K, po 50 letech bude dům úplně čist. Ježto
aktiva převyšují polovinounaše passiva, je stav. dmuž
stva skutečně dobrý. ,

Zpráva byla též jednomyslně přijata a echrálena.
Na to přistoupeno ku volbě nového výboru, do

něhož byli povoláni tito pl. t. pp.: František Douda,
farář v Dohaličkách, Antonín Dvořák, děkan w Ne
bovidech, Frant. Chejnovský, farář v Sendrařicích,
František Jukl, katecheta v Hradci Král., František
Kerner, č. kanovník,Josef Mynařík, kaplan v Čer
nilově, Augustin Novák, farář v Dobřenicíeh, Dr,
Josef Novotný, prof. theologie, Dr. František. Reyl,
řiditel Borromea, Jan Seidl, děkan v Černilově, Vla
dislav Sekera, řiditel Rudolfina, Josef Vaněček, kaplan
v Mikulovicích, Václav Uhlíř, bisk. vikář. Karel
Janský, farář v Uhersku. Skrutinium provedli pp.
Víša, Kristian, Sahula a Gregr.

Při volných návrzích přijat byl návrh.p. faráře
Vlčka, aby zemské jednotě českého katolického du
chovenstva byl učiněn družstvem projev důrěry. Pro
hlášení přinese »Obnova«.

Uznání bylo vysloveno pp. vikářům,kteří druž-
stvo blahovolně podporují. . *

Ježto »Obnova« poskytuje též slevu. předplat
ného pro větší počet objednaných výtisků, touženo:
po tom, aby byl list náš šířen hromadným edebíráním.

Tím byl program valné schůze. vyčerpán a
schůze uzavřena. :

Po schůzi ustavil se hnedle výbon v ustavující
schůzi následovně: Předsedou zvolen.p. vikář Uhlíř,
místopředsedou p. kanovník Kerner, jedmatelem p.dr.
Fr. Reyl, pokladníkem p. dr. Novotný..

Z činnosti katol spolků.
Z Červ. Kostelce. Vpondělí 15.srpnspo

řádala jednota naše četně navštíremoe měs. spolkovou
schůzi, ve které dp. Jiří Sahula, red. z Hradce Kr.,
přednášel „O cestě k pravómu. štěstí“, mnobýmipří
klady dovozuje, še toliko víra v Boha a jeho epravo
dlnost může člověka v každém sármatku potěšiti a
dokázal, že jeat nesprávné trnzení nevěrců, že pokrok
sám o sobě nehradí lidu náboženství a připraví
mu nebe na zemi. Na světě není mošno žádnému býti
úplně šťastným a proto musíme se říditi slovy Ješíše

rista: „Hledejte království Božího a spravedlnosti
jeho a ostatní bude vám přidáno.“ Přednáška byla se
zájmemsledována 80 tom, že se líbila, svědčil hlučný,
dlouho trvající potlesk. Dp. řečníka vyslovujeme vřelý
dík za povzbuzení a poučení. Pak aděli) místopředseda
členům trachlivou zpráva o úmrtí zaaloužilého bojov
níka na poli křest. socialním dp. Šitiny, kaplana.

v Hronově. Přítomní„projeiů čest památce jeho povatáním. Dále přečetljednatel zprávy z minulýchschůzí.
Ženský spolek „Ludmila“ bude nyní schůze členské
odbývati zároveň so spolkem naším, které jsou ozna
movány plakáty. Po tó schůze skončena.

Z Libětátn. Dne 31. srpna pořádalazdejší
katolická Jednota svou Četně navětívenou měsíční
schůzi. Po zahájení schůze předsedou p. Františkem
Sedláčkem ujal se slova p. jednatel a vyložil krátce
provolání Jednoty katolického učitelstva českého a
navrhl tuto resoluci: „Katolická Jednota v Libštátě
důrasně protestuje proti snahám Ižiliberálních ačitelů,
kteří se snaží náboženství katolické ze škol vymýtiti
a projevnje úplný souhlas s resolací přijatou na valné
hromadě Jednoty katolických učitelů v Praze dno 16.
května 1904. Zároveň projevuje přání, aby snaby
Jednoty katolických učitelů více než domnd mravaě i
hmotně podporovány byly od těch, kterým prospěchi
sdar katolického náboženství v prvé řadě na szdci
Ježeti má l“ Resolnce ta po krátké, ale účinné žeči p.
Václava Špačka, řídícího učitele z Košátek, který na
své cestědo Jilemnice do středa našeho zavítal, byla
jednohlasně a s nadšením přijata. Zároveň usneseno,
aby jednota naše se stala členem jednoty českého ka
tolického učitelstva a přátel křesťanské výchovy a
mimo to přihlásilo se ještě 54 jednotlivých členů. Zá
barný odbor na to sehrál dvě jednoaktovky: „Studentský

a sl. A. Hadinoové a pp. Fr. Sedláčka, Jos. Sedláčka,
Frant. Tělmíka a Jos. Maška,jichž pěkná souhra a

pochopení jednotlivých úloh odměněno bojným petleskem. Příští echůse bude dne 18. září. a
nosti voláme „Zdař Bůh“

Čtěte! Předplácejtel
JOBNOVUc!

———

Rozšiřujte |



Prohlášení.
Valná schůze Politického družstva tisko

vého, sledujíc s upřímným zájmem úspěšnou
činnost Zemské jednoty českého katolického
duchovenstva v Prase, vyslovoje se zásadně

„pro její trvání a přeje Činnosti její v budonc
„ností plný zdar.

V Hradci Králové, dne 22. srpna 1904.

Václav Uhlíř, Dr. Fr. Royl,
předseda. jednatel.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlocósní. Ustanovení jsou: p.

Váci. Kracík, farářv Turkovicích, sa faráře v Bělé u
Pardabic; p. Jos. Novák, kapl. v Starém Městě, ze

"faráře do Bělého u Žamberka; p. Bedřich Hubáček,
keplen v Jablonci n. Jiz., ze kapl. do Borohrádka;

. Frant. Egrt, deficient, sa kaplana do Jablonce n.

Jis.; p. Jos. Hoke,n v Žamberku,ze katechetado"Chrasti ; p. Stanislav Dobruský,kaplan v Holicích, za
administr. do Tarkovic; p. Jan Adamec, kaplan v Lu
čanech, sa kapl. do Sezemic; p. Arnošt Šteraberský,
admin. v Bělé, za kapl. do Laužan; p. Jos. Pícha, pros.
katecheta v Nor. Bydžově, za katech. do Kyšperka;
p. Jos. Bláha, kapl. v Teplicích, za kapl. do Cbvalče;
p. Váci. Kouba, kapl. v Žehuni, za koop. do Nové
Vsi. Nově svěcení kněží: p. Jos. Valenta za ka
plana do Teplic (Wekelsdorf), p.Jos. Macák sa kapl.
do Č. Verneřovic, p. Mart. Klouda za kaplana do
Ronova, p. Václ. Řeháček sa kaplana do Žebuně, p.

Jos. Tužín se kapl. do České Bělé, p. Jan Vašek za
koop. do Písečné V Pánu zesnul: p. Václ. Šitina,
kapli. v Hronově, $ 9. srpna b. r. (naroz. 1868, vy
-svěcenr. 1692.)Uprásdněné fary: v Tarkovicích,

atron. pí. Klára Riedlová, od 4. arpna b. r.; ve Velké
"Řetové, patron. nábož. matice, od 11. srpna b. r.

Kačžská duchovní evičemí konánabyla
letos od 23. do 26. srpna v kněšském semináři krá
Jovéhradeckém za velice četného účastenství. Cvi
čení těchto, ješ řízena byladp. P. Aloisem Jemelkoa
S. J. z Hradce Králové, účastnilo se 179 pp. dachov
ních s J.B.M. njdp. Dr. Josefem Doubravou a nej
důstojnější kapitulou v čele. Zpovědníky byli vdpp.
Kasimír Adámek,0. ov. Fr. gasrdián v Praze a Akarsine
Košťál, O. av. Fr. guardián v Zásmukách.

Osobní. Odbornými soudci-laiky jmenování
byli ze stavu obchodníhov obvodu vrohního semekého
souda v Praze obchodníci: p. Karel Richter a p.Václav
Špalek při krajském sonda vHradci Král. — Suplent
na učitel. ústavu v Hradci Králové p. Jos. Kubálek
jmenován cvičným učitelem na témž ústava. — Vidp.
profesor V. Kudrna ve štyrském Strassu jmenován
profesorem na vyšší vojen. reálce v Mor. Hranicích.

Zápis žáků de měšť. školy chlapecké
v Hradci Králové konati se bude ve čtvrtek dne 15.
a v pátek dne 16. září od. 9 do 12 hod. dopol. a od
2 do 4 hod. odpol. V sobotu dne 17. séří od 9 hod.
dopol. a od 2 hod. odpol. jsou přijímací zkoušky, ku
kterým si dák přinese péro a papír; po zkoněkách se
rozhodne o přijetí neb odmítnutí žákově. K zápisu
dostaví se žáci s rodiči nebo jejich zástupcia vykáší
se školními zprávami nebo vysvědčeními a vyavědče
mími očkovacími. Žádoucno, aby zdejší rodičové, jejichž
synové mají postoupiti do I. třídy, přišli k sápisn již
ve čtvrtek. Do I. třídy přijmou se žáci, kteří školními
zprávami prokáží, še s dostatečným prospěchem na
větěvovali 6 ročník některé školy obecné nebo kteří
jsouce prohlášení za způsobilé ku postoupení a vyka
sujíce z jednotlivých předmětů podle průměra čtyř
čtvrtletí poslední zprávy známku „sotva dostatečně“
nebo „nedostatečně“ vykonají z těchto předmětů při
jímací zkoušku s dostatečným prospěchem. Také se
mohou přijmouti žáci nejméně 1Oletí, kteří nemohouce
se vykázati, že s dostatečným prospěchem vychodili
5. ročník školy obecné, podrobí se přijímací zkoušce
z učiva 5. ročníku, za kteroužto zkoušku zapraviti je
skušební taxa 12 koran. Ku přijetí do II. a III. třídy
potřebí je vysvědčení školy měšťanské nebo průkazu
o přiměřeném stáří a vykonání s prospěchem zkoušky
přijímací, za kterou je zapravití taxu 12 korun. Po
čátek nového roku školního službumi Božími oznámí
se na návěštní tabuli v budově školní, Ve středa dne
14. září o 9. hod. dopol. konají privatisté, kterým to
bylo povoleno, zkouška « III. třídy. Před zkouškou se
zaplatí taxa 12 K a předloží ae hodnověrný průkazo stáří. —

Členy zkusební komise pro obecné
a měšťanské školy v Hradci Králové
ne šleté období počátkem tohoto školního roku počí
najíc, jmenování jsou: řiditelem řiditel učitel. ústavu
-Jos. Novák, náměstkem jeho profesor ačit. ústava Ed.
Beránek; členy: profesoři Em. Miřiovský, Frt. Zdařil,
Kar. Fenerabend a Jan Veverka, c. k. okres. školní
inepektor Jan Danovský; cviční učitelé: Jar. Oshm,
Karel Smrž a Jos. Tittelbach, hodební učitel ústava
St. Době, vesměs v Hradci Král, a fiditel měšťenskýchškol v Třebechovicích E. Erben,

Vydatný déšť konečněaspoň trochu oživil
snevenou přírodu. V úterý 23. t. m. zatáblo se, celý
den sypal se pek jemný déšť,jenž zvláště večer shousti.
Drubý den bylo však zase jasno; ve středu a ve čtvrtek
ve vzdálenějším okolí pršelo také vydatně. Déšť pro
spěl velmi bramborům i řepě. Na směsky právě nej
příhodnější doba.

Velké náměstí v Hradci Královédostává
pomalu jiný ústroj. Podél podsíně od domu p. Ráže

-aš k obchodoE, ozáče připravuje se právěnový široký chodník, kterýbude apecialiton Hradce.
Lázeňské miste Brandýs m Orl.

"do 31. července t. r. hostilo 792 letních hostů.

Ze Všoodb.sdruženíkřest.dělnictva.
Sohůse oššího výbora v Hradci Kr., 10. srpna. Podpora
nemoc. udělena: J. Mrázkovi v lavi 12 K, Bor.
Soldátovi © Kostelci n. Orl. 835 K, J. Nedvídkovi
v M. Čermé 450 K, A. Hrdinové v Kančicích 6 K,
A. Oberreitrové v Hlinsku 6 K, Jiráčkové v Kostelci
n. Orl.6 K. Přijati 3 členové.

z 1m poddaných vesnicbývaléhopanství ce Králevé. (Dlezásnamůar
chiválních podává V. Po.) (Pokračování). Jan
Ledecký měl 18 str. I., 21 str. II. a 19 atr. III, tř.
dědič. rolí, pod 4 vozy dědičných lak a pod 1 vůs lak
pod platroční 1 sl. 10 br., úrokůk sádněí sv. Ducha
platil 8 al. 29 kr. 3 den. půlletně, vrchnosti odváděl
na p. děkana do důchodu 2 gl. 26 kr., desátku p. dě
kanovi I atr. žita a 1 str. ovsa, tómaf na koně, když
se jede k nemocnému, 2 čt. ovsa, letníkůr 16 kr., za
obláče 6 kr., 3 vejce; kantorovi posnopného 1 věr. Síta;
robotoval $ dny týdně. Tobiáš Česák měl 18 str.
I., 2t atr. 8 věr. II,21 str. III, třídy dědič. rolí, pod
5 vozů dědičných luk, 2 vosy lak pod plat roční
6 sl. 29 kr. 3 den., zahrady 1 str; úroků do záduší
ev. Dacha platil 4 sl. 86 br. 6:/, den. půlletně, vrch
nosti na paua děkana do důchodu %sl. 48 kr. 2 den.,
desátku p. děkanovi 1 atr dita, 1 str. ovsa, na koně
témuž 2 čtv., za letník 24 kr., za obláče 6 kr., 8 vejce,
kantorovi posnopného 1 věr. žita; robotoval 8 dny
týdně. Martin Jičineký měl 26 str. I., 26 atr. 3 v.

„ 18 str. 8 v. III. tř. rolí děd., 3 vozy louky
děd., 1 vůz louky pod plat roční 58 kr. % den.,
zahrady pod1 věr. 3 dt.; úroků k sáduší av. Dacha
platil půlletně 3 al. 50 kr. 6 den., vrobnosti odváděl
10 vajec a platil 2 zl. 64 kr, na p. děkana do důchodu,
desátku p. děkanoví odváděl 1 str. žita, 1 str. ovsa,
témuž na koně 2 čt., letníkův 15 kr., za obláče 6 kr.,

3 vejce, kantorovipomopného 1 věr. žita, robotoral3 dny týdně. Jan Linder měl 7 str. 2 věr. I., 7 str.
8 věr. II, 9 str. 8 věr. III. tř. děd. rolí, pod 1 vůs
děd. luk, pod 5 vozů luk pod plat roční 10 zl. 34 kr.
1 d., pod 1 čt. zahrady; úroků platil k záduší av.
Ducha 1 £l. 16 kr. 5 d., vrchnosti odváděl 4 vejce, na
p. děkana do důchodu 1 zl. 10 kr., desátku p. děka
novi 1 věr. 3 čt. šita, 2 věr. ovsa, témuž na koně 2
čt. ovsa, lotníkův 13 kr., sa obláče 3 kr., 2 vejce, kan
torovi posnopného 2 čt. žita; robotoval 1 den týdně.
Václav Metelka měl 13 str. 1 v. I, 6 str. II. tř.
dědič. rolí, pod 1 vůz louky pod plat roční 1 sl. 10
kr., pod 1 atr. eahrady; úroků k záduší av. Ducha
platil 41 kr. půlletně, vrchnosti na p. děkana do dů
cbodn 48 kr., p. děkanovi na koně 2 čt. ovsa, letní
kův 9 kr. u 2 vejce; robotoval 1 den týdně. Václav
Polák měl 12 str. I., 7 atr. II., 7 etr. 2 v. IIL tř.
rolí dědič., pod 3 atr. děd. lak, pod 1 atr. lak pod
plat 1 zl. 27 kr. 8 d, ročně, pod 3 věr. zahrady; úroků
k záduší av. Ducha platil půlletně 1 xl. 28 kr. 8 d.,
vrchnosti odváděl 1 slepici, do důchodu na p. děkana
platil 1 zl. 10 kr. ročně, desátku p. děkanoví odváděl
3 věr. ovsa a na koně témuž 2 čt. ovsa, letníkův 12
kr, sa obláče 3 kr., 2 vejce, kantorovi 2 čt. šita; ro
botoval 1 dem týdně. Jiřík Linder měl 5 str. L,
8 atr. 2 v. II., 7 str. III, tř. děd. rolí, pod 5 vozů děd.
lak, pod 1 vůs luk pod plat 52 kr. 3 den., pod 2 věr.
sabrady; úroků do záduší sv. Ducha odváděl 64 kr.,
desátku p. děkanovi 2 věr, žita, 2 věr. ovsa a na koně
2 čt. ovea, letníkův 12 kr., za obláče 3 kr. a 2 vejce;
robotoval 1 den týdně. Chalupník Tobiáš Bareš

měl 1 ur I. k str. 1 v. II. a 3 věr.hp děd. rolípod1 vůz lou dplat2 zl., pod1věr.zahrady;
úroků k záduší nr Ducha platil 80 kr. 2 d. půlletně,
vrchnosti odváděl 1 slepici a do důchodu 8 kr. 8 d.,
na koně panu děkanovi 11/, čt. ovsa, témuž za letatk
8 kr. a 1 vejce; z 1 železné krávy na grantě pojištěné
platil ročně 36 kr.; robotoval 2 dny týdně. Dorots
Záveská měla 2 věr. I. tř. děd. role, 2 čtv. zahrady;
úroků k záduší sv. Ducha platila 28 kr. půlletně,
vrchnosti odváděla 1 slepici a do důchodu 3 kr.; ostatní
vše jako T. Bareš. Chalupník Jan Kobos měl 1 věr.

I. a 1 věr. II. tř. děd. role, pod 1 vůz louky po platroční 1 zi. 30 kr., 2 věr. 2 Čt. zahrady; úroků do zá
duší platil 42 kr. půlletně, vrchnosti odváděl 1 slepici
a do důchodu na p. děkana 3 kr. 3 den., na koně p.
děkanovi 11, čt. ovsa, za letník 3 kr., 1 vejce; robo
toval 2 dn7 týdně. Petr Perlík měl 3 str. I., 2 atr.

IM., 2 atr. III. tř. rolí děd., pod 1 vůz děd. luk,ped1 věr. zahrady; úroků do záduší platil 25 kr. 4 den.
půlletně, vrchnosti do důchodu 19 kr., panu děkanovi
3 věr. žita desátku a 11/, čt. ovsa na koně, letníkův
6 kr. a 1 vejce; robotoval 3 dny týdně. Václav
Cu br měl právě tolik a takových pozemků jako Per
lík, panu děkanoví odváděl všek 3 věr. ovsa desátku;
ostatní vše též jako Perlík. Václav Kačer měl i
str. 3 věr. I., 2 věr. IL, tř. děd. rolí, pod 2 vozy luk
pod plat roč. 2 zl. 31 kr. 4 den., pod 1 čt. zahrady;
úroků do záduší platil 18 kr. 4 d., do důchodu vrch
nosten. 5 kr. 11/, den. ročně, na koně p. děkanovi 11/,
čt. ovsa, za letník 3 kr, 1 vejce, robotoval 2 dny
týdně. Jan Kalaš měl 2 atr. 2 věr. I., 1 str. 1 věr.

„ tě. děd. rolí, pod 1 vůz děd. luk a pod 1 čt. za
brady; úroků do záduší platil 23 kr. 2 den., vrchnosti
odváděl 1 vejce a 12 kr. 3 den. do důchodu, na koně
p. děkanovi i, čt. ovsa, ostatní jako Kačer. Jiřík
Chmelař měl 2 atr. 2 věr. I., 2 věr. II. tř. děd. rolí,
pod 1 vůz lak pod plat roční 1 zl. 10 kr., pod 1 čt.
sabrady; úroků do záduší platil 17kr. půlletně; vrch
nosti odváděl 1 slepici a 12 kr. do důchodu na p.
děkana; na koně p. děk., letník a vejce jako V. Ka
čer; robotoval 3 dny týdně. Václav starší Voří
šek měl 3 str. I, 1 věr. IL. a 1 str. III. tř. děd. rolí,
pod 1 vůz děd. lak, pod 2 vozy lak pod plat ročn.
2 zl. 87 kr. 3 den., pod 1 věr. zahrady; úroků k zá
duší sv. Ducha bylo 25 kr. 2 den., vrchnosti odváděl
1 slepici a 11 kr. 3 d, do důchodu; ostatní povinnosti

jako Chmelař.Václav Rambousek měl 2 atr.1 v.„ 3 věr, II. tř. děd. rolí, pod 1 vůz děd. lak, pod 8

voe7 luk pod plat 5 zl. 15 kr., 1 věr. zahrady;úroků k záduší bylo 43 kr. 1'/, den., vrchnosti od
váděl 1 slepici a do důchodu 12 kr., na koně p. dě
kanovi 1 čt. ovsa, ostatní jako Chmelař. (Pokrač.)

Utopil se při kompámí. V neděliodpoledno koupal se v Labiu Střebše J. Drorský, 17letý
dělník « NovéhoHradce Králové, dostav se dohlubinyutonul,

Dar chudým. Pan V. Collino, ofs. radas
městský radní, předseda prárovar. měšťanstva otc.,
věnoval za příčinou úmrtí paní sestry své Její Excel
lence Růženy Weissové z Weisrenbrucka, choti c. a k.
podmardálka v. z., městským chadým 100 K.

Bývalý klášter minoritský v Ku
klemách. Pozemky, náležející srašenému klášteru
Minoritů v Kuklenách, byly ve prospěch Náboženského
fondu veřejnou drašbou prodány a to: Dae 11. ledna
1790: 1.) Pole „ša strouhou“, ve výměře 1 jitra 628[)
sáhů, koupil Jiří Komárek za 165 sl. rýnek. 2.) Pole
pš mlejnem“, ve výměře 13200) sábů a louku per %
jitra 11387 sáhů, koopil Matéj Maštalka za 350 zl.
rýnsk, 3.) Pole ro Farářství per 080(J sáhů koupil Bernard
Štěpán ss 55 al. rýnesk.4.) Louka „Podbůrku“ řečenou,
ve výměře 2 jiter 150"(J vábů, koupil Jan Helfert za
490 zl. rýn. 6.) Louku „na ptáku“, ve výměře 6 jiter
268[J sábů, konpil Václav Šanderaza 700zl. rýnsk.
6.) Pole „Rebecko“, ve výměře 5 jiter 14870) sáhů
s pastvinon per 6800 sáhů, koupil též Václav San

dera za 1000 zi. rýnsk. 7.) Louku P „MalšovouLhoton“ per 2 jitra 608[J sáha koupil Václav Souček
za 755 £|. rýnsk. 8.) Les „Farářetví“, ve výměře 39

jiter 12617] váhů, koapil Josef Wostininsza 1800sl.
rýnek. Doe 12. ledna r. 1790: a.) Pole „u Špitáleka“,
ve výměře 12040) sáhů, koupil Jos. Pázler za 67 zl.
rýp. 10.) Les „Špitálsko“ per 46 jiter 10190) sáhů
koupili Jan Černýa Tobiáš Košťál za 1991 sl. rýnsk.
11.) Louku vedle Smiřických pozemků per 6 jiter
13460] sáhů koupil Jan Střemcha za 905 zl. rýn. 12.)
Pole sa Labem u pastviště Skalického konpil Karel
Zadrobilek za 303 zl. rýnsk. 19.)Louku „Malá Kališka“
řečenou, ve výměře 8 jiter 2360) sáhů, koupil Jan
Hampl za 1844 zl. rýnek. (Viz zápisy v orig. vys.
zem.guberniemdne 21. dabna 1790stvrgenéa vměst,
archivu královéhrad. ulošené.)

Z Kuklem. U příležitosti dupního ojezdu
řemeslnicko-šivnostenských společenstev okresu krá
lové hradeckého dne 21. srpna oděly se Kukleny slav
nostním hávem. Se všech téměř domů vlály prapory
v národních barvách a vkusně ozdobená slavnost. brána
vítala se všech stran ojíšdějící se účastníky slavnosti.
K lesko slavnosti přispěli poslancové pp. Kratochvíl,
Formánek a Srdínko, kteří svými nadšenými řečmi
o důležitosti vzdělání a organisace stavu řemesl.-živ
nostonského e případně i rolnického přesvědčili po
slnchače, želid má se sám na sebe nejvíce spoléhati,
od vlády za nynějších poměrů nelze nic očekávati.
Hosté a spolky uvítání byvše nejprvé předsedou míst
ního společenstva p. Jedličkou, v průvoda s hudbou
odebrali se na náměstí, kdež uvítání byli starostou
obce. Slavnostním dojmem působilo avěcení prapora
místního společenstva, po němž všichoi odebrali se
do chrámu Páně, kdež vp. kaplan Fr. Kraus pro
mlavil významnou příležitostnou řeč, Při mši na to
ochotně zapěly místní pěvecké jednoty Libuše a
Vlastimil, Odpoledne po 3. hodině uvítání byli účast
níci předsedou župy p. Zd. Ježkem, načež po řečích
poslanců za svuku budby a zpěvu jednot Libuše a
Vlastimila rozproudila ae pod lipami milá zábava.
Večer pak oddala se mládež tanci v hotelu u Šrajbrů.

Z Předměřle m. IL. Vpátek dne 19.srpna
t. r. zemřel v naší obci po 35letó neunavné práci zna
menitý oční lékař pan Josef Tichý, jenž byl zároveň
obrodním lékařem. Pohřeb zesnulého konal se dne 22.
t. m. o 10. hod. dop. z domu amutku, kde byl zesnulý
v černé kovové rakvi na smatečním katafalka vystaven.
Na rakev položeno bylo množství drahucenných věnců
se stuhami, jež věnovali rodina zesnulého, přátelé a
známí. Církevní obřady vykonali dpp. faráři z Loche
nic, Sendražic a vedp. kanovník Dr. J. Soukup z Hradce
Král. Po obřadech a smutečních zpěvích byla rakev
snesena do pobřebního vozu, kolem něhož místní ob
čané a zřízenci pohřebního ústava p. Bartošky ze
Smiřic tvořili pobyblivý špalír; za rakví kráčela bolem
sklíčená rodina zesnulého « příbuzenstvem, lékaři z
okresn královéhradeckého, jaroměřského a četné obe
cenetvo z obce místní i okolních. Průvod ubíral se
nejdříve do kostela v Lochenicích, kde byla sloužena
zádušní mše sv., načež zesnulý uložen na místním

uč do rodinné brobky k věčnémuodpočinku.

Z Bohbdaněe. Slavnostnídny 13., 14. a 15.
srpna. V těchto dnech hostil Bohdaneč ve středu
svém své rodáky, kteří se všech stran sjeli se wem,
aby vzájemné styky z dob nejkrásnějších, z mládí,
opět se utužily. V sobotu večer bylo v Besedě vzá
jemné „okukování“ při přátelské zábavě a zvucích
místní kapely. V neděli ráno navštíveny lázně zdejší
a měšťanské školy, kdež překvapeně obdivovali se ú
častafci, zvláště ti, kteří již po delší dobu mimo své
rodiště dleli, jaká nadějná budoucnost otvírá se jich
rodišti v oué útulné části města, v níž p. J. Veselý
vystrojil svými lázněmi milý a požehnaný útulek bo
lestnou chorobou sklíčeným, jakož: přičinlivosti města
o dorost svůj i z okolí na poli vzdělání v nákladné
budové školní, Odpoledne všeobecně očekávání na
náměstí závodící cyklisté z Přelouče, kteří zde u ko
stela stanovili si cíl avých závodů. Pak zahájen
koncert v parka lázeňském, jenž bohužel přerušen
byl poplašnými údery na zvon . . vypukl požár
v předměstí města, t. zv, ráji. Vše kvapilo k žáro
višti, jež nabývalo povážlivých rozměrů, Hasiči zdojší
v pravdě zasloužili si všeobecného nznání, že v místě
velmi choulostivém a kritickém požár omesili, Shořelo
5 čísel; v práci bylo 8 strojů; dojel na místo také
i telegrafem přivolaný sbor hasičů z Pardobic. Po
celou noc pracováno u požáru, tím uúálada ovšem
zcela změněna, akademie slavnostní odložena na drahý
den a čistý její výnos určen ve prospěch chudých
pobořelých. V pondělí dopoledne o 10, hod. sešli se
účastníci slavnosti, provázení množstvím obecenstva,
kol hřbitovní kaple sv, Jiří, kdež sloužena mše vv.
Po ní před kaplí a rovem básníka Jar. Langra pro
mluvil p. Peška (Šípek) z Praby o výsnamu této
slavnosti jakož i o životě a liter. ceně Laogrově,
Jehož hrob ověnčen a pěveckým sborem zapěn na roz



loučenos « ním chorál Beodlár. Odpůldno sabájena
ve vadušná dvoreně láreňské olavnostní akademie.
Kovaříkův Směs s českých oper sehrán orchestrem
v pravdě precisně. Bouřlivým potleskem odměněno
však číslo 3. Byla: to Fantasie na Zděnkův een
s Daliboras Serenada (Drdls) pro housle s průvo
dem plans. Zasedla k planu choť p. učitele Dostála
a vedle dceruška její s honelemi, Dírenka v dětských
ještě sokénkách, slabé račky zdály so chvěti, když
vslétly první svoky z krásného nástroje Petrofova a
ona posvedla svó housle, a jíž nesou se sálem první
tony, tklivá melodie citlivé duše Smetanovy, to už
nejsou čtyři strany uvedené ve chvění rakou dětskou,
to vpravdě mistr spíval procítěnou píseň mistra bou
slemi svými, tu hrálo umění, jehož bravuře neobdi
voje se tak zrak a slach, jejž spíše chápe srdce,
v němž ono nalézá si ozvěna. A proto ty salvy po

tlesku, jaké snad síně lázeňské dosud neslyšely, tof
byl důkas, že poslochačí umění tu pochopili . .
A to snad nejkrásnější odměna umělci. Důstojnými
spolučlsly byl dvojspěv Drořákův: Holub na jevoře
a Bendlův: Co květy večer hovoří; pěvkyně sl. Ná
blíkova a Polákova líbily se tak, že donnceny přes
pokročilou dobu k přidání okásky, jaký poklad mají
naši bratři Slovácí v národních písních svých. Mezi
programem recitovala pí Klímová rozmarné dvě básně,
ješ před 43 lety při slavnosti Langrové zde byla
přednesla. Celkově nutno říci, že akademie tato o
kázala, jaké aslly ve středu svém zde máme a jak
mooho tedy v tomto směru dalo by se u nás vyko
pati. Orchestr, smíšený i mužský sbor ukázaly, že
dovedou nejen nacvičit, ale i přednéstí; dirigentem
byl p. řiditel měšť. čkol A. Marek. P. F. Veselý o
kátal poznova, že jest na pianě umělcem a přeplněné
místnosti lázeňské výmlovně hlásaly, že naá národ
jest přece jen národem hudebním. Konec, jak už
jinsk ani nejde, bylo veselé tancování rozjařované
městekou kapelou páně Michálkovou.A poslední slova
všech: Na ehledanoo za 2 roky při oslavě 10Cletých
narozenin našoho Jaroslava Langra.

Z Polních Chrčle u Kolína. (Prvotinykněžské). Den 7.srpna 1904 atkví obyvatelům Polníc
Chrčic dlouho v myslích. Vždyť toho dne doprovodili
rodáka svého dp. Vojtěche Lásku, jakožto nově po
svěceného kněze, do farního chrámu páně av. Jana
Nep. v Ohařích, by zde tento poprvé přinesl obět
amíru za všechny, již ma drahými. — Kol 8:/, hod.
vyšel z farního chrámu Páně průvod, který vedl místní
dp. farář J. Svátek za assistence dp. faráře Křesetic
kého Al. Nováka a ctpp. bohoslovců L. Tůmy, Mi
chálka Jos. a Mazače Václ., pro novosvěcence do doma
rodičů jeho v Polních Cbrě:cícb. Zde dojemně k srdci
všech promluvil místní p. ferář. „dné oko neubrá
nilo se slz, kdyš nadšený novosvěcenec děkoval rodi
čům za všechnu jich lásku a obětavost a od nich vy.
šadoval si požehnání k první ové nejdražší oběti,
Značný počet družiček, z nichž vínek nesla sestra no
vosvěcencova sl. Aninka Láskova, vedla rovněž sestra
jeho sl. MafenkaLáskova,ačitelka vHlašicíchu Nov.

ydžova. Když dospěl průvod za spěvu zbožných piení
do přeplněného jiš chrámu Páně, vykonány obřady
před první mší sv., po nichž vystoupil na kazatelnu
slovatoý kazatel vadp. prof Dr. J. Jindra. V uchva
cující řeči své vyložil význam rouch mešních, které
Dovosvěcenec dnes a pak i nadále oblékati bude, vy
ložil význam kněse, by lid povzbuzen byl k úctě u
lásce ku kněžstva. Po hodinné řeči dp. kazatele při
stoupil teprve novosvěcenec k oltáři, po němě tak
dlouho prablo ardce jeho. Zástupy lidstva, které pře
plňovaly prostorný chrám Páně, hojná účast kněší
svědčí o přízni, jaké se zde těší dp. novosvěcenec. Po
mši sv. přijali kněžské požehnání dpp. aesistenti mše
sv., rodiče a nejbližší příbuzní, Odpeledne po požehnání
Nejev. Sv. Oltářní udílel dp. novosvěcenec svoje kněž
ské požehnání lidu ostatníma. Právě jmenován náš
novosvěcenec kooperatorem na Pouchově, ku kterémužš
rvníma jeho působišti z hloubí duše voláme: Dej
ůh uíla, zdar a požehnání!

Učitelská theořiea praxe v Novém
Bydžově. Je-li skatečné akademické vzdělání po
třebno učitelstva? Zdá se, še nikoliv. Vádyť už
v praksi promlavila nejvyšší kancelář pro podporu
akademického vzdělání učitelstva. Či není takovou
kanceláří Novo Bydžovsko? Právě tam udráuje svůj
primát pan poslanec Černý, jehož ústa pro akademické
vzdělání velice horlivě pracnjí. Ale co ae stalo! U
prázdnilo se místo ředitele na chlapecké škole v No
vém Bydšově. O místo žádali dva učitelé téže školy,
a sice K., který má zkouska z odboru jednobo a Ch,
který má plné akademické vzdělání a zkou
šku se dvou odborů. Ředitel Ritter, jako dřívější
horlivý zastauce a Orgauiátor „evaté organisace“,
však podal osvědčení, fe se učitel akademik Ch. pro
místo, o něš žádá, nehodí. Obdržel tedy ředitelství p.
K. Konečně by se proti toma nemasilo nic namítati,
kdyby zde nešlo © zásada organieovaných v theorii
podporovanou a v praksí bičovanou. Pane poslanče

rný, promluvte nyní! Proč jste nevolal do zbraně
při úkazu tak podivném? Jak patrno, hora porodila

myš. Lesklé fráze bez praktických výsledků málo pomohou. i

Z Kunvalda. Z soboty na nedělio 1/5.
hod. vypakl ta opětně požár, jiš čtvrtý v tomto týdna,
a sničil stavení p. Kodytka, jemož sbořelo vše; po
hořelí zachránili pouze holý život. Příčiněním hasičetva

ařilo se požár omegiti, ač vál hrozný vítr, Rosči
ení zde veliké.

Děsné neštěstí. N. Hvězda, kočí továrníka
Deutsche v Králové Dvoře n. L., vesl dne 17 t. m. na
speditérském plochém voze prkna, která, nejsouce ře
těsem utafena, sjela na svahu aš na samé koně. Hvězda
připřáhnav pak koně ne konec voje jel dále, aniž

rkna přitáhl, ač upozorněn byl kolemjdoucími na
rozící nebespečí; na to měl nedbalý vozka jen hru

bou odpověď. Po několika krocích však, když Hrěsda
zatáčel. vrazil vůz, nejsa takto vlastně koňmi ovládán,
ne seď domu, do níš se saryl. A.ta podle zdi čla

právě 60 svým šlotým hošíkom dělníme Asna Voj
nová. Chlapedek vozem přirešen aale několika

vteřinách, děsně byv zobaven. Čelní kost mělubošákprorašenou, do týla díra, věnec krční přeražený atd.
A matka sama utrpěla vážné pobmožděniny. Oo tady
bolu z trestahodné nedbalosti|

o B.osady Pertoltie; Smatnýmpronás rok
letošní. Od Božího Těla nepršelo, vše téměř uechlo,
krmení není, voda žádná, ohně časté. V této tísni mile
jsme byli potěšení po neděl. službách Boších, jež ko
naly se na poděkování P. Boha za šťastně dokonanou
žeň; neb po přiměřenémkázání oznámil nám pau fa
rář Václav Šafránek, še oprava farního chrámu jiš
projednána a na tuto přes 16.800 kor. povoleno bos
jakéhokoliv připlácení osadníků. Smntné bylo nastou
pení pro našeho p.faráře před 11 lety! Fara dřevěná,
oa epadnatf, hospodářeká stavení rovněž, strop kostela
Slavošorského podepřen, kaple ve Vlastějovicích v su
tinách a farní kostel volal o důkladnou oprava. Všeho
toho nezalek) se však náš p. farář, ale dal se do práce
a P. Bůh mu pomábal. Fara přestavěna, rovněž sto
dola, kůlaa i stáje, filiální kostel ve Slavošově krásně
upraven, pro farní kostel pořízena roacha, prádlo,
kříšová cesta a jiné aspoň nutné a o jeho důkladnou
opravu zakročeno, kteráž nyní povolena. Letos staví
se nový hřbitov vo Slavošově a kapleve Vlastějovicích
byla dne 24, července od dp. faráře V. Šafránka po
svěcena a 23 letech tam opět mše sv. P. Bohu
obětována. A ač u nás tolik se stavělo, nedali jeme
my osadníci na nic ani krejcara, sač v pravdě vděč
nější by měli býti pana faráři, než jsou a to zvláště
v Pertolticích, pro které pracoval a pracuje nejvíce.
Všdyt zařídil tam ( hasičský sbor a hospodářskou
besedu, přinášeje na vše oběti velíké a na sebe zepo
mínaje. Kéž aspoň Pán Bůh za vše,co ku cti a chvále
Jeho koná, jest mu jednou hojným odplatitelem v nebi
a popřeje mu dlouhá ještě léta zdraví, by se z ovoce
práce a námshy své těšiti mohl]

Z Martinice m Jilemnice. Ve prospěch
fondu na uprava kaple v Martinicích nepořádáno bylo
v pondělí dne 15. t. m. spolkem divadelních ochotníků
„Klicpera“ sa spolnúčinkování na prázdninách zde
dlící školní mládeže divadelní předatavení „V cikán
ském zajetí“ od H. T. Kolíska. Divadlo to bylo velice
zdařile sehráno a sískali ni o nastudování úloh a
zpěvů nemalou záslahu pí.: Rosenfeldová a Maternová
a p. učitel J. Heřman. Úlohy všech obsazeny s ne
hrány byly velice zdařile, zvláště blavní úloba „Váši
Beneše“ (stud. J. Materna) vynikla přesným a velice
živým temperamentním provedením. Divadlo bylo úplně
vyprodáno, tak še představení muselo se drahý den
opakovati a proto jeví se finanční výsledek uspokojivý
neb odevsdána svému účeli částka 82 K.

Z Kříšlle. Svatojanská jednota katolických
jinechů a mužů v Křížlicích uspořádá v neděli dne
11. září t. r. na oslavu desítiletého trvání jednoty
jubilejní slavnost s následujícím programem: O 9 hod.
uvítání bratrských spolků a deputací. O 10. hod. s!av
nostní kázání a slošby Boží. Společný oběd v hostinci
„u Kalenských.“. O 3. hod. odpoledne přednáška:
„Účel katolických jednot“, přednevep. Josef Jóo aHra
bačova. „Krátké dějiny jednoty křížlické“, vylíčí jed
natel. Píseň práce. Večer divadelní představení: Ta
tínkovy jachty. Čistý výnos ve prospěch spolkové po
kladny.

Dr. Altréd Rudolf, přítel Bulharů.
Královéhradecký advokát p. Dr. Alfréd Rndolf síekal
si o Bulhary veliké zásluhy, kteří ei jej také velice
váší. Vidno to s projevů Časopisů níže uvedených.
Denní list „Večerna Pošta“ v Sofii ze dne 1. erpna
(pravosl. kal.) č. 1084 píše: „Dr. Alfréd Rudolf v Bofii.
V neděli v 10 hod, příjede konvencionelním vlakem
český episovatel p. Dr. Alfréd Rosolf, který je znám
také Bulharům svými episy: „Zivotopiseu zesnalé
kněžny Marie Luisy“ a nejnovější překrásnou illastro
vanou statí „Vzpomínka na brdiny.“ Pan Dr. Rudolf
jest čestným členem „Slovanského blagotvoritelného
drožetva“ a jako takový bade uvítán výborem a
členetrem tohoto spolka; zároveň pozdraví jej zdejší
spolek „Čech“ eaapolek „Brzopie“, jelikož p. Dr. Ba
dolf jest epecislistou v oboru těsnopisn.“ — Časopis
„Dnevnik“, vycházející v Sofii, ze dne 1. srpna (pra
vosl. kal.) v č. 776 píše: „Na oslavu p. Dr. Radolfa.
Zítra večer v 6:/, hod. bude konána hostina v místno
stech slovanského epolku (hotel dachovních bratří) na
počest do našeho města zavítavšího českého učence
pana Dr. Alfréda Radolfa, aatonra životopisu zemřelé
kněžny Marie Loisy. Upozorňnjeme na tuto schůsi
členy spolku i širší veřejnost. Pan Dr. Rudolf mnoho
učinil v Čechách ve prospěch makodonských povstalců.
Ve čtvrtek na počest téhož hosta bude «e konati
v nále „Slovanské Besedy“ za přispění „slov. blagot.
dražstva“ i spolku „Čech“ koncert, na který zveme
veškeré členy těchto spolků, jakož i všechny přátele
slovanských národů.“ — Nezávislý list „Den“ v Sofii

kal.) ns titulním lista podobizau p. Dr. Radolfa a ve
feuilletonu stať: Vzpomínka na hrdiny rasko-turbcké

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
Joe dostati o mi . Františka

vŽilné ulizi0 9 prodejiProdeji novin p. ML.Vlékamě
Příkopech.

Papež © žarmalistice. Přednějakoudo
bou přijal ov. Otec Pius X. katol. šarnalista v sou
kromém slyšení. Tu vzal z raky darnalistovy péro,
požehnal je a vrátil se slovy: „Není dnes vsnešenějšího
postavení na světě, ne-li úkol šaroalisty. Žebnám
symbola vašeho povolání. Moji předchůdci žebnali
mečům a sbraním královských bojoválků, já jsem
šťasten, še mohu přívolati fosohnání nebes na katol.
žarnalisty.“ — Sv. Otec jiš jako patriarcha benátský
bájil katolickou věe proti liberalismu prostředkem
tiska. Tím důležitost tirkn obzvláště projevena.

rinacká výutěvá v Praze otevřena
byle 19. t. m. v refoktáři arcibiskapského semináře

poskvrněném "početí Marie Panny. ' Výstavu sahéjilJ. Em. arcibiskup prašský Leo avob. pán Skrbenský.
Vystavené předměty,obrasy, sochy atd., budí opravdový
obdiv, ukasujíce zároveň, že úcta marianská je orostlá
s duší českého lidu. — Nařízením av.-Otce PiaX. pořá

Římě v měsíci tjna marianská výstava,
na niž poslány budou i s království česzého četné
předměty. :

Slavnost čes. řemeniuletva a šív
mestmictva konala se předminulýtýden v Praze,
aby jí přispěno bylo k zbudování representativní ba
dovy čes. řemeslníků a šivnostníků. Počala v sobotu
slavnostní akademií na Žofíně, v neděli pak tamtéž
byl ojesd za velkého účastenství. O výsnamu čes.
řemeslnictva a šívnostnictva v národě čes. průmlavil
Kamelský. Vaníčeko cílech a povinnostech čes. řemesl
uiotva a Šafr o povinnostech samosprávy k řemesel
niotvu, načež přijata případná resoluce.

Pracovní vjezdů českých měst a
městeček moravských konal se 14. a 15. t. m.
v Napajedlích. Dr. Žádek před četným »hromášděním
vyložil význam samosprávy a její důležitost ; dr. Šra
mota promlavil o kaltorních úkolech čes. obcí morav
ských. V sekcích pak jednalo se o otázce zavedení
obecníchsoudů,ootázcechudinskéa finanční,najichů
sákladě přijaty případné resolace. Při té příležitosti
v nové radnici zahájena výstava toho, co jednotlivá
města a městečka v kalturní biatorii svérásného si
sachovala. Výstava obvahovala tři oddělení: sřísení
městské, městské soudnictví a cechovnictví. 11 pros

kornjob pokojů nové radnice vyplněno růsnými památkami.

Z právmí praxe. Má rolník nárok na ně
jakou nábrada, když mn pohodný odvezl koně, který.
trpěl nemocí a zašel? Náhrada za poražená zvířata
poskytuje ee jen tehdy, byla li sviřatu poražena z na
řízení úředního, aby ne zjistilo, je-li tu nějaká na
kašlivá nemoc zvířecí. Nebyl-li sousedův kůň poražen
s nařízení úředního, nýbrš byl-li nucen soused sém
poraziti jej pro nemoc,nepřísluší mu nijaký nárok na
náhrada škody .—Jest povinen ooused, který musil ná
eledkem zlomení nohy (nebo jiné nahodilé nehody)
zabiti kráva (vola), s níž dle obyčeje ve vsi mavo
prodával, ježto ji řezník koupiti nechtěl, platiti daň
z. porátky či ne? Zabije-li soused kus dobytka, není
povinen platiti daň s masa, spotřebuje-li maso sám
ve své domácnosti. Jakmile však maso prodává, jest
povinen daň potravní platiti. V případu podobném
vyžaduje se, aby věc byle oznámenau místního před
stavenstva, a aby dobytče bylo ohledáno, je-li zdravé.
Daň čili poplatek není všude stejný. Nebylo-li do
bytče obledáno, může soueeda uložena býti pokuta,
že zabití jeho neoznámil.

Polní pych a krádež. Jakkoli ovšem
rolníci ochrany svého majetku potřebují, nesmí 20
ochrana přeháněti; nesmějí se jednání jako krádež
posuzovati, která při věcném vykládání zákona toliko
jako pych polní neb lesní trestati so mají. Odcizení
na polním neb lesním majetku epáchané, týkající se
předmětu toliko nepatrné ceny, sluší povašovati pouze
za pych polní nebo lesní. Takc. k. kasační sond
v odcizení stluní nepatrné ceny, v neoprávněném abí
rání na divoko rostoucích jahod, jichž speněžení ai
majitel posemku nevyhradil, v přivlastnéní si luční
trávy v ceně 40 b, v přivlostnění si nepatrného počtu
jablek se stromu shledal toliko pychy (lesní a polní).
V jednotlivých případech třeba i uvášiti, sda-li obri
něný jednal u vědomí, še si přivlastňuje cisí majetek,
který představuje věcnou bodnotu.

WVůlešitéupozornění českým rodi
čím 1 Na mnobýchškolách začíná nový školní rok
jiá daem 1. sáří s předcházejícím třídenním zápisem
žactva jiš v posledních dnech tohoto měsíce 29., 80.
a 81. srpna. Počet daotva tímto třídenním zápisem
sjištěný jest směrodatným a rozhodujícím při rosšiřo
vání školy. Mnosí rodiče epoléhajíce se na to, že o
prázdninách přihlásili své děti obecním zřízencům,
sepisajícím dítky školou povinné pro místní školní
radu, míní, že již děti své ve škole k zápisu přihláciti
nemusejí a také s nimi v době třídenního zápisu ne

příjdon, nýbrž pošlou dítky své do Školy až tenkráte,dyt již vyučování započne. Tito žáci musejí býti
ovšem také přijati do školy, ale nepočítejí se do počtu
žactva počátkem školního roku zapsaného, nýbrž jen
do počtu žactva během roku přibylého. Když pak
Škola jest žactvem přeplněna, ozývají se důrazné žá
dosti o její rozšíření. Aby však rodičové svou dochvil
ností přispěli k tomu, by škole rozšířena býti masila,
na to málo kdy se vzpomíná. Proto radíme rodičům
českým, aby dávajíce zapisovati své dítky do českých
škol, nespolóhali se, že za ně dají sapsati dítky obecní
zřízenci, anebo místní školní rada, nýbrž dostavili se
k správě školy 3 dny před začátkom školntho roka a
dali své dítky do školy zapesti. Tímto způsobem
sjednodaší spor o potřebné rozšífení školy a pořádek
na škole zavede se bned na počátku školního roku.

Naše katolická Praha. ČasopisMečpí
še: „Ta naše zlatá matička Praha se vybarvaje čím
dále, tím lépo. Vlastně to platí o jejím zastupitelstva
a v první řadě o parkmistru Srbovi. Radikálním po
krokářům propůjčuje se každoročně zasedací síň rad
nice k protikatolickým štvanicim, křesťanskýmsociálům
60 propůjčení její odepřelo. — Sociánfm demokratům
darovalo se na pořádání výstavy pět tisíc korun, ka
tolickým Čechům ve Vídni věnovala táž královská
Praha na sakoupení českého kláštora „královský“ dar
— deset koran! Před letošním procesím katolíků
k soše Panny Marie na Staroměstské náměstí honem
si vspomněli páni, že je potřebaji opravit, proto vy
stavěli kolem sochy lešení, takše to vypadalo jakoby
tam stála šibenice. Od roku 1868, 00 se nachásí pražeké
radnice v rukou Čechů, sasodal vsastopitelatvě všdy ně
který katol. kněz, Lotos, se vlády staročeského parkmi
stra stalo se po čtyřiceti letech poprvé, še na radnici
nesasedé kněz žádný. Židů je tam ei "půl "tuctu a
dokonce jeden s nich tonší po křesle parkmistrovském
— V advokátní kanceláři prašského purkmistra dra“



Srba jest koncipientem žid dr. Leo Winter, epolure
d „Prága ijda*!— Te jsou . 0? V Prage
jest aěkalikset, duchovních, vlýrné kapišoly, kléštery,

několik tactě hytolických agafků a tohle al vše nechají Jíbit.“

Dívčí odborné šipoly ústava hre
běte Půttinga v Olomoeci amožňujívzdělání
dívek jednak pro nejvlastnější povolání šeny za bu
doucí hospodyůku, jednak pro samostatnou výživu.
Vstupuje letos již do desátého roku svého trvání, na

sbíral ústav hojných skušeností na poli dívčí výchovy.
Nový školní rok ze biíší, kdo hledáš pro avon dcera
šku vychovávací ústav, dopiš ředitelatví o program
ústavních škol.

Na Ústřední Matici Školskom vybrali
pp. Fr. Souček, Fr. Hoza a Jíndř. Novotný při vě
nečka, pořádaném v sále „u Šrajbrů“ poslavnosti
svěcení praporu femesinicko-šivnostenského epolečen
sotva v Knklenách, 7 K 26 h, ješ p. Fr. Souček ode
vzdal „Místnímu odboru Ústřední Matice Školské

(pro Kukleny a okolí.“

"Tržní zprávy.
V Hredoi Králové, dne 30. srpna 1904. 1 hl

pienice K 1760—18%60, Hta K 1740—12-80, ječme
ne K 10*80—11'70, ovsa K 6-70—730, prosaK 000
—0000, rikve K 10-50—00:00, hrachn K 20'50—22 00,

K 34'00—00'00, iahel K 22-00—22 650,krup
K *200—44 00, bramborů K 9-30—1000, jetelového
semene červeného K 124'00—134*60, jetelového semene
růšáku K 38:00 —42-00, máku K 3400—34'50, olejky
K 00-00—000, lněného semene K 00-00—00 00, 100
kg tžitných otrab K 18-60—00 00, 100 kg pěen. otrub
K 14'00—00 00, i kg másla K ?-40—260, t kg sádla
vepřového K 176—0'00, 1 kg tvarobn K 080—0'82,
1 vejos K 0'05—0'06, 1 kopa zelí 8'00—1660, 1 kopa
okurek K 8-20—880, 1 kopa kapusty K 240—3'60,
1 bl cibule K 12-00—13-00, 1 kopa drob. zeleniny K
040—260, 1 hl mrkve K 2'00—280, 1 kopa cerele
000—000, 1 hl jablek 6-50—9-80, 1 bl hrašek 4-80
—8-50. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 20. srpna 1904 odbývaný přivezeno bylo: 1) obilí:
pšenice hl 846, žita 887, ječmene 644, ovsa 3589,
prusa 1, vikve 000, brachu 7, čočky 8, jahel 10,
jetelového semene 1451/,, lněného semene 12 *) Zele
niny: selí 86 kop, okurek 94 kop, kapusty 168 kop,
cibule 22 hl, drobné zeleniny 212 kop, mrkve 76 hi,
cerele 00 kop, brambor 100 hl. 8) Ovoce: jablek 68
bl, hrašek 74 hl. 4) Drobného dobytka: vepřů 8 kusů,
podevinčat 4093kusů.

Osvědčení!

Velectěný Pán

ADOLF NOVOTNÝ,
továrna koberců a nábytku

v Týništi n. 0.
Tímto doporučujeme Vás

jako solidního dodavatele na
šich lázní jak pro obor ná
bytku, tak i koberců, poněvadž
jste vše zavčas vkusně a levně
nám dodal a každému se zde
zboží Vaše velmi líbí.

Ředitelství lázní
v Brandýse n. Orl.

Kazdá rodina

měla by ve vlastním zájmu jen NH
X

| Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy

ŘÁŘRŘKÁŘÁŘÁkÁÍ
Svůj k svému!

Podporujte křesťansk
po ore ý

- Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

W" nákrčníky,US
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavinčnéi lněné,

OMG*kanafnsy, "B
gernitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni=

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
, Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
blédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek
) specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Královéd

H

Mčís. 186. Velké náměstí čís. 136.
$
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V ČESKÉ SKALICI.
Obsahuje německou osmitřídní školu s právem

veřejnosti.

Chovanky mohou se též vzdělati v jazyce českém,
francouzském a anglickém; miro to cvišiti se
mohou v malbě, v hudbě, učiti se vósti domácnost
a všelikým ženským pracím i vaření, žehlení a

přípravě prádla.

Ústav má krásnou polohu a vyhovuje všem po
žadavkům.

Platí se měsíčně 40 K; za hudbu zvlášť.
Školní rok počíná 15. zářím b. r.

Představené.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) £
(bratr P. J. Nejkudiy, faráře vo Týprachticich) E

ft doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu|
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,k

Piáirí a kovovéhomáčlní.
S napotadání akoyd és

GIRKXKERNNI-I ITT

Lil khl

K letošnímujubileumarianskému

Marje Neadamova
v Womougimalou ale velmi příhodnou :

NeposkorněnáPanna a Matka
, . Judilejní kníš iBoší Maria. vymazánaserál

o neposkornénímPočetí, Marie, přihodná rosj
“ pobožnosti a modlitby. — Napsal a sestavil

Alfone po dorář v Horní Hynčíně.Stran 83.—v černé vasbě po 40 hal.

Doporučujeme
MY“vlastní výrobu paramentů UW
i z nejbohatších látek. — Zvláštní píle věnuje se hoto

vení kostelníbo prádla dle církevních předpisů.

Velký sklad obrazů, soch a všech devo
tionalií a kostelních předmětů.

Vzor
kové kupony jemných čer
ných látek, hodící se na
kalhoty, obleky, avrchníky

a taltaláry
skutečně velmi levně
Jze koupiti, vzhledem, že
kusy látek jsou doprodány.
Vzory zašle na požádání
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Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšení cen na každou
stanici dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 803.

První český katolický závod ve Vídni.

František Ruher
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

20deň,
VN. o, Seiden

gasse čís. 85.

S o jn



všech druhů a veškerý
také na výhodné splátky zasílá továrna

Adolf Novotný
v Týništi nad Orl.

ORY* Rozpočty a cenník zdanm. ji

Telefon č. 17. X Paací stroj.

KODOCCX

Do Hradce Král. a okolí.

KOBERC

ArmaŠarivá
v Hradci Králové,

dovoluje si oznámiti, že

přesídlila na Malé náměstí
do domu číslo 10.—11.

hotel „U černého koně“, II. poschodí
v předu.

Děkujíc ct. dámám za četnou důvěru

a přízeň doposud mi prokasovanou, prosím,
aby mi tato i nadále zachovaly, neboť se
nyní pouze tomuto zaměstnání budu vě
novati.

Hlavní sklad

školních sešitů a NIN
velkoobchod papírem

firmy

dynok Votoče)
V PRAZE

Havlíčkovo náměstí 1986/12 vedle Hypo
teční banky

doporučuje k nastávajícímu školnímu roku

sešity ku psaní a kreslení
pro školy obecné a měšťanské, zhotovené dle stá
vajících předpisů z dobrého papíru a ve slušné

úpravě;

papíry Kkreslicí
velmi dobré jakosti, pro školy měštanské, pokra

čovací a realué, dále různé druby

papírů školních, linko
ap“ vaných,kancelářskýchlistovních, obalových ai

v hojném výběru.

Vzorky a cenníky na požádání franko. — Prodej
pouze ve velkém.

Osvěačeni,
Můj manžel Jan Vastl, obchodník na Praž

ském Předměstí u Hradce Králové, pojistil se
v erpnu r. 1903 pro případ dožití A úmrtí, maje
48 let věku svého, na obnos 2000 K u životní
pojišťovny

„UNIVERSALE“ v Praze,
tak že pouze jen 10 měsíců byl pojištěn prostřed
nictvímzástepce p. Jana Sončka z Hradce
Králové; pojištěný obnos 2000 K byl mi nepro
dleně vyplacen. Mobu tudíž společnost „Univer
sale“ každému co nejlépe odporučiti.

Na Pražském Předměstí u Hradce
Králové, 12. srpna 1901.

Rozalie Vastlová,
vdova po obchodníku

D7kAB
n“

Veškeré kdekoli vydané neb oznámené

knihy
hudebniny
a časopisy

ORP"českéi jinojazyčné<
bz ©Má stále na skladě a může okamžité

dodati

„-.»

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808)

Antikvariat. — Školní knihy.
Psací potřeby.— Zařisování kniho
ven. — Velký výběr dopisntc umé
leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních kmih jednot
lévých 1 celých knihoven. — Výměna
knih. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve skvostných
vasbách sa ceny levné.

©) Seznamy knih a první sešity vycháze
jících děl na ukázku zdarma,

IB“ Denníprodejnovin.ij
[G59GYG540A 1

+ řesídlení.
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AKótel
a velkoresinurace

„Bařtinán“
v Adalberinu v Hradci Králové

doporučuje velectěnému P. T. obecenstvu
a návštěvníkům Hradce Králové

svou nově, vkusné upravenou *

zahradní restauraci
jakož I znovuzřízené prestramné

místnosti restaurační V budově,
Obědy v předplacemí a memu od

50 kr. výše.

Plzeňský prazdroj od čepu. hra
decké světlé 1granát — Též na
požádání v lábvích přes ulici.

Veškeré druhy přírodního víma,
1 litr od 36 kr. výše.

Prodej vzácných drahů vína v pů
vedním plmění v cenáchnejsolidnějších,

vypraví ve zvláštních salonech neb i v sále
co nejpečlivěji v cenách nejmíroějších.

ME“závod "U

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,

a 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

zkoušku.
Př. hromadném objednání větší výhody.

Též na oplátky bez zvýšení cen!

- 2: bu MTe B

kufry,

sedlář n brašnář
w Hradci Králové.



Beseda
"Teploměr

NapsalRamsesII.

„Tati, smím si chmátnout na teploměr?“
Pan Kropáček ještě dřímal. Adoifek ej

vypůjčil od sousedovic Lojzky „kočka“ a po
šimral ho trošku pod nosem.

Tati Kropáček zaklel.
„Áni se nesmím na nějpodívat ?“
„No podívat se můžeš, ale dej pozor, máš

studenérace; až bude 30 stopňů, máme schůzi.“
— Pan Kropáček je z gruatu dobrého srdce,

kojný soused a ochránce opuštěných.Z čisté
ásky má o sebe sirotka Adolfka; totiž abych

nehřešil, je to syn po nebožce a ta byla jako
jeho žena, a ta k Adolfkovi přišla docela ne
vinně a Adolfek k ní ještě neviněji. Teď ho
má pan Kropáček. Adolfek mu říká někdy
strýčku, jindy tatinku, jak ho to napadne.
Dříve dostával Adolfok často řezu; uyní pan
Kropáček je více jeho vychovatelem a očitelem.
To „dříve“ patří ještě do živobytí nebožčina.
Nebožka byla sekatura a pak umřela. Panu
Kropáčkovi zanechala kachlová kamna, veš
kosten, toho sirotečka a pár modřin. Při fannse
pan Kropáček plakal jak malé dítě a toho
dne nemohli ho dostat živou mocí domů. Vlastně
o něm nikdo nevěděl. Až teprve druhého dne
ráno vymetla ho děvečka pod stolem v ho
stinci u „modrébo koštěte“.. To byl ještě ve
smotkovém mundora. Tahali ho za nohy, fukali
na čelo, ale nadarmo; když pana Kropáčka
zármatek jednou popad, hned tak ho nepusti l;
to ostatně věděl už vždycky napřed.

Včera zas plakal nad svými narozeninami.
Seděl sám a tu člověk, i kdyby nechtěl, musí
přemýšlet. Pan Kropáček taky. Myšlénka stihala
myšlénku, hořké slzy vzpomínek kanuly ma
do hradeckého piva; a pan Kropáček, jak byl
tomu psovskému života zvyklý, vypil opět a
opět všecky ty hořkosti až několikrát až na
dno.

„Tati, sloupeček už ja skoro u třicítky.“
„Dobře Adolfku, teď tak pěkně nes teplo

měr ukázat do kvolbu Rozárce a ona z něj
pozná, že dnes na nocleh budu jinde.“ — Pan
Kropáček i šišlavá Rozárka měřili své živobytí
a čas na teploměry, Hodiny ostatně nejdou a
když jdou, tak Špatně; proto se řídí pan Kro
páček teploměrem.

„Adolfku, dnes je ta boží neděle a půjdem
spolu, ať každý vidí, jak si vážím dědictví
nebožčina. Teď se projdem na čerstvém povětří,
to horko se poddá až potom.“ Jó, horko dělá
z člověka docela jiného člověka. Vodě se člověk
vyhne a když se dostane voda do jedné ho
spody, to ví pan Kropáček, že může atéci do
drahé. Oheň je sice nemilosrdný a nešetří ani
„drahocenných historických památek“ ve sva
todošské olici, ba ani obebraných pian a štěnic,
ale před„labskou“ má přece jen strach. Škvrny
na slunci se dají také za pár měsíců vypucovat,aletohleset... sak... vedro...—|

Pan Kropáček už je zatím v pocu a na
cestě jako do té schůze. — Pravá noha napřed,
Adolfek v zada a ve dveřích Rozárka: „Tak
pšídou nebo uepšídou ?“

„Rozárko, dnes může bejt přes třicet.“
„Já už vím — —*
„Tati, proč je bílá věž teď červená na

boře ?“

„Víš, Adolfku, to sem přijdou z Japonska
řezníci 6 tím Konimůrou a tam prej bodou
mít masnej krám, a tak vysoko je to proto,
že to jsou moc Špásovitý hoši a oni by nám
tu naučili dole naše děvčata šilhat také na
druhou stranu.“ — „Tati pošleme od Bařti
pánů tomu Konimůrovi pohlednict?“ „No to,
Adolfku, můžeš, bude mu to dělat reklamu.
A teď ei Adolfku zatím něco mysli a pak se
teprve můžeš na něco optat.“

Pan Kropáček stírá s čela pot. Ach věra
teď je nejlépe psům a to mlékařským psům.
Pan Kropáček myslí, že mají vypláznatý jazyk
tak zo zvyku; jinak jsou pořád blízko u vody
a tak uení divu, že jim hradečti kolegové zá
vidí, bez povolení nesmí ani zabafat; ti json
proti nim praví votroci. V jiných městech
mají volnost daleko větší, štěkají na všecko,
a echází-li předmět útoku, štěkají na mraky.
V Praze zas jedna taková mrška štěká
na Čechy. Pak má pršet! V jistém Ko
courkově chtěli už to počasí zmásti sami,
Oškobali všecky slepice a rozházeli na hřbi
tově, totiž to peří z nich — a neprší přec. To
je prý tím, že dali té nebožce ten polštář pod
lavu; kdyby jím byli ucpali té jedovaté po

věrečné babě hubu, už moblo dávno pršet. —
. „Tati, já jsem si něco myslel.“

„Co pak ai's myslel, klončku ?“

„Tati, já viděl za nemocnicí v Orlici
Adama.“

„No, to's snad neviděl; Adam už dávno
umřel.“

„Inu viděl tatínku, na to se ti můžu tři
krát zadušovat — a seděl v kočáře“

„To se snad mejlíš, to moh' bejt tak ňákej
fiakrist a snad si udělal tam kchornót.“

„Já se 8 tebou, tati, nebudu hádat, ale
vypadal jak jistotnej Adam — a ostatní děti
to taky viděly.“

To, Adolfku, nic není, to se jmenaje hra
přírody. Podruhé ty malé děti napomeň,
Adolfku.“

„Já napomenu, tati“
„Teď jeme Adolfku a cíle. Já si sednu

tuhle pod to štráfovany paraple a ty si hrej
vedle na tom „trávníku“. Kup ei preclíček a
buď způsobný.“

„Tati, není to hřích házet do piva pánům
pecky ?“

„To, Adolfku, není, ale nedělej to, oni jsou
Páni moc háklivi, když jim padne pecka do
piva. Můžeš si házet také pískem ; jen ho ne
házej nikomu do očí — na Šaty, to, Adolfku,
můžeš. Dej pozor, aby na tě nešláp' některej
kchelner; to víš, jim to je jedno, Šlápnout na
dřevo nebo na tebe. Až si, Adolfku, pohraješ,
přijď se napít, tři sí bobo a jdi domů, já tu
ještě chvilku počkám, — dnes to bude stoupat.“

Na zmírmění nedostatku píce
má především povstati rolník sám. Na základě
zákona ze dne 19. července 1902 má ovšem
rolník právo, by mu odepsána byla daň i když
neobyčejné sacho zničilo na pozemcích až do
dvou hektarů nejméně čtvrtinu natorálního
výnosu, u pozemků větších než dva hektary
byl-li zničen výnos aspoň na půl hektara. Než
pomoc tato nestačí.

Dobytek nyní lacino prodati ze strachu
před nedostatkem píce a později jej za drahé
peníze opět koupiti, jest věru skatkém nepro
zřetelným, bláznovstvím. Hospodář teď teprv
musí ukázati, co umí, Hlavním činitelem jest
tu šetření ve všem. Ne snad, že by dobytku
dáváno bylo méně píce, ale rozamný rolník
vezme tažku a papír, odhadne zásobu sena,
slámy atd., rozpočte, kolik na kos dobytka
připadne, vše na odmírku, zažitkuje všecko.

V letech suchých je sláma živnější, po
loviční hodnoty sena, proto jí lze všecku
zužitkovati ke krmení, zvlášt v podobě řezanky
pařené, 8 jadroými krmivy promíchané. Ku
stlaní lze pak použiti lupení se stromů; v za
bradách až nyní ho hojně. Také stlaní z lesa
pomůže a z lak hodíge mech, který jmenovitě
nyní dá se dobře vyvláčetí. Stelivem jest i ra
Šelina,která jest nejlepší a nejlacinější náhrada
za sláma. Rovněž rostlinstvo z močálů a ryb
níků řádně usušené leckdes nahradí stelivo.

Méně dobré jsou piliny ku stlaní; těch
však možno dle pokosů prof. Lehmana užití i
jako krmiva. Ku pokasu použito 10 krav, jimž
na den dáváno na 600 kg živé váhy: 17 a půl
kg řepy, 11 kg plev ovesných, 18 kg řezanky
ovesné, 27 kg mláta, 26 kg otrub pšeničných,
16 kg pokratin řepkových a vedle 45 kg slámy
ovesné neřazané. Při počátku pokusa dáno nej.
dříve po 2 dny —aby 80 seznalo, zdaž dobytek
piliny vůbec žráti bude — na kus a na den
půl kg pilin smrkových, protočených, od hrab
ších částí protočením vyčištěných a piliny ty
se 8 pící emíchaly. Jelikož dobytek piliny se
žral, zvýšena denní dávka pilin během násle
dujících dnů na 25 kg pro 600 kg živé váhy,
za to dáno slámy ovesné pouze 22 kg. I toto
množství pilín dobytek sežral, ba zdálo se, že
se mu lépe daří. Dojnost zůstala na stejné
výši jako před tím, ano mléko bylo na tuk
bobatší. Tu najednou stalá se nehoda v pile
— piliny přestaly se dodávati a pokas musil
býti na 10 dnů přerušen, takže krmilo se ob
vyklým způsobem. A hle: dojivosti ihned ubylo
a muožství taku v mléce ge zmenšilo. Po de
síti dnech krmenu opět pilinami a v pokusu
výše uvedeném pokračováno dalších 5 týdnů
s výsledkem z předu uvedeným, ano množství
pilin zvýšeno konečně na 35 kg denně (oa
500 kg živé váhy) a množství slámy zinenšilo
se na1 kg. I při krmení tímto množstvím
vestratil dobytek chuť ku žrádlu, ani dujivost
se nezměnila a zvířata při tom výborně vy
padala, srst jejich byla lesklá a hladká, kdežto
před krmením pilinami bez lesku.

A tyto příznivé výsledky měly za následek,
že účiněn pokus krmiti pilinami koně, I zde
byl výsledek příznivý; podařilo ae až na po
lovici denní dávky řezanky nahraditi pilinami,

Z pokusů těch zřejmo, že piliny mohou
jisté množství slámy i při krmení úplně na

hraditi a že obsah pryskyřice a sílice v pili
nách obsažený neuškodí zdraví, ba že spíše

působí na hojné odlučování mléka a na činnostže. Piliny musí býti však čerstvé.

Se zaoráváním starých jetelů třeba posečkati, zvláště když jetely letošní jsou suchem
téměř zničeny. Staré jetely, seřídly-li v zimě,
mohou se budoucím jarem přisetímvikve nebo
jílka vylepšiti. Bude-li, jak se sdá, příznivý
podzimek, může narůsti ještě dosti píce, kterou
pro nepohodu nebade lze snad ani ušušiti, pak
radno, aby se taková píce, af jest jakákoliv
naložila do jam, jako se chrást řepný nakládá
a prohodila plevamí neb úbrabky; tak se píce
nejlépe uchová. K tomu cíli vykope se jáma,
tam se píce po vrstvách dobře zašlape, aby
se z ní vzduch vypudil a pak se hlínou obtěžká.

Na získání píce v podobě směsků ještě
v tomto podzimu třeba do zvlažené půdy síti
na 1 míru kg.: 1. pohanky 10, hořčice 8, ko
lence 3, 2. pohanky 10, brachu 12, ječmene 16;
3. pohanky 10, hrachu 12, hořčice 2, ječmene
5; 4. bořčice 3, pohanky 15, ječmene 5. Směsky

k pozdější seči: 1. hracbu 20, hořčice 3,Ječmene 15; 2. vikve 12, koň. bobu 12, bracha
15. Nejrannější jarní směsek dá již v srpnu,
nejpozději v září, vysetá směs na míru v kg;
l. žita ozimého 30, vikve písčité 12 ; 2. žita
ozimého 25, vikve písčité 8, hrachu ozimého
10; 3. žita ozimého 30, řepky 3; 4. žita 20,
vikve ozimé 6, řepky 3; 5. jetele růžového 8,
žita ozimého 16, italského jílkau 6. První tuto
uvedený eměsek, na jaře ranně posečený, může
se pak ještě nechat na zrno.

Takovým způsobem ochrání se rolník před
další pohromou.

Literatura.
Z nakladatelství V. Kotrby vPraze. Čechie.

Obrázkový a zábavně poučný měsíčník pro českou do
mácnost (rad. Jan Pauly) (roč, III.), čís. 4.—8., v nichů
vedle pěkných vyobrazení máme celou 'řadu zajíma
vých příspěvků literárních, zábavných i poučných.
Čechie“jest listem v pravdě rodinným. Vřele ji lze
odporučiti. Cena sešitu 70 hal. — České Květy. Bo
dinná obrázková revae prozábavu a poučení. Pořádá
dr. A. Podlaha. V každém z čísel 8.—10. jest neméně
než 20 vyobrazení uměleckých i časových, vedle vý

jevů z války rasko-jsponské a jiných illustrací časových; máme tu díla J.Krivera, Forbesa, Hartmanna,
Manesa a j. I alovesná část, vykazující práce X.
Dvořáka, Dostála-Lutinova, Leubnera, Brodského,Do
stála a j., jest velmi bohatá. Půlletní předplatné6 K.

Nákladem „Unle“,v Praze. SpisyJuliaZeyra
XVII. Jan Maria Plojhar. Román. Seš. 1.—4,po 40 b.
— Sofie Podlipské spisy XV. Přemysl Otakar II.
Román. Seš. 5.—7. po 80. h. — Příruční mluvnice
jazyka českého proučitele a studium soukromé. Na
psal dr. Jan Gebauer. II. opravené vydání."Seš. 16. a
17. po 70 h. — Válka rusko-jeponská. Obrazová kro
nika z bojiště rusko-japonského, vychází redakcí J.
Klecandy v týdenních sešitech po 80 h.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Ottova
Laciná knihovna národní. Serie XXVII.Samota. Ro
mán z letních prázdnin od V. Vlčka. Seš. 1. a £.
20 bh.— Slavische Roman-Bibliothek. Sbírka překladů
ze slovan. literatur. Seš. 6. a 6. obsahuje Polnische
Erzábler od B. Rogatyna. Sešit za 3%h. — Východní
Čechy. Díl XIII. Nádherné illustrované dílo řídí AL.
Jirásek. Dr. K. V. Adámek vede nás od Kameniček do
Dědové. Navštivíme Hamperky, Svratku, Svratouch,
Březiny, Perníčky, Heralec atd. K. Liebscher doprovásí
text skvostnými vyobrazeními. Cens sešitu 1-80 K.

Rozhledy, česká týdenní revue v čís. 47. a 48.
přináší: Bfeclav a vůkolí. — Anatole France o Re
nanovi. — Několik slov o koedukaci. — Naše poji
šťovny. — Zločinná dohodování mezi kapitálem a
prací ve Spoj. Státech. — Etbická kultura — nábo
enství a mravnost. — Nekrologová tříšť po smrti A.
P. Čechova, atd. — Rozhledy vycházejí týdně za čtvrt
letní předpl. 4 K nákladem J. Pelcla v Praze.

Vznik a konec světa. Napsal Bed. Jiříček.
Vydal Nový Život v Nov. Jičíně, Koiha velmi poučná.
Za 140 K.

Příležitostné řeči duchovní. UspořádalFr, B.
Vaněk, redaktor Kazatelny. Sešit 1. obsahuje 15 řečí
svatebních od Českých, franc. a puls. antorů, pak $
řeči primiční. Cena seš. 60 h. Celé dílo vyjde v něko
Jika sešitech po 60 h. Poněvadě podobného díla v naší
literatafe ještě nebylo, upozorňajeme naň naše kazatele.

KOOOOOOOGOKOOOOOOKK

Bursa práce v Aradci Králová,
Cukrář po vyočení hledá místo. Jan

Landštajn, obuvník v Kardašově Řečici, přijme

pomocníka ve stáří od 17 do 20 let na sakázovou práci mužskon i ženskou. Malíř,

se vyzná v Jepší práci pokojové a obyčejné nkostelní, obdrží ihned práci v Brandýse n. 0.—
Josef Nebyla v Úpici, dámský krejčí, potřebuje dvě
švadleny a dvě učenice. — Přihlášky přijímá
»Všeodborové sdružení křesť.dělnictva“
v Hradci Králové.

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOK,



Založenor. 1850.

Vyznamenán státní medailii.,

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 280
(proti hotelu „Merkur“)

svůj hojně sásobený

slkklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše slině v ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuslacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou Bo již Bvócené 86 StvT

zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může
se vykázatí četnými pochval
n přípisy P. T.zákazníků
a odporučaje se tedy k z4
koupení a opravě kalichů,

A monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cifikélů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce

Učeň
z venkovské křesť. rodiny, co možná s lepším
školoím vysvědčením příjme se v uměl. zárodě
pozlacovačském

Jos. Kieslicha v Hradci Král.

C. a k. dvorní fotograf

JE, LAŇOHAM
Hradec Hrál.

—— Adalbertinum.

Praha, Vodičkova ulice 37.

my- V řadě proních "W
sávodů eoropských.

Prodají se

stavební dříví a
stavební potřeby,

jako: trámy, krokve, prkna, dvéře, okna,
schody kamenné a jiné.

K doptání u JOSEFA ŠTĚPA v Pospiši
lově třídě v Hradci Králové.

Skvělé výsledky v.ma. krátké době!
při:dně, hostel, rheum., Ischias,

XX. Sezona od 9.5.—20.'9. 1904.
Ryba. koupele. Tennis Hrab. r ditelství lázeňské.

9 Šádejte osorky

: relig. obrásků |
e. L 9

od firmyK 2.
KAREL SIMEK,

sklad
a nakladatelství relig. obrázků a obrazů

v Č. Budějovicích Rudolfova tř. 42

TAZv. Prokopa,
dle originálu VIKTORA FORSTRA, vyjde za
čátkem září t. r. v krásné barevné reprodukci v roz
měru 29'/,x16 cm., i s krajem 44",x28 cm.

Subskripce na obraz ten
prodlužuje se

dokoncesrpna t. r.
V subskripci bude státi list K 4'—, rámovaný

dubově neb ořechově pod sklem K 10—.

Rámovaný obraz aneb větší počet listů dodám
na mírné měsíční splátky.

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné ka hodinky všech
ně a soustav.Pondloré 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 edsilky na výběr též $ na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

Šlzola

„RERDANÍ“
v PRAZE, Krakovská ul. 21,

(několik kroků od Václavského nám.).

První a nejstarší vojenský pří
pravný ústav v Čechách,na Moravěa ve
Slezsku— Příští kurs pro jednoroční
dobrovolníky počíná 1. října t r.

Žádejte prospekty a výsledky zkoušek.

AMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhctovení všeho druhu věžních hodin

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův 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) doporačuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a

Í | Sice $ se železnými rámy, sí
ji“ těmi vsasením.

l Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

Sh i |
A :NN

a“
9

Založeno 1853.

PR" Nesčetná veřejná i písemnápochvalnáuznání. “jišij

Provedeno přes 500 oltářů a
hrobů.

A
Božích ©

PETRA: BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský ařezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazůa j.o e
9

Josef
Krejčík

V PRAZE,
F umělecký závod 80

Vo: cbařskýa řezbářský.
Pisárna a dílny na Letné číslo 618—VI.

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalnéznámé: sochy, oltáře,

křášovécesty. jee Boší hroby, kříše, kasatelny,
spovědnice, křtitelny,konsoly, pnicny, iustry: pul.
tky ne fotogae one, čes r 9naobravy,premie, fotografie a diplomy. aný nábytek a

růsné předměty hodící se sa Řrky.

Původní nákresy, cenník7 rozpočty besplatně «0.

Renovace starých oltářů a kostelních sařásení.

Veledůstojnému

duchovensóvu!
. Praha-l, al.

JamOLANĚK,At
SOE n Roslněmážseídovolsje

si doporučiti avůj hojně zásobený
aklad 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 znovu opravuje v původní

intenci a jem © ohm slaté a střldřl. Na požádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení >d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;
cena levná, jakost výborná,

2060000000000008
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Číslo36.| mezi |

Veto,
(14) V římském senátě měl každý jed

notlivec právo pronésti své „veto — zapovídám“,
jež mělo rozhodající vliv.

V Rakousku žije národ, který vyrostl
v sebevědomí, že tuto říši založil a že ji svou
intelligencí, svou koltaroa a poplatní silou
udržuje. A v této atkvělé myšlénce žádá všecka
ústavní práva pro sebe, ostatním pak národům,
kteří s ním tvoří stát, že se jich má dostati
jen tolik, mnoho-li on povolí a za nezbytně
k existenci potřebné uzná. A poněvadž vláda
je utvořena z příslušníků tohoto národa, aneb
tvoří aspoň většinu, táže se dříve než ostatním
národům něco povolí, na mínění národa privi
legovaného a řekne-li ten: „veto“, je konec
kdežto na druhé straně, jedná-li seo vymoženost
Němcům, nikdo na světě se neptá, co tomu
říkají ostatní poplatníci a jejich „veto“ vyzní
v malomocný protest.

Dokud tento národ německý rozhodoval
na českém sněmu a na říšská radě o osudech
říše a národů a ostatní mlčeli, bylo dobře;
jinak se to nedalo mysliti, třeba celý svět
viděl a tvrdil, že zimničné úsilí vídeňských
centralistů o zachování německého rázu Ra
kouska kope říši hrob. Dokud byli pány, vy
nášeli ústavu, kterou si sami stvořili, páni
Němci do nebe a hájili ji všemi prostředky ;
jakmile přirozenou nutností a nutným běbem
věcí vážka naklonila se na drahou stranu, etala
se jim ústava hekabou aříše cizinoa. Polovička
národa — a snad víc — pracuje přímo a
soustavně na jejím rozbití a druhá polovice
mlčí, čekajíc, jak to dopadne. Co se dnes proti
říši a dynastii podniká od národa privilego
vaného, přesahuje již všecky meze obyčejného
národnostního boje a podlehá 6 58. a 69. tr.
z., jenž jedná o vlasti- a velezrádě. Člověk
Žasne, neuměje si vysvětliti, jak se k tomu
všemu může mičeti a proč se nezakročuje od
těch, kteří v první řadě mají hájiti svou vlastní
kůži. Kdyby se tak jednalo o Čechy, nebo jiné
národy, to by bylo ihned dost zákonitých
prostředků po race, ale Němci mají na to
výsadu. Nemohouce utvořiti většinu kladnou,
o niž by se opřeli, užívají zbraní negativních,
jako je „los von Rom“, vlastně „los von Oster
reich“, „obstrakce“ a „veto“.

A poměry jsou čím dále horší; za Riegra
byli aspoň nakloněni Němci, s námi o t. zv.
panktacích jednati a na národní smír za cenu
kurií přistoupiti, dnes však ani o tom slyšeti
nechtějí. Což divu, že za takových poměrů
přistvapeno k utvoření kabinetu úředního a
že úlohou Kórbrovou bylo, zjednati mír mezi
oběma národy v Čechách a povoliti oběma, na
čem se vzájemně dohodnou. Již to byla chyba,
ježto to bylo zapřením ústavy a obejitím par
lamentu, ana ne přirozená majorita, jako všude
jinde, měla přijíti k platnosti, ale vůle dvou,
resp. jednoho národa, protože Němci se nechtějí
dohodnouti o ničem a to proto, že by muosili
nám z ústavních práv něčeho popřáti. Oni
nepovolí ani základní podmínku parlamentár
ního života, opravení jednacího aněmovního
řádu, jen aby nedošlo k utvoření většiuy slo
vanské a parlament aby se nestal dělným bez
nich A snad proti nim; proto šlo ge v ústap
cích Němcům ještě dále a řeklo se: vláda
nemůže povoliti Čechům ničeho, protože to
Němci nedovolí a německé „veto“ přestěhovalo
se z parlamentu do ministerstev, z legislativy
do administrativy, ze aborů samosprávných do
státní správy. Vláda nestojí nad stranami, ona
stala se výkonným orgánem strany jedné a
dospěli jsme po té nakloněné ploše až tam, že

vláda nechala si svázati ruce i v takých věcech,
ve kterých se nepotřebnoje ptáti žádné strany,

ve kterých může a má jednati samostatně, (ořeje zřizování ústavů, neb dokonce paralelek.
Jsou v Slezsku polské a české děti? —

Jsou. Mají se tyto děti v mateřském jazyku
vychovávati? — Mají. A když není učitelů,
kteří by je vychovávali, má vláda povinnost,
© ně Be postarati? — Má. Tak soudí zdravý

==

V Hradci Králové, dne ?. září 1904.

O
rozum, ale Němci se ve své vášni diktátu
rozumu smějí a žádají přímo,aby vláda nekonala
právo, ale aby k vůli nim dopouštěla se bez
práví, ježto vědí, že vzděláním polského a
českého lidu ve Slezsku musí konečně nabýti
vrchu slovanská většina a oni že o svůj urněle
vypěstovaný a udržovaný vliv ve Slezsku přijíti
musí. Jedná-li se o ně, platí: „sic volo, sic
jubeo“, „tak chci, tak poroučím“, pro ostatní
národy, kteří s nimi svorně nesoa všecka bře
mena, mají jen „veto“ a pak chtějí, aby tito
národové byli zticha a nejsou-li zticha, vyčítají
jim, že boří základy říše, ač sami svolávají
tábory lidu, na nichž ge štve proti císaři, jeho
vládě, neomaleně se volá po pomoci z ciziny
a bez studu vypočítává se doba rozkladu říše,
na nějž se těší.

Máme již jen dvě neděle do počátku
školního roka a vláda se musí rozhodnouti,
ač-li se tak již v dnech, než naše řádky tiskem
vyjdou, nestalo, chce-li aspoů v takých nepa
truostech hájiti svou samostatnost, či podrobiti
se rozkazu vlastizrádných křiklounů. Ač věděla,
že se jim nejedná o princip kulturní, ba ani
národnostní, nýbrž o způsobení nové trhliny
do státní budovy systematickým štvaním, přec
přidělila vláda věc, ač původně notnost toho
nenahlížela, zemské školní radě k vyjádření
a ta se nepatrnou většinou vyslovila pro její
plán a je naděje, že tentokrát provede svou
tím více, že za ní stojí většina i z tábora ně
meckého, hlavně strana křesť.sociální a kato
lická. Ustoupí-Ji vláda, pak svým národům dá
na ruku, jak chce, aby se s ní mluvilo. „Po
dobrém nic, po zlém všecko“, toť stará zkuše
nost příslušníků této říše. Jest-li pro věc tak
nepatrnou a spravedlivou vytlonkají se českým
obyvatelům okna a císařská hymna 0 naroze
ninách panovníka smí se hráti jen v kasárnách,
pak jsme na tom v Cislajtanii hůř, než v po
věstném magyar országa. Opava poskvrnila
znova německý štít a sice skvraou, kterou
paráda v Marianských Lázních neb Karlových
Varech nezastře.

Pro nás Čechy opakuje se tu stará zku
Šenost; t. zv. liberálové a radikálové, kteří
svobody mají plná ústa, pokud jí rozumí
jen pro sebe, byli od jakživa, jsou a budou
největšími nepřáteli národů neněmeckých,
zvlášť ale národa českého a je-li kdo, jenž by
nám kus toho politického práva přál, pak jsou
to katolíci němečtí a konservativní strany
vůbec. Tak tomu bylo za Hohenwarta, tak
tomu je i za Ebenhocha a Luegra, kteří sice
musí býti německými cbauviny, aby v dueš
ních rozeštvaných dobách neztratili svých
mandátů, ale vzdor všemu jsou přec jen k nám
nejspravedlivější a nejmírnější. A to je důka
zem, že na tomto poli, na poli positivního
náboženství daly by se vyrovnati všecky ná
rodnostní a politické protivy, jen je k tomu
třeba dobré vůle a v našem národě poznání,
že náboženský radikalismos není stvořen pro
nás, ježto nejen boří základy mravního řádu,
ale připravuje nás i o sympatie všech dobře
smýšlejících a nic mu za to nedává, ani přízeň
těch stejně smýšlejících liberálů německých,
kteří s námi šli a nám tleskali, když jsme
hřímali, že nedáme okna svých škol zastříti
kutnami, nás ale opustili ihned, kdykoli jsme
se svými národními požadavkyvystoupili. Ne
chceme rozhodovati, je-li v přítomných dobách
jiná politika v Čechách lepší než politického
radikalismu, tolik však ze zkušenosti padesáti
posledních let můžeme tvrditi, že náboženský
radikalismus nám nikdy neprospěl a nepro
spěje. Discite monitil

Poznámky ku přednášce Masarykově,

(8) Vracíme se k vývodům, které pronesl
Masaryk ke konci letošní přednášky o nábo
ženství. Zaráží, že uváděje, čím vším nábožeu
ství není, nepodal výměru svého, co nábožen
ství skutečně jest. Jinak jsme spokojeni tím,
že konečně v přednášce své navrátil se k ná

Ročník X.

boženství Kristovu: „Máme největší příklad
čistého náboženství v Ježíšovi: Ježíš byl hlava
nadmíru jasná, bez mysticismu.“ Slova tato
ovšem, jak každému zřejmo, vybíhají v ten
smysl, že Masaryk přijímá náboženství Kristovo
jen jako přirozené; čímž netajil se ani nikdy
před tím. Přědem tedy pamatovati sluší, že
Masaryk, maje se pro životul oáboženství roz
hodnouti, přijímá náboženství Kristovo, a tu
vtírá se sama sebou otázka, proč tak široce a
dlouze zabíral se do filosofických úvab, jako
by chtěl nějaké nové náboženství světu ohlá
siti? Vysvětloje se to domýšlivostí a přílišnou
důvěřivostí k sarnostatným vymoženostem ro
zamu v oborech dochovědných. Jako filosofové
vůbec, tak j Masaryk vědomí veliké síly a
schopnosti rozumové stupňuje až v přeceňo
vání. Odtud popírá Zjevení. Chceme-li nějaký
závažnější důkaz, jak slaba jest oposice proti
Zjevení, stačí jen vůvaha vzíti nynější rozbory
popěračů Zjevení anebo těch, kteří schválné
je ignorují, pokoušejíce se marně něco lepšího
vymysliti. Volají cosi o pokroku, ale jest to
pokrok jen v domněnkách často až podivín
ských, nikterak ve vědění a ještě méně v ji
stotě. „Řeky prý se ztrácejí v hlubinách“ praví
Vychodil ve své Apologii, „aby sssfleny jsouce
svými přítoky tím mohutněji znova vyprýštily
— ale toto přirovnání ku pokroku vědění,
působenému prý také bludnými domněnkami,
pokulhává až příliš“

Co do praktické stránky náboženství
pouze přirozené bez Zjevení ku pokroko
mravnosti nikdy vepřispělo. Všechny filosofické
rozpravy mravončné na tomto podkladě od
prospěchu v rravnosti jen vzdalují. Hlavním
účelem jest jim rozumovati a diskutovati, ale
nikoli mravný život apravovati. Také všechn y
námahy a pokusy Masarykovy, jak všechua
vzdělaná naše veřejnost musí dosvědčiti, zů
stávají stále nevyjasněnou theorií, cvičištěm
jeho dialektiky a sofistiky, přecházejíce v život
leda v tom smyslu, že šíří v inteligenci lho
stejnost k otázkám nejživotnějším, Mládež ve
škole Masarykově vychovaná ukazuje to aspoň
velmi přesvědčivě slovem i skutkem, a její
jednání jest jeu důsledkem učení páně profe
sorova. Tady předem platí slova, která kdysi
vytištěna byla v „Osvětě“ Vlčkově: „Týž dea,
kdy profesor sestoupí s jasných výšin do kol
biště náboženskýcha politických vášní, vydává
se V nebezpečenství, že tím vzbudí bouřná
osvědčení, ano žesníží důstojnost svého učení.“
Masaryk podrývaje Zjevení a názor křesťansko
katolický, chce problonbiti náboženství a mrav
nost, a milá mládež prohlašuje, že již vlastně
nevěří v nic a takové světové otázky že jí jsou
již úplně lhostejny. V letošním studentském
almanachu Zdeněk Gabriel své Confitaor re
sumuje takto: „Nechci o tom rozhodovati,
je-li duševní přerod, jejž většina studentstva
prodělává, mému podobný či odehylný —jisto
však jest, že dospívá ke stejnému výsledku:
náboženskému nihilismu.“ Ovšem zmíněný poslu
obač universitní svaluje jediné vinu na nedo
statečnou prý methoda výúky náboženské na
středních školách a na veliký formalism. Ač
vývody jeho v této příčině jsou zajímavy a
hodny pozornosti kompetentních činitelů ka
tolických, přece jisto jest, že náboženská víra

Stndentstva dostává hlavní rány teprve na universitě.

Popře-li na příklad Masaryk Zjevaní, pak
náboženský nihilism dostaví se sám sebou a
důsledně pak morálka může býti buď nábo
ženská nebo atheistická a s ní celý životní
názor. Přemítáme-li na mysli methodu, dle
které Masaryk zamítá Zjevení, narazíme zase
na jeho velikou nedůslednost. Zakládáť si na
rozamové střízlivosti a positivních vývodech
svých,ale udá-lí se mamluviti o křesťanství nebo
katolické církvi, tu pojeho exaktnosti (přesností)
není vida ani slechu a tu pak vychází na jevo,
že popírání nadpřirozeného cestou positivní u
něho získáno nebylo a že tu rozhodovaly ohledy
docela jiné než-li vědecké. „Křesťanství“, praví
Duilbé de Saint- Projet, „neopírá se o zázrak
jakožto o svůj prvý základ; jestiť křesťanství
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aktem historickým, jenž opírá se o svědectví
historická. Fakt Zjevení dokazuje se juko
kuždý jiný fakt historický; při zkoumání, zdaž
fakt ten skutečně se udál, spoléhá rozum-vý
bradně sám na sebe: jestiť mu volno užiti
všech pravidel, všechněch vymožeností nejpří
snější kritiky. Jediné pomoci světla ovidence
a jistoty historické poznává rozum božekýráz
počátku křesťanství. Fakt ten poznáváme
s touž jistotou, jako existenci Cesara nebo
Napoleona.“

Metafysický hlad člověčenstva jest příliš
veliký, než aby se mohl ukojiti náboženstvím
přirozeným, jež měníc se dle rozličných boustav,
nemá žádného pevného bodu a potřebné sankce.
Ostatně poctiví filosofové přiznávají, že jejich
náboženství na vyplnění života nedostačuje.
Měl by si tedy i Masaryk uvědomit, že všeliké
psaní a řeči o náboženství jsou fankcemi 80
cialními a pak neudiví 80 nad tím, že těm,
jimž jedná se o zdravé jádro národa a cíle
jeho, nemůže býti lhostejno, jak on proti nej
dražšímu statku všeho lidstva řádí. Život lidský
jest příliš vážný, než aby myslící lidé mohli
Ihostejně přihlížeti k tomu, jak lehkomyslně
s náboženstvím experimentuje nedbaje toho,
že filosofové větší než on, jako na příklad
Leibnic, Zjevení připouštěli. Zodpovědnost jeho
v daševních proudech u nás jest tedy veliká.

Masarykovi bylo vytčeno „Čechem“, že
své názory náboženské, jak je uvedl v letošní
přednášce, opsal z německé filosofie. Čas se
rozhoěval a ve článku: „Posvěcená policie, nic
víc“ divadelně prohlásil: „Mohl by mu pod
razit noby jedním rázem (totiž Čech Masarykovi),
kdyby mohl jmenovat jednoho filosofa ně
meckého, jehož Masaryk opsal.“ ©Nechceme
býti posvěcenou policií, postačí nám policie
vědecká, která ochotně noby Masarykovi pod
razí. Celá přednáška jeho, odmítání církví;
popírání Zjevení, důraz, že může rozum z ná
boženství přijati jenom to, co za pravé uzná,
všechno to Masarykem mluveno bylo ve zna
mení anglického deismu. Postačí otevříti třebu
Falckenbergovy „Dějiny novověké filosofie“ a
prostodovati stať o deismu, a pozná se hned,
že Masaryk staré stromy přesazuje do naší
půdy. Nemlavil tedy nic nového, ale mlnvil
bouřně a vášnivě, odhazuje všechnu zodpověd
nost. Jest tedy zmejlená, domnívá-li se „Čas“,
že Masaryk baduje nový názor světový, že
každá jeho přednáška jest světovým prostorem,
každá věta stálicí, každé slovo planetou. Sesi
lovaná zaujatost a podrážděnost protikatolická
psychologicky u Masaryka vysvětluje se také
dosavadními jeho nezdary v národě. Chtěl býti
vůdcem, mínil politicky a kultoroě obsáhnonti
národ, ale cílů těch nedosáhl dílem odporem
jiných individualit a dílem vlastními chybami,
z nichž nejosudnější jmenaje se Hilsner.

FEUILLETON
Kus melancholie.

Napsal Josef Váňa.

„Jsou v smutných duších
útěcby plné samoty“. 

K. B. Hájek

Bylo to jetošní léto prazvláštní!
Tak jako kdyby byl tu příroda letos někdo

vraždil, jako kdyby ji byl někdo chytil želez
nými spáry a svíral ji, dusil, Škrtil. Tak se
chvěla, tak se svíjela, tak sebou křečovitě
zmítala a lomcovala, tak těžce oddychovala.
A ten dech její byl jako výheň, jako žár a
oheň chrlící sopka. Šat rozedrán, vlas roz
cuchán a tvář zbrunátnělá do krvava. Udy byly
roztuženy v křečovitém svíjení se, rozpáleny,
rozžhaveny, šlehány bezcitnými paprsky slunce.
Kůže jejich byla spálena, maso rozdrásáno a
šklebící se rány play mach, plny hmyzu, plny
nenasytných příživníků.

Bylo nedělní odpoledne.
Šel jsem procházkou polem, líně, co noha

nohu mine. Roztřáslé teplo slonečních paprsků
bičovalo hruď, hrdlo, obličej. Dech v prsou
váznul a daši savíralo tak prazvláštní teskno,
jako kdyby člověk byl najednou v osamocených
dálkách bez sdílné duše, bes soucitného srdce.
Oko těkalo 8 předmětu na předmět, zaběblo
v roztoužení v rozjasněné obzory, ale ihned
únavou choulilo se v naběhlá víčka a tulilo se
bojácně v spleť zpocených a porosených řas
Nikde kousek šťavnaté zeleně, nikde usmívající.
se tvář kvetoucích bylinek. Jen zpražená tráva
roztahovala se všude svou příšernoa režností,
píchala do oka, bodala do duše a zkrušovala
mysl, jako by celá přírodu oblekala se v roncho
popelavých smutků.

I prak líně letěl přes uvadlé nivy, malátněvesloval kříjlowa a jako mrtvý padnul bes
dechu v sežloutlé křoví.

Na poli stál dědoušek a díval se po roz
lehlém brambořišti. Hlava sívá sotva se mu
na ramenoa držela.

„Dej Pán Bůh dobré odpoledne“ pozdravil:

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 31. srpna.

(O0 hospodářských a politických těškostech a o
rosoratu národa sa přítomné doby a 00 jest
takových okolností.povinností konservativné smýšle

šicí imtelágence.)

Není mezí námi pamětníka, aby bída a
nedostatek s tak široce rozevřenou a těžkou
dlaní na naše země udeřilya dolehly, jako se
stalo letos. Ani roku 1866, kdy se v Čechách
vyběsnila litice válečná a okupace vítězného
nepřítele zaplavila země korany České, nebylo
tak zle, jako je nyní. Roku 1866 stihly po
hromy jenom některé kraje, třetinu země a
druhé dvě třetiny zůstaly při tom ve stavu,
že nejenom jim nouze nehrozila, ale že mohly
těžce postižené třetině ze svého nadbytu vy
pomoci. Ale letošního roku panující sucha
spálila a zničila rozpočty všem zemědělcům
po celé koruně České, tak že bída a nouze
bodov následkem toho všeobecnými, neboť
obvyklá tržba našeho rolníka klesla pod po
lovici, což bude míti v zápětí, že pravidelné
u nás výdělkové poměry nedostonpí poloviny
své obyčejné výše a dostoupí-li, pak bude do
sazováno na to buďto z hotového, nebo z ú
věru, což jest v hospodářském ohledu vždycky
Stnatné minus.

Tato hospodářská tíseň pak přibyla u nás
k tísni politické a národní, tak že můžeme
právem říci, že žijeme v době nanejvýš těžké,
o níž každému rozšafnému muži vážně avažo
vati přináleží. Letos bude v zemích českých
jenom velmi málo rodin, které nebudou mu
seti některým způsobem dosazovati. Spíše lze
mlaviti o tom, že se velký počet našich
českých domácností zadlaží, aby nalehavé své
potřeby vytkly. Proto třeba předem si v celé
obecnosti avědomiti, že letošní rok neznamená
pro nás žádného pokroku a bude se moci
mluviti o velikém štěstí, aby neznamenal do
konce patrný ústup nazpátek.

Jak dnes česká politika vyhlíží, nedá se
od ní čekati, že by věcným nějakým obratem
dovedla národohospodářskou pohromu nějak
nahraditi. Skoro se obáváme, že právě nastalá
národohospodářská pohroma dokonce oslabí
beztoho do poslední přípustnosti již slabon
politiku naši, tak že bude dotírající na nás
hospodářská nouze velice vydatným spojencem
našich politických a národních nepřátel.

A k tomu ke všemu nejsme ve svém po
litickém táboře ani v téch nejdůležitějších
zásadách sjednoceni, proto vyhlídky do nej
bližší budoucnosti není možno pokládati za
růžové ve směru žádném.

Právě v této u náe nastalé době tísně a——————
„Pán Bůh dej! —Co tu děláte,dědečku?“

navazoval jsem řeč.
„Ale ... ls mávnal dědeček

rukoua zakuckalge.Celáúzkostsklíčenéduše
vrazila mu v hrdlo a zadusila další řeča boř
kost budoucích pocitů znešvařila mžikem pří
jemné jinak tahy ve tváři starcově.

„Dormo mluvit!“ kuckal dále a pozvedl
třesoucí se pravici a ukazoval na mroucí bram
bořiště.

„To bude bídy, to bude bídy!“ stenal už
bez přestání dále, alo v okamžiku se zas za
razil. Slzy zalily mu zčervenalé oči, vyhrkly
na tvář a prudkostí vodopádu řítily se v ro
zevřená ústa. Každé další slovo zhořklo a
zmlklo v bezznbých ústech starce.

„Bude, bude !“ řekl jsem na to též maso
myslně. Slova útěchy uvázla mi v témž oka
mžiku také v hrdle.

V tom zavanol větříka prudkým nárazem
zalehnul do brambor. Zachrastilo to, jakoby se
tisíce kostlivců pustilo v tanec a rej. Houf
poplašených koroptví vylítnul a s divým skře
kotem zapadnol v závratnou dál.

„Lépe je věru tuhle těml“ zaskuhral ná
hle znovu stařík. — „Nepracují, nesejov, ne
žnou, o nic přijíti nemohou .... Tuhle člověk
se nalopotí, nadře,naplahbočí,nastaráa kde nic,
tu nic... — — —. Bída se naň šklobí na
jednou, jako když nenasytná saň rozevře svůj
bezednýchřtán...— — —".

„Ale, ale, stařečku, co pak to mluvítel“
roshorlil jsem se na oko.

Stařík se zarazil, utkvěl na mne zkale
ným okem, jako by moe neznal a otevřel v ú
pivu ústa.

„Ráčejí mít pravdu, roubal jsem ae“ do
dal po chvilce. — „Zapomněl jsem na Písmo
úplně. Ale když ono to člověka někdy tak
chytne, ták sevře, že by pozbyl rozumu...
Inu jsme Jidé, jsme přece jen slabí a křehcí
lidé.. . Když vidíme prácia přičiněnímozolů
svých ztrozkotánu, zničenu, ihned reptáme,
malomyslníme, zoafáme . . . Škoda, še už jsem

nad hrobem a takhle jsem se sapomenul ...

A stařec div se nedal do pláče. Obličej se

rozervanosti, které dnes roprosemtejí všená
rodní obecný smatek, máme v lůné svého ná
roda co činiti se živly, které ze zřejmě no
vlasteneckých a potměšilých důvodů odvracejí
pozornost našeho lidu od nejvlastnějších potřeb
domácího jeho krbu, hledíce mezi námi roz
síti co nejvíce nejrůznějších exotických ná
hledů, z nichš vznikají štvanice, které naši
obecnost tak zaslepují, še více již ani neroze
znává, co jest jejím prospěchem a co škodou.

Vlastenecký duch, pod jehož blahovol
nými vlivy celá naše společnost mohla by
klidně a utěšeně žíti, jest zvrácen a měněn
v nekonečné škorpení, v jehož žíravých úto
cích celkový prospěch národa se drtí a byne.

Dle počtu rozmanitých škol a učilišťmohlo
by se za to míti, že v řadách naších vyspěla
vzdělanost a provázející ji taktnost alespoň jiš
do té výše, aby každý mužněa poctivě přiznal
drahému právo na jeho duchovní svobodu a
aby druh druha nechtěl v obledu tom vijak
omezovati. A zatím právě z našich škol řine
se do naší společnosti nejvíce zmatků, bázeno
jest na její střechy nejvíce zážehů, vyvírá
z Dich nejvíce nepokojů a nesvárů, tak že
školy začínají u nás přirozený rozvoj našeho
pokroku přímo již zdržovati, honíce společnost
naši v chumel sporujících se stran a frakcí,
k čemuž jest škola nejméně povolána.

Pro naše školy předepsány jsou určité
učební osnovy a pak-li že veleduchové, jimž
zdají se býti těsnými, nemobou osnovy ty 8e
svým přesvědčením a nadčlověčenstvím sro
vnati, nikdo jim nebrání, aby se nepoděkovali
a nevyhledali si zaměstnání jiné, jež by je ne
poutalo různými předpisy a ohledy. Aby se
však ze Škol proti potřebám celé společnosti
působilo, z toho musí nezbytně vzniknouti
zmatek, jehož nejpřednější výslednicí bude vše.
obecný odpor proti takovému řádění.

Pronásledování, jímž školští pánové ati
bají každého, kdo 8 nimi nesouhlasí, vydávajíce
ho nezaslonženým potupám, valného trvání
míti nemůže, neboť při veškeré otupělosti,
bezradnosti a malomocnosti, jimiž jest dnes
naše společnost ovládána, nedá se předce jenom
mysliti, že se dříve nebo později nevzpsmatuje
a že potom rázem žádoucí pořádek nezjedná.

Bude se potom sice hlučeti a povykovatí
o „reakci“, jak se bude vykázání příslošných
mezí panující beznzdnosti neprávem nazývati,
ale k této „reakci“ se dnes u nás na všech
stranách působením „pokrokových frakcí“ hor
livě pracuje.

Vždyťbrojeníprotiústavůma podnikům,
jejichž účelem jest nésti skutečné vzdělání a
zušlechtění myslí do nejširších vrstev Jido a
brojení proti nim jedině jen proto, že správu
jejich vedou mužové, kteří nemohou výstřed
nosti blásati, jest ničením vzrůstu a moci ná==
mu zkřivíl ještě pevněji, vrásky zmohaotněly,
rýhy ztemněly. Sepjal u vědomí své viny ruce
a spustil je malomyslně v před, jako by byl
vlády pozbyl.

„»Opatraj Pán Bůh“, volal za mne už do
dálky. . „Jsmemylidédivní,jsme...——==“

Dalších slov ož jsem neslyšel. Hnalo mne
to pryč, jako by byl tam na tom místě mne
chtěl někdo o lepší část mé doše oloupiti.

Náhle ozvala se z dáli hudba. Jek rozla
děného klarinetu a pláč křídlovky nesly se
rozžhaveným a mírně rozvlněným vzduchem.
Hned slaběji, hned silněji, dle toho, jak větřík
o spálené květiny narážel. Zastavil jsem se a
naslouchal.

„Na šišato, na placato, dej mi pasu, moje
zlato... —— —"

A tempo známé odrhovačky se víca více
zrychlovalo. A klarinet 'ječel silněji a silněji,
křídlovka Ikala hlasitěji a roztřepané nárazy
trobek a táhlé houkání basy vpadalo v tu me
lodii stále a stále zrychlujícími se údery.

V sousední vesnici slavili pouť.
Zašeljsem až tam...
U nejbližší hospody vysypala se z taneční

síně nastrojená děvčata, jako by byl někdo úl
včelvyplašil.Kreva mládíbnalosejimdotváří
a vířící zvuky divoké hudby hrály jim každou
žilkou. V divokých chomáčích tolily se k sobě,
schumlanými šátky stíraly si s ořícených čel
pot a na hlavách rovnaly si pokřivenéšátkya
promočené, zcuchané vlasy.

Hoaf chavníků vyhrnul se za nimi.
„Ns šišato, na placato, dej mi pasu, moje

zlato!“ zanotoval jeden, pošinul si klobouk do
týla, roztáhnol ruce a chtěl chytiti jedno děvče.

Výkřik, výsknatí, kmitnatí šatů vzduchem
a už byly dívky na vše strany.

„No, no to je najednou upejpání“ tišil je
mladík a mrzutě shrnul klobonk zas do čela.

„Jako bych vás neznal.. ..“ dodal s ú
šklebkem a zanotoval si ihned jako na odškod
něnou:

Proč bychom veselí nebyli,
když nám Pán Bůh přeje;
dává nám na avěté pivečko
a po smrti nebe“.



roda, jejž předce tvoří tidé vzdělaní, pracovití |
a kliéní, zrovna tak jako tělo lidské tvoří údy :
Jenom zdravé a nikoliv spotvořenéa pomatené..

U nás dnes blavač ze škol vyšinul se do“
naší společnosti proud zavilé nesnášelivosti a:
odmítavosti všeho, co činí člověka blaženým a
eilným. A dospělo to tak daleko, že se obecné
proepěchy národní podřizují osobním vášním

Jitickým a že se sájmy obecné obětují úče
m utrannickým, tak že naše celá společnost

jest -dnes zmateným, rozeštvaným slabochem.
A ve stavu tom dolehla na ni přítomná

těšká chvíle — —
Tážeme se, jsou u nás dnes ještě takoví

mužové, kteří by nebyli bývali potřísnění špí
mou nejhnosnějšího sočení? Nalezli by se u nás
dnes lidé, jimž by byla upřímně přiznáma po
litická rozšafnost a ryzí vlastenectví, aby mohli
při tom největším vlastním sebezapření v nej
bližší době v jedno eraziti rozehnané a roz
prášané síly národaí? Existuje dnes u nás-muč,
který by nebyl býval nečistým proudem všed
nosti zhanoben, aby byl ochoten směle postaviti
$e v čelo programa, který by mohl v naší spo
lečnosti zavésti pořádek©

Po něčem takovém tážeme se dnes marně!
Každý jenom ví, co má dělati drahý;

žádný nechce uznati své slabosti a vlastní po
hodlnosti, jichž na soosedovi zná celé litanie;
ctnosti a obětavosti, práce a úsilí zůstávají bez

povah a brdia7 naší doby stávají ae všeijací proepěcháři, kteří však, jak každý vidí,
nacházejí celé zástapy nadšených následovatelů
a napodobovatelů.

Ze vzorného, nadšeného a poctivého muže
nechce si bráti příklad skoro nikdol

Národní naše společnost rozdrobena jest
ve směs stran a frakcí, jež jsou ve veřajném
svém působení vlastně živy negací toho, co
řekly strany druhé. Obecný zájem, Širší pro
spěch, sesílení postavení našeho národa, to
jsoa otázky, na něž se dnes zapomíná. Dnešní
doba jest zaslepené, nevypočtené řítění sa
v před, pří čemž leda že frakce frakci předbání.

A za takových poměrů, aniž by se pro
tento nerozamný chvat někdo kaceřoval a ne
milosrdně odsuzoval nebo z národa vylučoval,
připadá povinnost blahovolně zakročiti straně,
která zvolna, bezpečně a kliduě, jsouc autori
tativní organisací spořádána, v před postapaje.

Takovéto zmatky a horečnatě nezdravé
chvaty objevují se čas od času v každém ná
rodě a když stav takový dostupuje výše nebo
dochází v poměry, že většina společnosti s ta
kovýmto „střemhlavým pokrokem“ sonblasiti
více nesmí, potom jest nutno, aby se trochu
zabrzdilo v čas, dokgd se všecko neskácí.

V každé společnosti a v každém národě
nachází 86 vedle živlů výstředních, radikálních,
podnikevých také živlové rozvážní, usedlí a
konservativní a tém ve kritických chvílích
náleží úloha, aby na rozpálené hlavy výstřed
niků klidně přátelským způsobem položili

=- >
„Jach, jachl“ vyskočil a vklouznal do

hospody jako štika do rákosí.
„Muzikunti hrajte!“ zaslechl jsem už jen

ako br ozvěnou... Další slova přerušila
udba, šelest šatů a šoupání těžkých bot... — —

„Jsme to divní lidé, jsme... — — —“
vzpomněljsem na slova dědouškova ...

„Jeden pláče, drahý zpívá, jeden se ra
duje, druhý zoafá ...— — — “

V tom vedle zakviknul flašinet. Před
chaloupkou nachýlenoa a nakřivenou stál na
jedné noze invalida a hrál. Pes před vozíkem
vyplazoval jazyk, těžce oddychoval a smutně
pohlížel na dvěře bídné chaloupky. Stála tam
chuďas pod rozčechranými a rozházenými došky
jako rozcuchaná stařenka.

Zástap klaků pobíhal a skotačil kolem.
Najednou u chaloupky se otevřely dvéře

a hubená babička vyvalila se na práh. V ruce
nesla začernalou placku (koláč). Sešourala se
se zápraží k invalidovi a kladla mu volně
placku na flašinet. Obličej se jí při tom usmíval,
ule ihned přeletěl jím jakýsi stín. Zdálo ae,
jako by se s plackou těžce lončila,

„Zaplať Pán Bůb na stotisíckrát!“ děkoval
invalida a pes tklivým okem doprovázel jeho
slova. Hubená, vyzéblá žebra se mu zatřásla
s zuby se hltavě vycenily při pohledu na koláč.

Silu výjevu toho jsem nesnesl. Slzy mne
polily a já utíkal pryč. Myslel jsem, žeta sta
Ťenka invalidova žena, která šla do chaloupky
pro almažnu a ona to zatím — dárkyně sama
... Chnďas podaroval chuďasa, edilel svou
skrovnou skývu 8 jiným a nemalomyslněl, ne
kvílel, nezoufal, nenaříkal že ho Bůh opustí

„Inu, jsme mylidé divní, jsme... — — —“

Jsou i v smutných daších útěchy plné

samoty.ey

studený obklad, aby radikálním zaslepencům
vlídně správnou cesta ukázali, aby podnikavé
v jejich slabosti podporovali.

U nás dospěli jeme právě v takovou situací,
že dnes za stávujících poměrů octly se všecky
dosavadní strany na konci svých „ideálů“ a
že hospodářská pohroma zbavila je takořka

veškeré další možnosti, aby mohly ka PhomNotným následkem toho může býti jenom
mnohonásobné zvrhnatí — —

Poněvadž strany ty zvrhly by „národu“,
třeba tomu předejíti a kde třeba a možao
v zájmu obecnosti pomoci. To dnes by náleželo
učiniti straně konservativní, kdyby totiš u nás
nějaká skutečně existovala.

A to jest právě ta největší bída a po
hroma našich veřejných poměrů, še dnes není
u nás nikdo tak silný, aby mocnou, účinnoa
rukou do nich zasáhl a ve vedení veřejných
záležitostí rozmanité unavené a nezpůsobilé
činitele vystřídal.

O tom není pochybnosti nejmenší, že ná
lada našeho lidu jest dnes úploě jinačí, než-li
jaká byla ještě před desíti lety. Politické po
esii a státnickým deklamacím dnes nevěří
nikdo a proto strana 8 věcným, vážným pro
gramem a určitými cíly, k nimž by sebevědomě,
důsledně a nennavně kráčela, stala by se za rok
neomezenou paní politické situace v Čechách.

Ale strany takové u nás dnes není!
Musíme bezohledně říci, že jest to vinou

právě těch činitelů, kteří měli o to pečovati,
aby takováto politická záloha, jež by unavené
a odbyté politiky vystřídala, u nás byla na
zavolání po ruce.

Bývalá česká strana konservativní se roz
padla a sice hlavně nepolitickým působením
několika pražských katolických politiků, jejichž
veškerá moudrost a snaha spočívaly v tom, že
po leta hleděli postaviti katolicky smýšlející
českou společnost, řekněme to přímo, „mimo
národ“. Tím nebylo docíleno ničeho. Poněvadž
uni mezi katolíky nebylo v ohleda tom jedno
myelnosti, jelikož rozamní katolíci nechtěli
národa absolutně panovati, ale chtějí, aby byl
národ katolickými zásadami proniknut a tadíž
ovládán, došlo k dnešní politické malowmoci.

Bez organisace, bez vlivu, bez moci stojí
zde dnes nejmocnější ve přítomné době činitel
v našem národě, katolicky smýšlející společnost,
a malomocně musí doznati, že nemůže zakro
čiti, když zakročiti jest vlastně povinna.

Po leta jsme zde hlásali, že třeba vyhle
dávati, co nás v jednotu národní spojuje, pra
covali jsme ku konsolidování všech vážných
muožů,hledali jsme styky, navazovali jsme spo
jení, abychom v čas potřeby stáli proti před
vídaným přívalům nepřízně poměrů, jejž nyní
různé frakce z veřejného života splachují, jako
silná, nová zeď, za níž by společnost česká
oalezla ochrany.

Ve práci té byli jsme podezřívání, čisté
pohaatky našeho jednání brány bylyv pochyb
nost a lehkost. Politika naše, že není-li na ten
čas možno mezi námi zjednati úplné shody a
jednoty v otázkách veškerých, abychom moadře
a klidně společně pracovali v těch směrech,
v nichž jsme za jedno, byla osočována, tupena,
nejméně k tomu povolanými figurami zavrho
vána a konec konců?

Ten každý vidí! Nám to ovšem radost
nepůsobí žádnou, že je v Praze na místě silné
české konservativní strany směs „mimo národ“
stojících politiků, kteří se nyní — schovájí, kdy
měli vlastně veřejně vystoupiti, radu dáti, ve
dení veřejných poměrů se ojmouti.

Dnešní doba především učí, že jsme 80
měli povznésti nad malicherné strannictví, nad
osobní titěrnosti a že jeme měli neochvějně,
třebas i na mnoze se sebezapřením státi při
sobě tam, kde mravní i hiwotné zájmy celé
české společnosti přísně to vlastně kázaly.
Dnešní doba zejmena učí, že se nemělo při
pustiti, aby někdo pod sobeckými záměry a
zájmy, třebas že pod sebe vábnější zástěrou,
prolamoval jednotu, jakou národ nerepre
sentuje.

Poměry dnešní jsou takové, že nezbytně
musí býti ze kruhů stoupenců směrů konser
vativních zahájena politika nová, zdravá,
správná, nikoho nevylučající, zkrátka taková,
jaké je zrovna potřeba!

Času k tomu jest ještě dost a příležitost
zrovna! Těžké doby, možné převraty, na něž
musí býti každý připraven, nesmí nalézti ston
pence mínění konservativního s rukama v klíně.
Zujisté že jsme dnes řekli to, co má každý
dávno nu špičce jazyka.

Obrana.
(3)Protestantská literatura o dá

blevi. Nikdy v křesťanstva nebyly šířeny po
věry v takovém množství a tak nesmyslné,
jaké šířili na ohblupování lidu protestantětí
pastoři v XVI století. Některé jsme uvedli již
dříve. Není nevhodno zmíniti se též, jak sou
dili „pokrokoví“ protestanté o ďáblovi. Janssen

sděluje, že německá literatura o ďáblech z XVI.
století jest výhradně původu protestantského;

v základních rysech spisy ty souhlasí s tím,co napsal Lather o ďáblu a jeho říši. A jaké
perly osvěty zde nacházíme! Nejpověrčivější
latristka by nad tou moudrostí vrtěla hlavou.

Lather s důležitou tváří psal, v jaké po
době se ma kdy ďábel zjevoval. Prý se někdy
ďábel ukasoje jako vepř,jindy jako hořící vích
slámy; na Vartbarku se ma zjevil ďábel dva
krát v podobě psa, aby ho oklamal; v Kobarku
viděl ďábla v podobě hvězdy. Prý opicea hadi
jsou ze všech zvířat nejvíce ďáblu poddáni;
on do nich vstupuje, aby jich znenžil ku kla
mání lidí. Také píše, že v jebo rodišti na vy
soké hoře jest jezero, které jest sídlem ďáblů;
hodí-li tam někdo kámen, hned se zdvihoe
velký vichr; vypráví ještě o jiných brlozích
dábelských. „Svatí se domnívali, že Bohu slouží
svým sebezapíravým životem, ale byli vlastně
ďáblu poddáni, stali se sluhy satanovými. Po
učovals vážnou tváří: Nemoc nepochází od
Boha, ale od ďábla. — Ďábel je takový mistr,
že z jednoho lístku na stromě může emrt
způsobiti. Ďábel poškozujea usmrcujelidi pro
středky, jež mu k tomu slouží; otravuje vzduch.
Jest mnoho ďáblů v lesích, vodách, pouštích
a navlbkých, močálovitých místech, tak že lidem
škodu činiti mohou; někteří jsou také v čer
ných a hustých mracích, kteří způsobují krupo
bití, blesk a hrom, otravují vzdach a pastvinu.
V čase moru dýmá ďábel do domu; co uchvátí,

slepých jest ze zlomyslnosti dáblovy. Proto
nemá nikdo pochybovati, že mor, horečka a
jiné těžké nákazy arány jsou dílem ďáblovým,
neboť on to také jest, který připravuje a pů
sobí velké bouře, oheň, drahotu, a že polní
plodiny se kazí. O šílených a bláznovských
lidech tedy soudím, že všichni bláznia ti, kteří
o rozam jsou olonpeni, jsou takto raněni od
ďábla. Neboť že lékaři připisují mnoho takových
nemocí přirozeným příčinám, a dosud tytéž
iókařstvím mírní, stává se proto, že nevědí, jak
mocný a silný jest ďábel.“

Když mu jednou bylo sděleno, jak jeden
člověk soustem chleba se udusil, jiný s doma
spadl a zabil se, řekl: „Toto všeckočiní ďábel;
ale svět v to nevěří, že by to ďábel byl; myslí,
že se to děje náhodou.“

Lather také učil své věrné, že ďábel po
dloudně podstrkává podložené děti (Wechsel
bálge) místo pravých dětí, aby lidi trápil. Další
okatější „zkušenosti“ Latherovy raději vyne
cháváme, poněvadž by se jimi krasocit čtenář
stva příliš málo vzdělal. Kdo by však je přece
čísti chtěl, toho odkazujeme na VI.svazek Jansse
novy historie str. 468. Takhle osvěcoval ten
muž, který prý kácel římskou pověra! Při
čtení těchto objevů z říše satanovy máme
dojem, jako bychom slyšeli mlaviti pověrečného
raského mažíka zGogolových spisů. Ale pardom,
peubližujme těm muažíkům příliš. Ani ti takhle
„osvíceně“ nevěří.

Ovšem že na základě Lutherova učení se
římo rojila pastorská kázaní 8 podobnými a

ještě, fantastičtějšími objevy. Na př. Ondřej
Moskulus vynalezli ďábla manželství, Albrecht
von Blanckenberg ďábla lakoty a lichvy, Joachim
Westphal ďáblu lenosti, Florian Daule ďábla
tance, atd. Dvacet takových ačených spisů vyšlo
v jednom velikém svazku r. 1569 ve Frank
fartě nad Mobanem pod titulem: „Theatram
diabolorum“ (Divadlo ďábelské), z něhož prý
lze poznati, že jest nám bojovati v tomto světě
nikoli s císaři, králi, knížaty, pány a jinými
potentáty, ale s ďáblem. Šest let na to vyšlo nové
vydání toho díla „rozmnožené čtyřmi novými
ďábly“ a r. 1587 třetí vydání, kde pranýřováno
ještě deset nově objevených ďáblů, na které
dřívější theologové protestantští zapomněli;
„Svátostného“ ďábla (Sacramentsteufel) popsal
důkladně i „s jeho třiceti sedmi pomocníky
(Adjuvanten) pastor Jan Schůtz. Dílo celé ob
sahuje 1630 stránek velikého folia; jistě to
kniha velice důkladná, ale vydavatel Sigmund
Feyerabend ji odporučuje jako příračku kaž
déma; však to prý jest „věrná výstraha přede
vší lstí a vražednictvím ďáblovým.“

Jiné veliké svazky tbeologické literatury
následovaly; byla to nejmilejší duševní strava
Npokrokového“ protestantstva. Ovšem vzpo
meneme-li na bídu lidu ujařmeného protestant
ským panstvem, na zvířecí život, jaký v Ně
mecku v XVI. století zavládl, na nejnesmysl
nější pověry -— tu se nedivíme, že protestanté
sami viděli právě ve své vlasti hlavní ďáblův
pašaltk. A nedivíme se též, že taková pokro
ková škola zanechala citelné stopy i v Německa
přítomném. Není podivno, že sám pastor Paul
Gerade o náboženství lidu protestantského
praví: „Pověra jest vlastním živlem lidu gel
ského; ta trocha křesťanství jest ponze nátě
rem.“ (Meine Erlebnisse und Beobachtungeu
als Dorfpastor 1883—1893.)— Tolik jsme zatím
uznali za vhodno na dorozamněnou napsati
pod dojmem znova se opakajících útoků na
„katolické pověry.“ Na př. dobrotisko Čas pod
názvem „Pověra nevymírá“ sděluje s hrozným



úžasem, že za rok 1908 navštívilo Lárdy
500.000 poutníků. — My k tomu dodáváme:
Jen houšť! Lépe jest s důvěrnou oddaností
hledati ochrany a posily u vznešené matky
Spasitelovy uež obklopití se ďábly nejrůzněj

ě m zákořnictví a v každé nehodě viděti prstypekla.

Politický přehled.
Ministerský předseda dr. Kórber koná

právě po Haliči inspekční cestu, prohlíží soudy
a jiné úřady, jest všude okázale vítán, často
řeční. Cestu započal problídkou Krakova, kde
zvlášť rozhovořil se o soudnictví. Důrazně
také doložil, že stát nesmí býti nikdy jinakým
než spravedlivým! Nesuí býti nijaké leti ve
vykládání zákonů, nijakého rozmaru v jeho
vykonávání! — Poláci jsou prý už pro plán
dr. Kůrbra na celé čáře získáni — účel a
význam cesty haličské jest jen formální, jest
to vlastně jen tak děkovací visita páně Kůr
brova u panstva polského, jež ve Vídni byl už
získal. — Následky sucha vyvolávají nouzovou
akci, kterou vláda uznává u již prohlašuje, že
ji řešiti nebude $ 14., nýbrž parlamentně. To
právě se hodí dr. Korbrovi, že snad přece Če
chové nutností dohnáni jemu se nakloní. Na
dlouho-li však? — Dosavadní zemský hejtman
tyrolský hr. Brandis byl úřada svého sproštěn
a na jeho místo jmenován říš. a zem. poslanec
dr. Kathrein. Také terstský místodržitelhr.
Gočss vzdal se svého úřadu.

Korunovace srbského krále Petra vyko
nána bude 21. září. .

Francouzští biskupové Le Nordez a Geay,
oba vládě Combesově původně oddaní, konečně
na vyzvání av. Stolice dostavili se do Říma
a podrobili ve jejímu rozsudku.

Japonci dosud nedobyli Port Arthuru, a
dle nejnovějších zpráv docela prý upaostili od
dalšího jeho dobývání. Pevnost udrží se déle,
než se myslí, prý i do konce roku tohoto. Ob
hájci Port Arthura gen. Stosselovi udělil car
za jeho udatnost kříž řádu av. Jiří III. třídy.
— Maršál Oyama od Porth Arthuru odvolán
k hlavníarmádějaponskéaLiaojanga,kdena
místě Kurokiho převzal sám vrchní velení. U
Liaojangu již po čtyry dny se bojuje, ale bitva
dosud nerozhodnuta. Ztráty na obou stranách
jsou těžké, ale o nějakém úspěchu Japonců
nelze dosud mluvit. Střelbaz dělje tak hrozná,
že jednotlivé rány nelze užani rozeznati. Přes
to se vykládá, že to není rozhodující bitva,
poaze boj mezi předními voji.

Z činnosti katol. spolků.
Z Čáslavě. Pozdařilé spolkovéacbůzi,kterou

katolické spolky naše pořádaly na Štrampouchu (řeč
níkem by! p. Šafránek, rolník a redaktor) dne 21,
srpna t. r., připravila čilá katolická jednota naše, pod
porovaná členy odbočky všeodborového sdružení, dne
28. srpna zábavní večer s přednáškou dp. St. Poapí
šila „O povinnostech katolíků v době nynější“ v míst
postech spolkových „u Lišků. Přednáška e napjaton
pozorností byla vyslechnuta a odměněna bojným po
tleskem. — Pozorovali jsme, že někteří účastníci při
cházejí až po přednášce, aby súčastnili se zábavné
části programu, na oož upozorňujeme. Účelem spolku
jest zajisté na prvém místě vzdělávati a pak teprve
baviti. Proto prosíme, aby budoucně všichni súčastnili
se i přednáškyl

Ze Sedico u Kutné Hory. Dne 21.m.
m. t. r. odbývala zdejší odbočka všeodbor. sdružení
členskou uchůzi v hostinci p. Lokaje, při čemž dp.
Jos. Zelený, místní kaplan v delší řeči své poakázal
na význam tisku a jeho gneužití jak v časopisech,
tek v t. zv. krásné literatuře, a pobádal k hojnému
čtení a odebírání dobrého tisku. Schůze byla četně
navětívena a v nejlepší náladě skončena. Zdař Bůh
další činnosti!

Křesťansko-katolický vzdělávací
podpornjící spolek „Svormest“ v Červe
mých Pečkách konati bude dne 4. září t. r. o
4. hod. odpol. měsíční spolkovou schůzi ve spolko
vých místnostech v hostinci p. Jos. Kuchaře. Program:
1. Čtení protokolu minulé schůze. 2. Sdělení spolko
vých zpráv. 3. Přednáška pana Ant. Pochmona, reda
ktora „Obnovy“: „Cesta k blahobyta“. 4, Placení
měsíčních příspěvků a přihlašování se nových členů.
5. Volné návrby. I nečlenům vstup volný.

Z Třebechovie. Katolickájednota zdejší
pořádá ve čtvrtek dne 8. září 19J4 veřejnou před
nášku p. Fr. Jelínka, učitele £ Malotic, o tbematě
„Katolíci, probaďte sel“ Začátek ve 3 hod. odpoledne
v sále pí, Kat. Jarkovské. K hojné účasti zve“výbor.

Zprávy místní a z kraje.
K padesátiletému jubilem prohlá

šení dogmatu ©Neposkvrměném početí
Pamny Harle. V neděli bude čten na kazatelně
list Sw. Otce k oslavě jubilea. Ve čtvrteko 10. hodině
bude sloužiti J. Biskupská Milost pontifikální mši av.
v kathodrálním chrámu Páně; odpoledneo 3. hod.
vede nejdp. biskup elavnostní průvod z kathedrály

do ohbrámuPanny Marie. Podrobnosti k průvodu se
vztahající budou ještě oznámeny. Katolíci, súčastněme
se krás'é té slavnosti k oslavě Matky CNeposkvrněné
co nejčetněji|

Osobní. Rada vrobního zem. soudu vHradci
Králové p. JosefBalcar jmenován radoupražekého vrch
ního semského soudu; rade remského soudu p. Karel
81. Isakovicz v Hradci Králové jmenován radou vrch
ního zemského soudu.

Sňatek. Pan J. Kubálek, c. k. cvičný učitel
v Hradci Král. a sl. A. Červenková,dcera p. K. Čer
venky, c. k. vládního rady a feditele gymnasia na
odp., slavili sňatek svůj 30. t. m. v Hradci Král.

Úmrtí. Pan Bed. Sallak, c. k. vrchní borní
ve výslužbě v Hradci Králové, zemřel 30. srpna t. r.
v 86. roce věku uvého. Pohřeb konal ae I. t m. na
Zámeček. — Dne 80. arpna zemřel v Hradci Králové
návštěvou tu dlící studující reálky kroměřížské Josef
Bouček, syn svěrolékate v Kroměříži. Zesnulý odvozen
do Kroměříže.

Dramatický večer chorvátské tragódky M. Theodorovičové, pořádanývedvo
raně Adalbertina 30. t. m., přilákal slušný počet zdejší
intelligence. Vystoupení umělkyně bylo požitkem
v skutáu překvapujícím, originelním. Slovům ovšem
mohli rozaměti účastníci jen z části, ale umělkyně
přece udržovala návštěvníky v napjaté pozornosti až
do konce. Paní M. Theodorovičová vyniká bravarním,
ohnivým temperamentem; svižná modulace hlavová,
umělecká, případná gesta, výraz tváře — to vše splý
valo v ladnou, přirozenou harmonii, tak že odměněna
častým potleskem. [ vystoupení jejího mladičkého syna
přijato « pochvalou; mladý umělec projevil talent
mnohoslibný. — Toliko vyslovováno obecné přání,
aby umělkyně pro příště předložila návštěrníkům
český překlad dramatických výstapů; tak zajisté na
lezne její umění v naší vlasti ještě většího porozumění,
Umělkynó slíbila, že se o to postará. — Ka konci
vzletným doslovem rozloučila se s posluchačstvem,
děkujíc zvláště p. dra Baťkovi, p. purkmistra JUDru
Ulrichovi a správě domu za usnadnění stkvělého ve
čera. Skončila voláním: „Živili Češi“, což od přítom
ných přijato a hlučným potleskem. Přejeme umělkyni
na dalším tourné mnoho zdaru.

Na mimořádné schůzi okres. zastu
pitelstva v Hradei Králové dne 24.srpna
konané, schváleno bylo překročení rozpočtu ohledně
přístavby okres. domu o 2108 K. Práce keramické a

Stoupání cem. Úmluvou dodavatelůmléka
z okolí Hradce Králové zvýšena cena 1 l mléka od 1.
září při prodeji drobném z 16 b na 20 h, obchodní
kům na 18 h. Na venkovských statcích prodává se
litr sa 16 h. 1 kg. másla stojí až 280 K. Mouka
z 30 h za kg stoopla na 40h. Vůbec cena všech
potravin mimo maso následkem nedostatku píce stoupá.

Vojsko = manóvrů císař. u Strakonic,
které vlastně byly císařem následkem nedostatku vody
a píce zastaveny, se už do Hradce vrátilo, Dovolenci
a záložníci rychle propouštějí se domů.

Dary bíisk. Borromem věnovalip. t.
PP- Řebák, děkan v Opočně 6 K, Jos. Stejskal, farář
ve Stadnici 6 K, Kohout, farář v Nemyčevsi 10 K,
Jos. Hoke, katecheta v Chrasti 10 K, V. Veselík, fa
rář v Brandýse 2 K, Jos. Svoboda, děkan v Ledči
2 K, Jar. Schovanec, katecheta ve Světlé 1 K, Jan
Bauer, kaplan v Luži 2 K, Fr. Brýdl, kaplan v Co
rekvicí 8 K, Al. Černík, kaplan v H. Městci8 K, F.
Kuhn, kaplan v Kopidlně 3 K 60 b, V. Kysela, ka
techeta v Chinmci 2 K, Jos. Krajíček, farář ve Vosi
cích 2 K, K. Mensinger, kaplan v Úpici 2 K, Josef
Portman, farář ve Úblenech z K. Dárcům „odplat
Pán Bůh!“

Záložne v Hradel Králové. Výkazza
měsíc srpen 1904. Stav vkladů počátkem měsíce K
1,540.447-11,vloženo K 114.237-63,vybráno K 146.141-71,
stav koncem měsíce K 1,609.642 98. Stav půjček po
čátkem měsíce K 1,098 53296, půjčeno K 100.859-78,
splaceno K 56.161*16,stav koncem měsíce K 1,146,231*68,
Počet účtů 2447, reservní fondy K 118,917*18,závodní
podíly K 62.846-16, pokladní obrat K 725,58354,

Záložní úvěrní ústav v Hradel Král.
za měsíc erpen vykazuje stav poukázek pokladničních
K 637.900, knížek vkladních K 1,360.879-93. Na jistinu
akciovou zaplaceno K 2,000.000, reservní apojistné
fondy činí K 476.000.

Vědyť jsem tu jem samí študenti!
Srpnový večer v lahodě své rorprostřel se nad Hradcem.

Bylo po 10. hod. Od verandy, v místě, kam málokdy
zabloudí civilista, sněl tichou nocí zpěv: mužské
mladé hlasy promíšené ženskými blásky přednášely
opravdu pěkně naše národní písně, Najednou vpře
stávce zavzněl kormatlivý hlas ženský: „Václave,
Václave, co zde cěláš v takové putyce?|“ Štěbetání
ženských a smích společnosti nmikl. „Co tu chcete?,
ozval se drsně mladý blas, „zde není žádná putyka,
všdyť jsou ta jen samí študeatil?“ V odpověď na
to neznámá žena: „Hledám syna Václava a dle blasu
poznala jsem, že tady ve společnosti, Václave, pojď
domů l“ Na to drsný mladý hlas: „Václave, já mít
takovou mámu, bned ge na místě střelím!“ Ubohá

matka znova syna pobísela k odchodu: „Václave,
pojď! Tolik let jsem a mušem a přec jsem ho nikdy
po hospodách nebledala, ale za synem musím od pa
tyky k putyce — — —". „Co tak křičíte?|" ozval
8© zuvvu onen mladý hlae, „jste-li slušná ženská,
můžete k nám“. „Kdybych mohla a ty mříže mi
nebránily, vybídla bych syna jinak“ odvětila matka.
Drsný hlas osval se anova: „Václave, hned bych se
zastřelil, mít takovou mámu. Tady nemáte co dělatl“
„3 vámi nemám co jednat, je tu můj syn“ roshorleně
děla matka, „mám k němu právo a také povinnost,
abych ho před všelijskoo ludráckou společností varo
vala a z omámení frajliček vysvobodila — — —“
Všecka Čest starostlivé a statečné matce!

Z perety. Před porotoukrálovébradeckou
odsouzení byli: 29, srpna dopol.Jos. Verner, obuvník
ve Velkém Třebošově, pro zločin krádeže na 5 roků
těž. žaláře; téhož dne odpol. Ant. Balcar, továr. děl
ník z Náchoda, pro sločin násilného emiletva na z
roky těžkého žaláře; dne 30. srpna dopol. Josef Zaňka,
tesař z Kostelce n. O., obšalovaný pro sločin násilného
smilstva, osvobozen ; dne 1. sáří dopol. Robert Mach,

pokladník nemocenské pokladny v Nov.Městě n. M,
pro zločin podvodu na 15 měsíců těž. žaláře.

Z pošty. Poukázky c. k. poštovníhoapořitel
ního úřadu ve Vídni, na 1000 K snějící, nevyplácejí
se a okénka spořitelních vkladů, nýbrž v pokladně
c. k. poštovního úřadu v úředních bodinách od 8—12
dopol. a od 4—6 odp.

Na Pražském Předměstí zemřela30.
srpna pí. Aloisie Roiligová, soukromoice, v 59, roce
věku svého. Pobřeb konal se 1. září na břbitov ku
klenský.

Z Pouchova. Minuléneděle slarenozdeja
bileam 20letého trvání hasičekého spolku. Jiš před
tím večer, kdy vyvěšeny prapory na faře, na škole a
mnohých jiných budovách, procházela kuklenská hadba

. Česenkova celý: Pouchorem ve všech obydlích
dosti slušně osvětleným. Zvláště jasně vynikalo osvě
tlení průčelí farního, škoiníbo a v hostincích „Na
staré“, p. Fr. Prašáka, p. Jos. Česáka a p. J. Vojtěcha.
Na Malé ulici pozorovali jsme také 2 tran-pareuty
s nápisem „Sláva basičům“. Sbor domácích hasičů nesl
v průvodě rozžaté lampiony. U fary a školy učiněno
zastaveníčko, sa které vyznamenání dp duchovní
správce srdečně poděkoval Také rukoty ponštěny a
atříleno z račníc. Na drahý den záhy z rána budíček.
Po 9. pak hodině přiváděla hudba příčhozí spolky,
jichž napočítáno 13, mezi nimi také dívčí odbor ha
sičeký v stejnokroji. Po 10. bod. přivedla hudba všecky
spolky před sochu sv. Jana u kostela, kdež dp. farát
K. Kotrbelec celebroval polní mói uv. za awistence vp.
J. Blinky, kooperátora z Bystré a ctp. J. Ulíka, bo
boslovce Pouchovského. Improvisovaný oltář byl vkusná
ozdoben květinami a vysokými palmami, zapůjčenými
od p. J. Vognara, zabradníka. Po měi sv. promluvil
dp. celebrant ke spolkům ve čtverhran rozestavoným
o náboženském motivu, jenž má býti hlavní vzpraživou
haeičům při sebeobětování pro sáchrauu bližního ma
jetku, dada za příklad sv. Jana Bošího, kterakš
v Granadě vynášel na vlastních bedrách z plamenů
nemocné. Mezi řečítouto fotografoval p. Ant. Krasnička,
měst. královéhr. úředník z Věkoš, celé shromáždění.
Odpoledne o 2. bod. na Beseduím plácku p. starosta a
velitel Pouchovského abora p. Jos. Polák pozdravil všecky
spolky a porzbndil k svornému spolopůsobení a p.
Jos. Skalický, jednatel spolku, podal stračnoa zprávu
20letého působení a zdůraznil nejen záchranu majetku
hmotného, nýbrž i duševního majetku národního, na
češ konáno vefejné cvičení pod vedením p. Fr. Zadro
bílke. Napotom provedena na Malé ulicí na stavení
p. Jos. Konečného praktická zkouška bašení požáru
se stříkačkou. Potom zavedla nás hadba do zahrady
p. K. Herrmanna, velkoobchodníka lenem, kdež při
pravena četnému obecenstvu hojná zábava. Jako pro
davači a lahůdkaři poskytovali návštěvníkům různá
osvěžení, tak zese pp. bratří Skalických, p. Dostál,
p. Antoš, p. Macek a j. pečovali žertovnými přednáš
kami „v holírně“, „při soudním výslechu“ atd. o roz
veselení myali. Omladina pak obého pohlaví holdovala
Da uschlém trávníka tanci při výborné hudbě, Posléze
věnečkem v besedním hostinci sluvnost zakončena.

Stávka ukončena. Věžníhodinyv Poa
chově, na jejichž stávku Obnova nedávno poukázala,
shodly se = p. Reischlem, hodinářem hradeckým, kte
rýš je k pravidelným výkonům zase pobnoati slíbil;
p. Štandora pak obnoví tvářnost všech 4 ciferníků.

Slav. řeholní sliby. Cthp. Prokop Josef
Novák, rodem z Perkaova, klerik král, kanonie prae
monstrátské, dne 8. sáří t. r. o 10. hod. dopol. složí

orné řehvlní sliby v klášterním chrámu Panuy Mariev Zelivě.

Včelařská schůze pořádáse4.zářívhost.
p. Špryňara na Slezském Předměstí u Hradce Králové
o 2. hod. odpolední. Pořad: 1. Formalie. 2. Prohlídka
včelstev na podzim. 3. O spojování včel. 4. Volné ná
vrhy a rozhovor včelařský. Přednášky a referát vý
stavy brněnské podá p. K. Pasourek, kočovný učitel vče
lařetví zemědělské rady. Příznivci a přátelé včelařatví
jsou vítáni. Vstup volný.

Anglický král v Narianských Láz
mích. C. a k. dvorní fotograf J. F. Langhans přijat
byl od krále anglického Ednarda VII v Marianských
Lázních ve zvláštní audienci, by předložil podobenky
královy jako c. a k. rakouského polního maršála.
J. V. vysloviv nad uměleckým provedením podobenek
své nejvyšší uznání, adělil zároveň právo, by veškeré
obrazy veřejnosti byly předloženy.
V Zdějin poddaných vosnie bývalého

pamství Hradce lové. (Dlezáznamůarchi
válních podává V. P—a.) (Pokr.) Lochenice. Wero
nika Svobodová měla7 atr. I., 4 atr. 2 věr. II., 6 atr.
II tř. dědičn. rolí, pod 3 vozy lak děd. a pod 1 čt.
zabrady; úroků do záduší platila půlletoě 36 kr.,
vrchnosti odváděla 3%slepice a do důchodu 45 kr. 1
den., p. děkanovi desátku 3 čt. žita a 3 Čt. ovsa, na
koně p. děkanovi 1:/, čt. ovsa, jménem letníku 9 kr.,
1 vejce, robotovala 4 dny týdně. Pavel Baroš měl
1 str. 2 věr. I., 8 věr. IÍ.tř. dědič. rolí, pod 3 vosy
louky pod plat roční 2 sl. 11 kr. 8 d., pod2 čt. za
hrady ; úroků k sádoší platil 16 kr. půlletně, vrch
nosti do důchodu 6 kr., na koně p. děkanovi 1 čt.
ovsa, za letník A kr., 1 vejce a robotoval 2 dny týdně.
Jan Vaněk měl 1 str. 2 věr. [, 2 věr. II. tř. děd.
rolí, pod 1 věr. zahrady; úroků k záduší platil 17 kr.
8 den. půlletně, vrchnosti odváděl 1 slepici a 8 kr.
do důchoda, p. děkanovi na koně 1 čt. ovsa, sa let
ník 3 kr., 1 vejce, robotoval 3 dny týdně. Tomáš
Zadrobil měl 1 str. 8 věr. I., 3 str. IL a 3 str. III.
třídy rolí dědič., pod 1 vůs lonky děd., pod 2 vos

louky pod plat ročně 8 el., pod 8 věr. zahrady; úrokk záduší platil půlletně 18 kr. 1 den., vrchnosti od
váděl 1 elepici, 16 kr. 1 den. na p. děkana, na koně
panu děkanovi 1*/, čt. ovsa, za letník 6 kr. 1 vejce,



s jedné šelesné krávy 35 kr. ročně, robotoval 2 dny
týdně.Magdalena Pilnáčková měla3 str. I, 4
etr. 2věr. II, 8 str. III. tř. děd. rolí, pod 3 vosy
lak podplat roční 4 sl. 52 kr., pod 3 vér. zahrady;

úroků do sádaší sr. Dacha platila 41 kr., vrchnosti
odváděla 1 slepici a do důchodu 40 kr., p. děkanovi
ne koně 1'/, čt. ovea, sa letník © kr., 1 vejce, robo
tovala 3 dny týdně. Váci. Maroš měl 3 str. I.a 1
etr. III. tř děd rolí, pod 1 vór. 2 čt. zahrady ; úroků
do zádaší platil 36 kr. půlletné, vrchnosti odváděl 1
slepici a 15 kr. do důchodu, panu děkanoví na koně
1, čt. ovsa, letníkův 6 kr., 1 vejce, robotoval 3 day
týuně. Matěj Flye měl 4 etr. I. a tstr IL. tř. děd.
rolí, pod 1 vů« děd. lak; úroků do záduší platil 7
kr. 1:/, den. půlletně, vrohnosti odváděl t slepici, do
důchodu 15 kr., pana děkanoví na koné 1'/, čt. ovaa
a za letník 8 kr., robotoval z dny týdně. Martino
Sadovský měl 3 str. I. a 2 věr. II. tř. děd. rolí,
pod 2 vozy luk podplat 3 sl. 86 kr. ročně, pod 3čt
zabrady; úroků k sádaší ev Dacha platil 32 ke. .11/,
den., vrobnosti odráděl 1 slepici, do důchodu 16 kr.,
panu děkanovi na koně | čt. ovsa, za leiník 6 kr., 1
vejce, robotoval 8 day v týdnu. Václav mladší
Vořiš měl 1 str. 2 věr, I. tř, děd. rolí, pod 3 vosy
lak pod plet roční 6 gl. 65 kr., pod 1 věr. zahrady;
úroků k sádaší platil půlletně 32 kr., vrchnosti od
váděl 1 slepici, do důchodu 5 kr. 3 den., ostatní vše
jako Sadovský. Jan Hroneš měl 3 str. I tř., 1 str.
3 věr II. třídy děd. rolí, pod1 vůz luk pod plat 1 zl.,

d 1, čt. sabrady; úroků do záduší 17 kr. 4 den.,
do důchodu (1 kr. 1/, den, p. děkanovi na koně l1/,

čt. ovsa, z1 letník 6 kr., © 1 žslezné krávy 35 kr.
ročně, robotoval 2 day týdně. Tobiáš Jičinský měl
4 etr. 1 věr. I. 2 str. 1 věr. IL., 1 str. 1 věr. NIL.tě.
dědič. rolí, pod 1 vůs lak pod plat roční 2 zl, pod
1 str. 8 čt. zahrady; úroků k záduší platil 26 kr.
11/,den.půlletně,z pronajmutých řek platil ročně,
p děkanovi na koně 1'/, čt. ovsa, letníkův 6 kr,
1 vejce robotoval 2 dny týdně. František Jičin
ský měl právě tolik a takových dědič. rolí, pod 1 atr.
1 věr. zabrady, úroků do záduší, vrchnosti a p. dě
kanovi odváděl (bez vejce) též tolik jako Tobiáš Ji
činský, na grantě měl 1 želez. kráva pojlštěnou, z níš
platil 96 kr. ročně; robotoval 2 dny týdně. Jan Di
viš měl 2 str. 1 věr. [, 1 str. IL a 1 atr. III. tř.
děd. rolí, pod 1 vůz lak pod plat roční 1 zl. a pod
1 etr. zahrady; úroků k zádaší platil 24 kr. 5'/, den.,
vrchnosti odváděl 1 alepici, 18 kr. do důchudo, na
koně panu děkanovi 1'/, čt. ovsa, 6 kr. letníkův, 1
vejce; robotoval 3 dny týdně. Martin Linder měl
2 str. L, 1 str. 1 věr. I, 1 str. III. tř. děd. rolí,
pod 1 vůz lak pod plat roční % sl., 1 věr. zahrady;
úroků k záduší platil 35 kr. půlletně, vrchnosti od
váděl 1 slepici, do důchodu 16 kr. 8 den, na kens

p. děkanovi 1 čtv. ovsa, ostatní vše jako Diviš Magdalena Labská měla L str. I, 1 str. t věr. lí.
tř. děd. rolí, pod 2 vozy lak pod plat roční 3 zl, pod
2 vór. sabrady; úroků k zádaší platila 43 kr. 3'/, den.
půlletně, vrchnosti odváděla 1 slepici, 10 kr. du dů
chodu, na koně p. děkanovi 1 čt., za letník 3 kr., 1
vejce, robotovala 8 dny týdně. Tobiáš Košťál měl
1 věr. I. tř., 6 str. 2 věr. II., 4 str. 2 věr. IIL tř.

dědič. rolí, pod 1 vůz děd. lak, pod 1 vůz lak podplat roční 48 kr. 4 den.; úroků platil 1 zl. půlletně,
vrchnosti odváděl 1 slepici, do důchodu 28 kr., na
koně p. děkanovi 1'/, čt. ovsa, za letník 6 kr., 1 vejce,
robotoval 3 dny týdně. (Pokrač.)

Volba obvodního lékaře v Předměři
elch m.. Celářadazkušenýchlékařůstarších hlásí
se za obvodního lékaře do Předměřic. Ale obdrží
prý to místo rozhodně pán, který teprve nedávno
promoci odbyl — ve věka třiceti let. Nechceme
věřiti, že by příbuzenstvo a etrejcovatví nebo snad
politické smýšlení mohlo platiti více, neš příkaz
nestrannosti a skutečné způsobilosti, kiorá se jeví
delší praxí a znalostí místních poměrů. Již při
nedávné voltš řídícího učitele ve Všesterech byli
bychom si přáli nestrannost a obled na skutečné
sáslaby.

Z Práčeva. (Opravaferního chráma). Ko
stelíček náš přičinlivostí mnohých zastkvěl se právě
v novém rouše. Nákladem 9000 K z prostředků ná
boženského fondu postaveny nové dva postranní ol
táře ve slohu gotickém, v témž slohu provedena nová
okna, rovněž dlažba chrámová úplně obnovena, a
do sakristie zřízen příhodnější vchodTýmž nákladem
Opraveny varhany a blavní oltář sv. Jakuba, na jehož
úpravě pracoval p. Hanuš, pozlacovač z Chradimě.—
Přičiněním a nákladem p. faráře místního a obce
(obnosem G60 K) okrášlen celý kostel vkusnou, umě
lecky provedenou malbou z rukoa p. J. Bárty, ma
líře z Pardubic, jemuž budiž vzdán za práci jeho sr
dečný dík; p. Bárta v té příčině každéma co nejlépe
odporačajeme. Spola opraveny všechny lavice a chor.
Radost nyní v našem kostelíčku.

Ze Nelmice. Kdo přijíždí místní drahou
z Rychnova do Solnice, spatří po lové straně na vý
dině krásnou ozdoba našeho útulného kovta podhor
ského. Je to nový hřbitovní kostelík, který je již zcela
dostavěn, takže nyní pracuje se na vnitřní úpravě
jeho. Než umělecká stavba vyžadovala značného ná

lada, aby se mohla dle plánu přesně provóati, takže
náklad na stavbu jesttakřka vyčerpán. Proto je to
zajisté věcí oti všech rodáků našeho staroslavného
města, aby tak stkvělá a nákladná ozdoba města se
také uvnitř důstojně zakončila. Proto vznášíme uctirou
prosbu ke všem, kterým leží na srdci rozkvět rodného
měste, aby nezapomněli poskytnonti své pomoci, aby
započaté dílo v pravdě umělecké ke cti Boží se mohlo
dokonati. Božské Srdce Páně, jehož úctě bade kaple
posvěcena, jistě nenechá bez odměny přispění jaké
koliv. — Volby v městě našem dopadly ve prospěch
staré strany, která začala rozvíjeti mnohoslibnou čin
nost; kóš i oadále v ní neochabuje! — I ruch sta
vební v městě samém i v blíských Kvasinách snačně
stoupl, zvláště vystaví se několik dělnických domků,
aby noasi bytové se odpomohlo.

Výstavku krajkářských prací v Žam
borku ve III. ročníku měšťanskéškoly pořádá v ne
děli 4. září t. r. Městské průmyslové museum pro

severovýchodní část král. Českého v Hradci Kr. Práce
tyto byly provedeny na kursu pro paličkování krajek,
pořádaném v měsíci arpna 1904 v Německé Rybné
nákladem průmyslového musea v Hradci Králové. Vý
stava bade otevřena od 9. hod. dopol. do 5. hod. odp.
při volném vatupa.

Hrozné moštěstí. V sobotu dae 37. t. m.,
krátce před polednem stihlo neštěstí vosku K. Řsháka,

bové na pole hnůj. Nešťastným sběhem okolností dostal
se celým tělem pod vůz, při čemž jedno přední kolo
se rozeypalo a předek celou tíhou spadl Řshákovi na
prsa. Nešťastný byl takto ještě několik metrů po zemi
vlečen. Rychle přichvátavší lidé nemohli jej hned vy
prostiti a když bo konečně z hrozného postavení vy
bavili, bylo sko se naň podívat. Mimo rozmáčkoutá
prsa byl ještě po celém těle potlučen. V hrozných
bolestech asi za dvě hodiny skonal. Pohřeb nešťastného
konal se v pondělí za velkého nářku pozůstalé man
želky a dětí

Z Čáslavě. V těchto dnech rozloučila ae
s městem naším velectěná pí. M. Bardová, dlouholetá
předsedkyněokrašlovacího dámského spolka „Ladmily“
a horlivá podporovatelka mnohých jiných vzdělávacích
u bumanních spolků. Není zajisté nikoho ve městá
našem, kdo by byl neměl v úctě tuto dobročinnou
paní, která byla katoličkou nejen slovem, aleiskatky!
Kéž Pán Bůh odmění její dobročinnost a dopřeje jí
štěstí a dlouhého zdraví v noré její domoriněl

Výstavka ovece, ječmene a j. hosp.
plodim v Hořicích. 1Io+p.prům. jednota okresu
nořického, chtíc ziskati nejeu přehled ovoce a hosp.
plodin, ale i povzbuditi láska k orocnéma stromoví
a k racionelnímu pěstování ovoce a j. plodin, pořádá
ku konci září výstavku, ve které budou skupiny:
ovoce, zelenina, obilí (zrní a klasy) a zvláště ječmeny.
Přihlášky přijímají se do 30. září t. r. S výstavkou
spojen budr kurs pro zužitkování ovoce.

Z Tarkovic u Čáslavě. Zdejší svatyně
ozdobena bylav poslední době překrásnou, umělecky
provedenou sochou Boč. Srdce Páně, jež pořízena byla
z milodarů šlechetných dobrodinců z přifařených obcí,
svláště z Podhořan a Nového Dvora a na niž přispěl
i místní farář vdp. V. Kracík. Socha byla zatím ulo
Žena v napodobené jeskyni v Nov. Drorech, kamž se
24. července vedením dp. faráře odebral četný průvod,
jehož se účastnila školní mládež, malé i velké drr
dičky, 70 mládenců, epolek bratrstva, zpěvácký sbor
s hadbou atd. Když dražička byla avětitele přivítala
dojemnou řečí, socha B. Srdce P. mládenci nesena
v slavném průvoda do chrámu Páně Tarkovického.
Pro veliké účastenství věřících bylo kázání a svěcení
sochy před kostelem na av. poli. V řeči své vdp. svě
titel vyložil význam a způsob úcty Bož. Srdce Páně.
Dojemné bylo, když ku konci své řeči odporoučel
osadu do ochrany B. S. PL — Věem dobrodincům,
kteří přispěli svými milodary, jakož i účaetenstrím
přispěli ku zvýšení lesku této slavnosti, budiž vzdán
srdečný dík a Zaplat Bůh!

Zápls žáků ma měšťanské škole
chlapeckévDobrušcekonásevúterý,dne
18., ve středu, dne 14. a ve čtvrtek, dne 16. září t.
r. od 8 do 12 dopol. a od 2 do 4 hodin odpol. Žáci
přinesou k zápisu poslední školní zprávu nebo vy
svědčení. — Do L. třídy přijmou se žáci, kteří škol
nítni zprávami prokáží, že a dostatečným prospěchem
navštěvovali pátý ročník některé školy obecné. Ve
příčině žáků, kteří ve zprávách školních z pátého
ročníka usnáni jsou eralými ka postupu na vyšší
stupeň, avšak v jednotlivých předmětech (náboženství,
řeč vyačovací a počty) dle průměra čtyř období po
sledního roku školního mají známka „sotva dostatečně“
nebo „nedostatečně“, může sbor učitelský žáky takové
2 předmětů těch zkoušce podrobiti a o přijetí jich
rozhodnouti. Za zkouška tu taxa se nepla:í. — Žáci
10letí, kteří nemohou prokázati, že vychodili pátý
ročník školy obecné s dostatečným prospěchem, po
drobí se za příčinou přijetí do první třídy školy mě
šťanské zkoušce přijímací z učebné látky 5. ročníku
školy obecné, za kterou zkoušku jest zapraviti taxu
12 koraa. — Ka přijetí do II. nebo III. třídy školy
měšťanské jest potřebí přiměřeného věka a průkaza 0
dostatečném předběžném vzdělání buď vysvědčením
školy měšťanské nebo skouškou přijímací. Také za
tuto zkouška jest zaplatiti taxa 12 korun. — Jasyku
německéma a francouzskému vyučují ne žáci bezplatně.
Upozorňajeme pány rodiče, že se jedná o zřízení IV.
třídy při zdejší měšťanské škole chlapecké, do které
mohou vstoupiti jen ti žáci, kteří se učili v předchá
zejících třech třídách měšťanské školy jazyka néme
ckému a francouzskému. — Nový školní rok počne
v pátek, dne 16. září t. r. elažbami Božími,

Zápis mových žáků do I. třídy o
becní jubilejní reálky v Náchodě konati
se bude po prázdninách dne 16. a 17. září t. r. všdy
od 8—10 hod. v ředitelně. Hnedpo zápisu jsou zkoušky
přijímací. Každého dne po ústních zkouškách bude o

přijetí žákadefinitivně rozhodnuto.—Do třídy II—VII.onati se bude zápia nových žáků z jiných veřejných
škol utředních (z reálky, gymnasia neb reálného gym
nasia) ve dnech 14. a 15. září od 8—10 hod. Žáci
tito přihláví ae s rodiči neb jejich zástupci, předloží
křestní (rodný) list a poslední vysvědčení semestrální
opatřené řádným propaštěním. — Zápis žáků ze škol
měšťanských do II., III. a IV. třídy konati se bade
18. září od 8—10 hod. Tito žáci předloží křestní
(rodný) list, poslední vysvědčení semestrální, výkresy
a rysy školy měšťanské. Přijetí žáků škol měšťenskýeh
závisí na zkoušce přijímací, kterou prokázati mají, že
osvojili ai vědomosti předepsané pro I., po případě
pro II. nebo III. třídu škol reálných. Zkoušky těchto
žáků konati se budou dne 18., 14. a 16, září. Za
tuto zkoušku platí se taxa 24K. —
šího přihlásí se k zápisu dne 17. září o 9. hod. dopol.
s posledním vysvědčením. — Zkoušky opravaé a do
datečné konati se budou dne 16. září o 8, hod. ranní.

Umarti. Dne 25. srpna semřel v Nov. Bydšově

ve věku 64 let na odp. vdp. Jos. Fiedler, osob. děkan,bývalý farář noropacký. Pohřeb konal se 26, srpna
v Jičíně. R. i p.!

Různé zprávy,
IV. ojezd křesťan. soeinlní na Ve

lehradě, započatý 21. urpna t. r.,žádá, ješto všeo
becné volební právo podle skapin zájmových v nynější
době zavedeno býti nemůže, aby aspoň nejkřiklavější
jeho nedostatek odstraněn byl poměrným zastoupením
menšin. Pro ženskou organisaci doporučuje útalny
pro dělnice a služebné, kursy hospodyňské pro děl
nice, nabádá je k odbor. adružování, doporučaje zři
zovati tělocvičné odbory atd. Mimo to jednáno o dů

pe oet tisku, o fiaancích strany a atarobním pojiování.

Sjezd a pouťkatol. rolnického lida
českoslovanského na Velehradě konatise
bude ve dnech 11. a 12. září.

51. sjezd něm. katolíků zabájen +1.
srpna v Řezně za velkého účastenství, Jednáno ta o
katol. vědě, o moderní beletrii, o katol. tiska, 0 0
tésce školské, a posflení autority, o povinnostech ka
tolického muže, o zásadách katol. sociální politiky u
j. Sjezdu účastnil se též člen králov. rodu bavorského,
princezna Ludvíka Ferdinanda.

Wr. Karel Habletinek, předsedanejvyš
šího kasačního soudu od r. 1899, odchází právě na
odpočinek v 74. roce věku svého. Jest rodákem
pražským, synem učitelovým. V ministerstva Hohen
Wwartorěr. 1871 byl ministrem epravedlnosti. Ve všech
úřadech zjednal si pověst muže spravedlivého a no
stranného. Jako Čech hlásil se také k národu českému.

Úmrtí. v Českých Budějovicích zemřel pan
Miloš Vachek, redaktor „Badivoje“, zdatný pracovník
národní, sloužící straně konservativní, Zesnulý, ač jinak
chudý, odkázsl Ústřední Matici Š. a Nár. Jednotě
Pošam. 2000 K ve způsobě pojistky u banky Slavie.

Marianská výstava v Praze, která
dne 19. t. m. za přítomnosti J. Em. njdp kardinála,
starosty král. hlav. města Praby a velkého počtu hod
nostářů dachovních i avětských byla slavnostně zahá
jena, těší se od té chvíle největší pozornosti naší ve
řejnosti. Navštíviloť ji za prvý týden celkem 1500
osob platících. Ale výstava toho zaslubuje, jef tak
bohatá a ladné uspořádána, že kažiý návštěvník pře
kvapen stane a vrací se podruné i potřetí k nádherně
vypravené exposici. Marianská výstava, která se koná
na paměť padesátiletého jubilea prohlášení dogmatu
neposkvrněného početí p. Marie, obeslána jest spoustou
skvostných předmětů, které vůbec v takovém souboru
nelze nikde spatřiti. Umění naše jest ta zastoapooo
pravými skvosty, tak že počínajíc XI. stoletím můžem
ta sledovati postup vývoje uměleckého v Čechách.
Podle úsudku znalců vyrovná se Marianská výstava
ba předčí bohatstvím svým retrospektivní oddělení na
výstavě národopisné. Považujeme za svou povinnost
na řídkoutat? příležitost upozorniti a povzbuditi k ná
vštěvě výstavy. Při souborné návštěvě postará se ko
mitét o odbsraý výklad. Výstava, která jest installo
vána v nádherném refektáři kn. arcb, semináře v Praze
(Klementinum), otevřena jest denně od 9.—6.hod.od
poledne. Vatupné 40 hal. L'atek spolkový na průk..z
legitimací 20 bal. Katalogy podrobné, pečlivě zpraco
vané Dr. Ant. Podlahou, Je u pokladny dostati po
40 hal. :

K prašskému skandálu. Diozprávy
„Práva lida“ vyseděl v Praze jistý kněz noc v „Ruské
kavárně“ a prostitutkou, druhý den šel do jejího bytu
a pak — nechtěl jí zaplatiti smlavenou pětka. Z toho
došlo k velikému skandálu před očima mnoha lidí.
Rozumí se, že listy jako „Čas“ a „Osvěta lida“ labuč
nicky se zakoasly do tohoto dlouho čekaného sousta.
Masily tak dlouho přežvykovati Drozda a zas jen
Drozda. „Osvěta lidu“ vybarcovala při uvém referátu
sotázkou: „Cotomu říká Obnova, táž počestná Obnova,
která měla dost drzosti, aby hodila svým klerikálním
blátem po čistém čele p. Svozila?“ Předně pravíme
tolik: „Osvěta lidu“ již podrahbé drze lže, tvrdíc, že
jsme p. Svozila tupili. A při tom víme, že tuto lež
bade opskovati příležitostně i potřetí, jako bez roz
paků po třikrát bez udání dokladů lhala o naší úvaze
o státu papežském; vždyť ji za to její věrní jen po
chválí. — A co říkáme tomu pražkému skandála 6a
mému? Přednětolik, že to budeme ještě čísti v „Hlasech
ze Siona“, „Husu“ a všech židovských a socialistic.
kých týdennících,které pro krátkost času minulý týd:4
onu historka v sobotním čísle adati nemohly; ty listy,
které o mravnosti v židovských továrnách, a o skan
dálech pastorskýchi socialistických vždy loyelně mlčí,
chopí se této příležitosti všemi desíti, aby nemawily
z nedostatku látky opisovati zednářské lži z liberél
ních listů francouzkýcna italských, Nedávno byl souzen
pro nemravný čin jeden žid. Poněvadž se o tom aspoň
některé listy zmínily, židovskému „Rozvoji“ pukalo
erdce, tak že napsal: „Vůbec by nemělo ani novinám
dovoleno býti jména sovzených a odvouzených uve
řejňovati“. Ó tahle židovská humanita! Když byli
nejhorším kalem židovského tisku vláčení i nevinní
knéší, tenkrát „Rozvoj“ nenamítal nic. A dobrotisko
„Čas“, který banebně nařknol zdejší sbor doktorů
theologie, ještě se hněval, že musi! svoji lež odvolati.
My ovšem skandální historky ©obyčejně pomí
jíme raději mlčením, ač bychom mobli v každém
čísleObnovypodávatiukázkymravnostiz táborůnám
nepřátelských. Ale kdyš už „Osvěta lida“ chce zavést
o tom kvězi diskussi, pravíme, že odeuzajeme skutek
onoho kněze zrovna tak jako u každého jiného. Za ten
skutek masí býti volán k zodpovědnosti sám, třeba
še se vynasnaží liberální listy i to dokázat, že i to
nezaplacení pětky a celonoční hýření zavinil ten ne
šťastný „klerikální celibát.“ Dále říkáme tomu tolik:
židé jsou v takových případech o mnoho šikovnější,
jako při všem jiném. Syn Efraimův si napřed vše
dobře rozváší, aby se mu nestalo po skutka nic zlého.
Na př.židovský agent Stein vydával se za inženýra,
svedl na to konto křesťanskou dívku (židovskou žid
nesvede nikdy), nechal ji sedět a nešťastná oběťpod
voda skočila před několika dny do Vltavy. Na — a
šid to provedl tsk, že vyšel ze věsho bez trestu. Byl

to větěl či menší zločin než onoho kněze? Ještě ši
kovnějším byl pastor Segnitz, o němž es „Osvěta I-*



dovsko -helvetský „Čas“, i když byl po dvakrát k ně
jské realistické kritice vyzván. Ten pastor byl tak
obratný, že jako horlivý šířitel besla „Los von Rom“
užíval světa bned s několika paničkami, a — nemasil
ani zlatku platit. Ale ještě chytřejší jsou oui četní
židovští otrokáři, kteří nejenom podvedených dívek
svířecky zneužijí, ale ještě je výhodnějiným vilníkům
prodají. Obchod lidskými těly jest výhodný, provo
zuje se stále vo velkém, zvláště v židovské Pešti. Ale
to raději židovský list bude tupiti celý kněžský stav

| pro poklesek jednotlivce, než by rázně proti stále se
vamábajícímu velkobcbodu s dívkami rázně zakročil.
Kšeft je kšeft, a ten se nesmí kazit. Přestáváme na
těchto ukázkách ze života současného, jež bychom
mobli rozmnožiti o exempláře ještě podařenější. Církev
onoho kleslého kněze takovému hýření nenančila;
možná však, že se nakazil socialistickými tzásadamí
„0 volné lásce.“ Teď není nemožného nic. Na obryklé
trhanské nadávky v „Osrětě lidu“ k referátu přišpen
dlené neodpovídáme; nechceme ae nakaziti tou po
krokovou noblensoa.

Z pohanského pohřoblště v Před
měřicích m. IL. Ve středu dno A1. srpna byl opět
nalezen v cihelně p. Morávka pohanskýhrob, jejž vňak
p. Žaloudek z Hradce Králové přichvátavší nemohl
uchovati, ježto byl zvědavci už roznešen. By) to již
19. hrob, obsahající obrácenou misku a koflíček. A. K. H.

V Rakousku se mají židé nejlépe.
Londýnský list „Daily Telegraph“ přináší zprávu, že
židovské sdražení francoazeko- belgické nabízí Raska
půjčka 2 tisíce milionů jen na 36 procenta, kdyby
odvolalo všechny výnosy proti židům s jim všechnu
svoboda a práva jakož i přístap ke všem úřadům
uděliloa aby židy lépe chránilo proti bouřím křesťanů.
Při tom, což je pro nás nejzajímavější, poukazají židé
v nabídce své na Rakousko,kde židé nžívají ne
jen státní ochrany, ale i přednosti. —Teďto
tedy víme z pravého pramene, což u nás už dávno so
cítilo, že u nás nejlépe se židům daří. Že židé mají
u nás přednost, to viděti často, Zmiňte se jen o židech
a jsou státní úřady na nohou. Proti katolíkům, proti
kněžetva a církvi se může u nás psáti svobodně.
V tom pakopět vyznamenávají se u nás vyznamená
vaní židé. :

Obchod s děvčaty vnašíříšijest v Ubrách
nejrozšířenější, provádí se tam po velkoobchodnicku.
Roka 1902 byly ve 32 komitátních městech vařejné
sběrny děvčat s 56 filialními sklady, z pravidla v rukou
židů; k těm přibylo dosud nových 24 skladišť, Ve
větších městech jsou pak centrály, v nichž se ubohé
oběti roztřiďují a k vývozu do zemí východních při=
pravají. Sem lákána a odvlékána jsou děvšata 1
z Čech; nedivno pak, že po leckteré dívce české
nezůstane památky. V Uhrách se tento hnasný obchod
provozoje téměř zcela veřejně. Nepatrná pokuta, která
při zvlášť zjevném provádění obchodu toboto se u
kládá, přeochotně se zapraví, vždyť rebach je tak
veliký. Ta vyvýšená Maďarie! — V raském přístavním
městě Oděse provádí se obchod s dívkami zvlášť
lstivě: Lidokupci ožení se shezkými švadlenami nebo
dělnicemi, odjedou pak návštěvou do Cařihrada „k pří
buzným“, kde se nevěsty při hostině podnapijí a
když se probudí, jsou již v domech baenby. V Caři
bradě žijí agenti, kteří se až 20krát oženili s Rus
kami a pak manželky své zaprodali, Nedávno ruský
velvyslanec v Cařibradě dal zatknoati prodavače dívek
s Oděsy: Gutmana, Osenberga, Schuchera, Bricha s
Grůnblatta — samé německé židy.

Maďaři postupují. Nařízenímministerským
ze dne 27. erpna 1904 dosáhli Maďaři nového veli
kého vítězatví: Všechna velitelství, úřady, oddíly c.
a k. vojska, kdekoliv se ualézají, mají přijímati
jim podané aberským jazykem sepsané úřadní přípiey,
jekož i podání jednotlivých osob, Vojsko z království
uherského, jakož i doplňovací velitelstva mají užívati
ve služebním dopisování a uherskými občanskými ú
řady i e jednotlivými osobami za všech okolností u
berského jazyka. Přea to se armáda přece nerozaypale.

Poslední okamžiky Waldeck-Rous
senua, který vlaetně připravil cestu Combesovi proti
řeholím a vůbec proti církví kat. ve Francii. K abbe
Guibertovi přijel na automobilu Ulrich tázaje se, zda
by chtěl přispěti umírajícímu Waldeck-Ronaseanovi,
načež kněz odpověděl: „Jest to mou povinností“. —
„Pak rychle usedněte, nesmíme ztratiti ani minutky.“
— V několika minntách byli ve ville. „Rychle, rychle“,
volali na ně ze všech stran! Několik osob doprovodilo
kněze do pokoje k umírajícímu, který ležel na posteli
a slabě dýchal. Kněz udělil ma rozřešení, poslední
pomazání a pomodlil «e modlitby za umírající. Pohřeb
měl bývalý president cirkevní,

Baských velkokmížat mimocara s nově
narozeným následníkem jest právě 34, Raský velko
kníže od svého narození až do smrti má roční apa
náže 2 a půl milionu rablů. Kromě tohoto podílu ze
státních příjmů mají velkoknížata ještě imění eou
kromé; na statcích náleží jim asi čtvrtina evropského
Baska. V různých městech mají na 820 paláců, mnoho
letních a loveckých zámků; služebnictva jejich jest
přes 100.000 duší.

Křest ruského následníka trůnn
Alexeje vykonán 24. srpna r Petěrhofa. U příleži
tosti té vydal car manifest, jímž zrašeny tělesné
tresty, poskytnuty úlevy z dlažních daní a dávek —
jen odpuštění zbytků výkupného z nevolnictví činí
127 milionů rublů. — Také politickým sločincům a
trestancům vůbec uleveno; zvláště Finům poskytnuty
četné výbody. Pro děti raněných nebo padlých zřídil
car 50 nadací, na podporu rodin těchto vypláceny
budou z carské spanáše roční úroky ze 2 mil. rablů.

o Mezinárodní ovocnářská výstava
v Důssoldorfa (v Německu)konáse vednech8.—
16. října t. r. Této výstavy účaetniti se může i Ra
kousko tak, aby nejvýnosnější zémě Čechy, Štýrsko a
Tyrolsko znázornily ve velkém měřítku vývoz ovoce

do ciziny, ostatní země mají se účastnit svými nej
lepšími obchodními odrůdemi ovocnými. Veškeré do

n zasílány buďtěž čes. odboru zemědělskéradyv Praze.

Příjem Kuropatkimův. Vrohnívojevůdce
vojska raského Kuropatkin má po čas války ročně
200.000 rablů (rabl — 3 K 80 h) a rodina jeho mimo
to dostává ročně58.000 rublů. Před odjezdem -na bojiště
daroval nar Kuropatkinovi ještě 600.000 rablů.

Zakásaný lék. Mezi zakázané léky c. k.
místodržitelstvím zařazenaléčebníopecialita „Gastricin“.

Neobyčejný ujev za letošních veder stal
se na Moravě u Jesence blíže Konice, kde se země
vytryskl náhle pramen vody tak seilný, že pomáhá
hnáti mlyn pod Ladínem.

Jalovčinky či jalevee — bobale —
jsou znamenitým léčivem. Domácíma svířectva poslouší
při všech katarech dýchadel, jako jsou chřípěcí, ka
šel a p. Také zažívání podporuje se bobulemi jalov
covými. Jeví-li bovězí dobytek aneb koně malou choť
ku žrádla, ta jest dobře dávati jim denně na kau ani
30—60 gr.smíšeniny, sestávající z utlučených jalov
čio, fenyklu a kmínu. Jalovčinky doporučují se jakožto
dobrý lék, podporují zažívání a ničí všechny škodlivé
výpary, jež ústy neb nosem vnikají do těla, podobně
při slabosti žaludku a nemoci kamenem a krapicí,
nemoci ledvin a jater.

Z právní praxe. Sousedchce sříditi sobě
nálev piva a líhovin. Může obecní výbor, resp. před
stavenstvo, uděliti živnostenské koncesse? Obecní vý
bor ani předetavenstvo obce nemá práva povolovati
neb udělovati Živnostenské koncesse; to náleží do
právomoci živnostenského (politického) úfadu, kterýmě
jest na venkově okres. hejtmanství. Obec přiudělování
koncesse výčepnické pouze — a sice jen formálně —
podá dobrozdání, které v jednom ze sta případů padne
na váhu. Musí todíž soused podati řádně doloženou
žádost o konceasi (kolek 3 K, přílohy po 30h)k okr.
bejtmanetví; v ostatním musí ponechati průběh věci
samé. — Soused chce na svém puzemka cihly dělat,
kůlnu pro sušení u pec podzemní (nebo jiný závod
na př. vápenici, tírnu na len aj.) vystavět. Poiřeboje

dádati za povolení ku stavbě u obec. představenstva
a ku žádosti té musí přiložiti plány etavební. Na zá
kladě žádosti svolá starosta komissi, kn které mosí
sousedé (okolbích pozemků) býti přizváni, aby mohli
proti škodě činiti námitky. Po komisei tě rozhodne
obecní představenstvo, má-li povolení ku stavbě býti
uděleno čili nic. — Soased A má cihelna asi 2 metry
od hranic sousedního pole. Když pálí cibly, spálí se
obilí na sousedních polích, že buď-nemá zrno, nebo
je špatné. Jest povinen soused A dáti za to náhrada?

kodí-li pálení cihel na sousedním pozemku, nemá
majitel žádného nároku na náhrada škody, pálí-li
soused cihly výhradně na svóm posemka.

Barvířské rostliny u nás dosad nejsou
známy, ač by se na mnohých místech zcela dobře
dařily, a pěstiteli nějaký groš bez většího namahání
přinesly. Jaon to zvláštů uvětlice barvířská, jež dává
červcové barvivo; daří se v polobách teplých, vlbkých
a chráněných, v dobré, hlaboké, kypré, vápenité půdě.
Také boryt barvířský = mořena barvířská zaslahojí
pozornosti.

(Zasláno.)
Čechové! Rolníci! Katolíci!

Stkvělý průběh pouti a ejozda rolnického ve dnech
9. a 10. července t. r. na Sv. Hoře pohnul náu, abychom
letos ještě jednu pouť a sjezd katolických rolníků
podnikli, a to na známém poutním marianském místě
Hrádku u Vlašímě na den jména Panny Marie 11.
září t. r. Zveme Vás všecky, bratří, z celého širého
okolí Hrádku ke echůzi společné, abychom si své u
pracované ruce bratreky stiskli a slíbili ai, že v lásce
k národu vroucí, ve víře pevni společně budeme pra
covati ku prospěchu stava svého rolnického. Řečniti
budou řečníci ze svatohorského ajezda pp. František
Šafránek, rolník a redaktor „Selského Lista“; Václav
Myslivec, redaktor „Čecha“ a „Meče“. V 10 hod. bude
slavnostní kázání (dp. farát Chotýšanský Ferdinad
Schmidt), potom slavné složby Boží. Odpoledne o 1.
hod. zahájení sjezdu, slavnostní řeči a rokování. Při
jímání členů spolku katolických rolníků. — Sdražení
českých katolických zemědělců.

Listárna redakce.
P. T. pp. přiepívatelů svých prosíme, aby nám

správy své do čísla příštího zaslali o něco dříve. Za
příčinou svátku Narození Panny Marie jest uzávěrka
listu už ve atředa odpoledne.

Čes. Třebová. Jest velmi choulostivé,

"Tržní zprávy
V Hradoi Králove, dna 27. srpna 1904 1 hl

přenioe K 1760—18 20, šita K 1200—14-00, jedma
ne K 10'70—1180, ovsa K 690—1-60, prosaK 16-00
—0000, rilkkveK 00'90—00 00. hrachn K 18:00—32000,
čočky K 4000—00'00, iahel K 22-00—2400, krap
K 2000—3200, bramborů K 7-20—860, jetelového

bílého K 130:00—160'00, máku K 86 00—40'50, olejky
K 00:00—00'00, lněného semene K 20-00 —2200, 100
kg žitných otrab K 14-60—15 00, 100 kg pšen. otrub
K 18*50—14'00, 1 kg másla K ?*40—2-70, t kg sádla
vepřového K 1:86—1'70, 1 kg tvarobn K 0-32—0:40,
1 vejce K 0'05—0'06, 1 kopa zelí 8'00—15*60, 1 kopa
okurek K 8-20—880, 1 kopa kapusty K 240—2'60,
1 hl cibule K 13-00—18:60, 1 kopa drob. zeleniny K
040—160, 1 hl mrkve K 200—2-80, 1 kopa cerele
0 00—0'00, 1 hl jablek 0-00-—9-80, 1 bl hrušek 0:00
—000. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 27. srpna 1904 odbývaný přivezeno bylo: 1) obilí:
pšenice bl 846, dita 374, ječmene 694, ovsa 227,
prosa 8, vikvo 9, hrachu 2, čočky 1, máko 16,
jetelového semene 12!, lněného semene 000. 42.)Zele
piny: zelí 76 kop, okurek 114 kop, kapusty 193 kop,

cibule 46 hi, drobné seleniny 240 kop, mrkve 84 hl,
cerele 00 kop, brambor 86 bi. 8) Ovoce: jablek 000
hl, brašek 00 bi. 4)Drobnéhodobytka: vepřů9 kusů,
podavinčat 527 kusů.

garnitury kávové,jídelní i vlněné,
vyšívanéi předtištěnéručníky,

j deky, stolní běhouny, garni
tury, dámské ručníky atd.

doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí, (
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislay Jirásek,
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí čís. 136.

' Svůj k svému! '
' Podporujte křesťanský A
' závod! © č
' Ů

' Ů) | Kněžské:
s Ů

'kolárky, |;
) , , Ů

látky sro Ďámy, *
veškeré prádlo*
J bílé i trikotové pro dámy i pány, ©

. Baf“ nákrčníky, "Be
» kapesníky od 60 kr. tucet počínaje, ©
|) damaškové grádle bavlněnéi lněné,(
ů OG*>kanafasy, "B Ů
h
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Veledůstojnému

duchovensóvu!
Praha-l, ul.

Jan Olanék, 744
J čís.19n, roh

Konviktaké ul., ý pasř spe
elelné na kost náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně račně prace
vaných kostelních nádob anáčiní,
jako: monstrance, kalichy, cíboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, ptenky, nádobky a t d., všev přesném slohu církevním. Staré
. předměty znovu opravuje v původní

intenci a jem © ohní slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a

aklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení 3d nej
jednoduššího do nejetkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné vý

robky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

První 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, křížeatd.
Vídeň,
VH. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasálá
se vše framco.



dlubílejní modlitíu
odpustkovow k Panně Marii bes

poskorny počaté, dle Ordin. listu

po č. 1. r. 1904.dostati lze100kusů
8%sa 1 Kov BISK. TISKÁRNÉ.

Anna Šarfová,
porodní babička

v Hradci Králové,
dovoluje si oznámiti, že

přesídlila na Malé náměstí
do domu číslo 10.—11.

hotel „U černého koně“. II. poschodí
v předu.

Děkujíc ct. dámám za četnou důvěru

a přízeň doposud mi prokazovanou, prosím,
aby mi tato i nadále zachovaly, neboť 56
nyní pouze tomuto zaměstnání budu vě
novati.

Učeň
z venkovské křest. rodiny, co možná s lepším
školním vysvědčením příjme se v uměl. závodě
pozlacovačském

Jos. Kieslicha v Hradci Král,

o K SOSONONU

Odborná :
dílna pozlacovačská

pro práce kostelní
a výrobu rámců všech druhů.
Polychromování a Zarámování

zlacení | obrazů, podobizen.
oltářů, sech, ka-| Veškeré opravy
zatelen, křížů ap. | levně se vyřizají.

Em. Samek,
pozlacovač v Kolíně,

Rubešova ul. č. 58 (proti hlavní poště).

Rozpočty, cesty a pod. zdarma.

Provedení dokonalé. Doporučení po race.UDODUIGO
Založeno r. 1850.

ANNAANOÉ

Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
Zlatník a pasíř

vwHradci Králové, čís. 280
(proti: hotelu „Morkur“)

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vůe ojiněv ohnizincené
a etřibřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
bevněji vyřídit. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykonáse rychle a
zašlou se jiš svěcené se atvr
zením Jeho biskapské Mi

postí.Starý závod můj„pesa vykázatáčetnými pochval
nými přípisyP. iv sdkaaníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, reliikvi

= ářů, nádobek na s=. oleje,
lamp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů,ps

citů, schránek na Nejavětajší,patenek atd. co nejvíce,

P—ů© —6
= Založeno1858. u

©) Proredeno přes 500 oltářů a Božích ©
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ |V SYCHROVĚ,
umělec. závod sochařský a
řezbářský pre práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství, — Nákresy a roz
9 počty zdarma. 6

Obnovování oltářů, soch, obrazůa j.
E o- c B

9 Zúdejte vsorky

obrásků
p

odfirmy

sd*relig.Z
c- y Ó
KAREL SIMEK,

sklad
a nakladatelství relig. obrázků a obrazů

v Č. Budějovicích Rudolfova tř. 42.1.

Úhrazsv,Prokopa,
dle originálu VIKTORA FORSTRA, vyjde za
čátkem září t. r. v krásné barevné reprodukci v roz
měru29',x16 cm., i s krajem 44',x28 cm.

Subskripce na obraz ten
prodlužuje se

dokoncesrpna t. r.
V subskripci bude státi list K 4+—, rámovaný

dubově neb ořechově pod sklem K 10—.

Rámovaný obraz aneb větší počet listů dodám
na mírné měsíční splátky.

Š
C. a k. dvorní fotograf

JE. LANHAN
Hradec Král.

— Adalbertinum.=
Praha, Vodičkova ulice 37.

MB- V řadě proních "ON
sávodů eoropských.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož idámských apánskýchlátek jest u Tkaleov. výrobního spole
čenstva „Vzájemunost“ v Hronově. TéžJze
obdržeti le uboží 30 mt., obsabujícíkaždá
různé „ zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zeflry, kanafasy atd., ješ
nechají se v každé domácností výhodně upotřebiti,
sa K 12-—, vyplaceně od korun 20-— Výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Nábytek na splátky
bes jakéhokoliv zvýšeni cen na každou
stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.
proti hotelu „Merkur“ čís. 808.

x Jm Kryšpín,
ý (J. Sylvaterův synovec, ná

r A stupce)

y S odborný uměleckýzávod
a m

E 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) doporačuje se

BYE bu dodání oken chrámových
MN od nejjednoduššího aš k boha

tému figuralnímu provedení a
Sice 1 se železnými rámy, sí

7 těmivsasením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odbornáA ty,

21 rada bezplatně, Ďeze vší závaznosti
= ku definitivní objednávce.

PR- Nesčetnáveřejná1 písemnápochvalnáuznání."ij
Založeno roku 1836.

4 Ghlapci do učení
všichni chudí, silní; z nich 3 Němci, česky

umějící. — Na jakékoliv řemeslo.

Přihlášky přijímá
Všeodborové sdružení

VHradci Králové.

=
Mob l

Vzor
kové kupony jemných čer
ných látek. hodící se na

Vzory zašle na požádání
franko

První český zasílatelský
závod soukenného zboží

Ed. Doskočila
w Choeni.

Piitální sávod v Prase
ve Vodičkově ulscí č. 29,
vedle vyšší dívčí školy. |

„Časové

Úvahy“!

Přijmu učedníka
z řádné rodiny

do obchodu se Střížním a Sou

kenným zbožím.

Josef Větvička, ATřebechovicích

První výroba

věžních

v Čáslavi



KOBERC
také na výhodné splátky zasílá továrna

v Týništi nad Orl.
NÁBYTEK

PAM
ANN

aHURKONA
E; | Dojnovějších

Mášu SOUSLEY — lovmě,

téžnasplátkyavýměnunabízítovárna
AL. HEUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad Eliščino nábřeží proti lab- $
skému mostu
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

předních českých umělců. První výstavní ceny.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma) s

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
(bratr P, J. Režkudly, [aráře ve Týprachticích) |

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

výrobní závod :

všech kostelníchparamentů,/| £
praporů a kovového náčiní.

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

nou dhknerladengraiptu ataménčndudaj:Datedulatadujedubehajufuž:d dndrýn js EU)

UrBVDNĚP=9100<br0(Daný.ppppofněý>eýnůPuPuped=OrtoduýnýVRd0BA

Hlavní sklad

školních sešitů a BIN
velkoobchod papírem

ynoktt
V PRAZE

Havlíčkovo náměstí 1986/12 vedle Hypo
teční banky

doporučuje k nastávajícímu šŠkolnímuroku

sešity ku psaní a kreslení
pro školy obecné a měšťanské, zhotovené dle stá
vajících předpisů z dobrého papíru a ve slnšěné

úpravě;

papíry kreslicí
velmi dobré jakosti, pro školy měštanské, pokra

čovací a realné, dále různé druby
papírů školních, linko

pe vaných,kancelářskýchlstovních, obalovýchii,
v bojném výběru.

Vzorky a cenníky na požádání franko. — Prodej
pouze ve velkém.
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knihy

ORP“českéi jinojazyčné"i

dodati

poctvrí a antikvariát

w Hradoi Králové.

Antikvariat. — Školní knihy.

Psací potřeby.— Zařizováníkmiho
ven. — Velký výběr dopisnic umě

leckých, místních a z bojiště. —
Koupě antikvarních knih jednot
lývých6 celýchknihoven.— Výměna
knih. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve skvostných
vasbách sa ceny levné.

| Seznamy knih a první sešity vycháze
jících děl na ukázku zdarma.
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Václav Čálek,
majitel

vzorné dílny krejčovské pro pány

v Německém Brodě

filialní zastupitelství v Čáslavi,

Váchova ulice číslo 146 (u tržiště) ve
*vlastním domě.

Doporučuje svůj sklad hotových oděvů

pro pány a chlapce, haveloků, županů,
střižného, modního, soukenného,
lněného a bavlněného zboží, jakož i

krejčovských příprav.

oali PETSLE 2

ŠSjzola

(několik kroků od Václavského nám.).

Žádejte prospekty a výsledky zkoušek,

Jan Horák, 4soukenník
v Rychnověnad Ronan

zasílá na požádání vžidy

dle roční salsonykoltekci 2
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
, zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky nateláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

ACBIX662XG6IXČB)XGB

JAN KALIS,
hodiuářa zlatníkv Rychnověn, Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pondlové
v krásných ořechových skříních.
Zluté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, »jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírmých
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
Da požádání zašle.

Děvéry hodnýmedsílky navýběr éš 1na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno v. 1848.
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Hětel
a velkorestaurace

„Dařtipán“
v Adalbortinu v Hradci Králové

doporučuje velectěnému P. T. obecenstvu
a návštěvníkům Hradce Králové

svou mově,vkusně upravenou

zahradní restauraci
jakož | snovuzřízené prostramné

místnosti restaurační v budově,

50 kr. výše.

) Plreňský prazdroj od čepu, hra
decké světlé 1granát. — Též na

A| požádání v lábvích přes ulici,
Ř Veškeré druhy přírodního víma,

1 litr od 36 kr. výše.

Prodej vzácných druhů vína v pů
vodním piměmí v cenáchnojsolidnějších.

Hostiny svatební, primiční atd.
vypraví ve zvláštních salonechnebi v sále
co nejpečlivěji v cenách nejnírnějších.

DĚD BDGDGDGDGDE.

Telefon č. (7. Psací stroj.



K našemu boji,
(3) Kdo svoji ideu upřímně miluje, ne

stydí a nebojí ae za ni zápasiti; obětuje se
rád, i když hoza to stíhá výsměch a proná
sledování. A neobrožená, horlivá mysl vynutí
úctu a obdiv i u jeho nepřátel. A tn by snad

ideál tak posvátný, jako je naše váboženství,nezasloužil trochu té statečnosti naší? Máme
svoji víru ukrývati bázlivě jen do katakomb
a ve veřejném životě snižovati se ke kompro
misům nejponíženějším? Pak bychom Se ne
směli diviti, adyby nám nepřátelé vmetli do

očí výtku, že„[novozajeme politiku dvojí tvářea že jeme zkrátka pokrytci. Šik nepřátelský
— jak již dříve řečeno — stojí v plné vý
zbroji, neštítí se zbraní nejhorších, a tu musí
přestati všecka rozpačitost. Volá-li se i v na
šich krazích po modernějším způsobu utvrzo
vání víry, nechť každý uváží, že za změněných
oko:ností jest zcela moderním a poctivým pro
středkem utvrzovati všemožně víru svatoui
mimo chrám. Spolků na potírání náboženství
jest plno, pracuje se v nich plnou parou i pro
-hnanými pepravdami; ale spolek na ochranu
náboženství, spolek, který by poctivě, bez urá

„žek odrážel nepřátelské útoky, ten by již dle
mínění některých byl výronem klerikalismu!
'Pamatojmesi dobře, že se lid při nynějších ne
stálých útocích nespokojí 8 tím, co mu jest
řečeno oa obrana víry jen s kazatelny. Odtud
není možno soastavně porážeti tisíce pomluv
na maši církev se hbrnovcích zvláště proto,
še.i listy jinak konservativní rády se schovají
do:-houští a soustavně nedoslýchají, tapi-li se
čest kněžstva a nauky naší způsobem nejnepo
ctivějším. Lid řekne naposled, že se to knězi
besky káže pod ochranou zákona, kdy mo nikdo
odporovati nemůže; ale kdyby kazatel přišel
do veřejné schůze, kdyby měl tváří v tvář
sooialistovi čeliti, tu že by špatně pochodil.
Ale brání-li duchovní své stádce v předním šiku,
jestliže.i přesveřejnépohanya ústrkynavol
ném kolbišti zvítězí, pak jest důvěra lidu zna
menitě ntvrzena. Znám osadu, kde podvakrát
socialisté okolní zcela marně pořádali veřejnou
schůsi k vůli založení nového spolku, poněvadž
mletní farář pokaždé do schůze přišela klidně
i věcněna .chytrácké řeči odpověděl.

Jeden kněz napsal, že náš lid stejně si
nedá návštěvu kostelu vzíti, že přes odpor no
přátel věří pavně. Taková příznivá situace však
jest z části jen v diecési jeho, kam pokřik
našich odpůrců ještě tolik nezalebl. Ale necbť
se nekojí ani ona diecése růžovoa nadějí do
budoncna! Ovšem i někteří lidé z těch, kteří

počase budou bltati socialistický tisk, budouostel navětěvovati jistý čas; ale zahnízdí se
v nich s počátku hněv proti kněžstva, pak i
proti některým článkům víry, podívají se vne
ději do kostela víc ze zvyku než z vroucího
přesvědčení a naposled i toho nechají. Měl by
onen pán vidět při veřejné schůzi záštiplné po
bledy a výkřiky starců, kteří nedávno do kostela
chodili,ale najednou socialistické evangelium při
jali! Slyšel jsem od zkušeného kněze, jak ta ná

žnost lidu nakaženého podvratnou četbou do
padá; seznal, žeirolníci pravidelně kostelv ne
děli navštěvující po službách Božích domů se abí
rají v hovoru, že vlastně peklo a nebe není, že
nesmrtelnost duše jest kněžským výmyslem a

od. Co takovým lidem je návštěva kostela?
ódou, která se dosud nepřežila, zvykem bez

hlobšího přesvědčení a často příležitostí, aby
měli z kázání látku pro vlastní kritiku. Jak
bychom se klamali, kdybychom z návštěvy
kostela chtěli usazovati dacha v obci vládnou
cího! Znal jsem jednoho velice horlivého náv
Štěvníka chrámu Páně; když odešel z kostela,
kde byla oznámena sbírka Svatopetrského ha
léře, vyjadřoval se o stolici papežské, o její
„hamižnosti“ tak surově, že bych to byl sotva
slyšel hůře z úst odpovědného nepřítele kčes
fanství. Proti víře samé ovšem nemluvil, ale
kdyby byl přišel s. knězem do styku bližšího,
jistě že by býval nabyl o věci eprávnějšího

vázora. Ostatně takových případů zná každý
se zkušenosti víc.

Jsou-li katolické spolky a šíření kato
lické četby klerikalismem, pak by bylo také
klerikaiismem vyučování náboženství ve škole,
Do spolku jde každý dobrovolně, časopis čte
jen ten, kdo po něm touží, leč školní děti mají
za povinnost setrvati při náboženských hodi
nách, i když jejich rodiče, socialismem pro
sáklí, si toho nepřejí.

V nynějším čase jest naprostou nutností,
abyi prostý katolík byl katolíkemuvědomělým,
aby věděl, proč každému článku věří; slepá,
ze zvyku zachovávaná víra stává se formali
smtem, jest třtinou na větra, která se kloní tu
k nejrůznějším pověrám, tam k nevěře. Kdo
by mohl tedy rozamně brojiti proti poctivému
uvědomování lida i mimo kostel? Jak vysoce
jest vyvinota spolková organisace katolictva
v Německo! A kdo může říci, že tato mohutná
tvrz jest závadou pravého citu náboženského?
Každý náš cestovatel dosvědčaje, že v těchto
spolcích není hluchého formalismu, naopak že
lidé organisací vzájemně spjatí vynikají vroucí
zbožností nad naše krajany a že ve veřejném

nestydí a také v praksi po katolicka žijí. A
u nás? Rozplašené vojsko, rozstrkané mezi
bloučky nevěrců, nemající středu a opory leda
ve chrámě, bojí se přirozeně posměchu okolí
a v takovém babylonském zajetí lehce se kazí
blýskoavými frázemi utlačovatelů. Za to ra
dostné jest popatření na naše katolíky, pokod
jsou organisovaně uvědomování. A tihle lidé,
kteří jsou upřímnými, odhodlanými katolíky,
budí u přotívníkův oprávněný respekt. Vypra
voválo mi více kněží, jakým ubožákem zvláště
na osadách smíšených byl katolík, pokod ne
bylo zde spolků. Báli se tito lidé vůbec do
společnosti vkročit, poněvadž byli obyčejně
„Svobodomyslné“ od evangelíků vítáni spoustou
vtipů a posměšků; a pokud do kostela kato
lického chodili, pokoje neměli. Ale teď je
najednou jinak; když se katolík četbou a
přednáškami vzdělal, dovedl se obhájiti a již
1 jinověrci s respektem na-něho hledí. Dříve
jej pokládali za duševního mrzáka nebo za
potměšilce, který stejně tomu nevěří, co ústy
vyznává.

Že pamflety, hemžící se nejokatějšími ne
pravdami, byly v tisících a tisících rozšířeny
a horlivě čteny i v katolických rodinách, mohlo
se státi jen tím, že organisovaná obrana dlouho
spala. A nebylo na př. právě: potřebí uejvětší
moudrosti a atutečnosti k odražení pamfleta
Lžipogiova, který při liknavosti naší v několika
vydáních byl rozprodán a posad na mnohých
místech za hasitské evangelium platí.

Naši odpůrci se ovšem organisace kato
lické velice báli; věděli, že různé beztrestné
vědecké Švindle stanou se trestnými, budou
pod kontrolou. Nač prý katolické spolky, je-li
národ stejně katolický? Tak volali nejvíce ti,
kteří katolickou nauku vášnivě napadali; tak
se stavěli udivenými ti lidé, kteříse bálio svůj
výnosný liberální kšeft. Teď, kdy kýžená našo
organisace na některých místech vázne v po
stupu, karáž protivníků se atapňuje, lže se dále
stále drzeji proti církvi; teď se volá: „Kde
vlastně ti katolíci json? Žádných nevidíme,
lid vlastně o vyučování náboženství nestojí;
proč „katolický národ“ proti naší pokrokové
práci se neozývá, je-li jaký? Kdyby nebylo
kněží skrývajících se za ochranu paragrafů,
bylo by po klerikalismu rázem“. Taková smělost
jest ovšem možna tam, kde tisíce a tisíce u
přímných katolíků postrádají organisačního
ohniska, tak že se jednotlivci bázlivé před sil
nými hrdly skrývají. Pořádají s největší kuráží
protikatolické schůze, kde se lže o závod;
zbožnější katolíci se schovají, vlažnější sami
tloskají a prostředky nejnepoctivějšími naši
protivníci opanují pole. A k tomu všemu jestliže
by měl kněz místo starostí o lid vysedávati
v zábavě s honorací, která do kostela ani ne
vkročí, jaký div, že srdce věřících povážlivě
kolísá! Nabndelli vvojí upřímnou prací kněz
v lidu pevné důvěry, jestliže po pilném při

činění duchovního lid sezná, že jeho duchovní
vůdce mluví z přesvědčení, ze svatého zápalu,
pak získá on i jeho víra respekta všestran
ného. Zanedbávání upřímně věřících by však
přineslo chlad u lidu a útrpný úsměv nevěrecké
intelligence, která vlastně trpí mezi sebou ta
kovéto strážce Sionu jen z milosti o máho za
druha potud, pokad je „hodný a svobodomyslný“.
Jen ne burcovatospalé svědomí! Pakje dobře;
jinak platí kněz i u ctitelů Husových za klerikála.
V nynější době, kdy různí vyškolení egenti
pochlebují lidu ze sobeckých záměrů až hnasno
slyšet, kdy se mu namlouvá, že se kněží o hmot
non podpora lidu pranic nestarají, nemůžedu
chovní setrvati za kamny. Musí zasáhnonti do
socialního ruchu též. A kdyby na př. „Všeodbo
rové sdružení“ bývalo založeno aspoň před

patnácté lety, jistě že by nebyl tak veliký příiv peněz dělnických do rakoa socialistů, kteří
těžce vydřených grošů těch znenžívají na agi
tace protikatolické. A lid by byl vděčen za
praktickou pomoc takovou. Důkazem toho jest
ten potěšitelný zjev, že i nyní, ač se značně
připozdilo, „Všeodborové sdružení“ sílí a
vzrůstá.

Nemylme se a nespolehejme se příliš na
ochrana dosavadních státních paragrafů. Bu
deme-li vidět svoji záchranu jeu pod vládní
mocí, nebude se věřiti v naši vnitřní síla; a
uebude li se ozývati ve prospěch práv svých
organisovaný lid katolický hromadně sám, bude
tato pomoc stále chabější, až naposled i změna
paragrafů nastane. Literární a poslanečtí Com
besové již útočí přímo vášnivě, a budeme-li
tiše spáti, dojde totam, kam to došlo ve Francii.
I ti zchytralí sgitátoři, kteří nyní mají svobo
domyslnosti plná ústa, v čas příhodný odkryjí
růžky. Katolictvo francouzské již nabylo v té
příčině zkušeností velice smutných, poznalo,
jak banebně bylo takovými lidmi oklamáno.
A u nás při dossvadním průběhu věcí lze če
kati zjevy podobné. Již se připozdívá. Proto
bděme ostražitě a pracojme horlivě! Bůh naší
práci jistě požehná.

Dopis z Prahy
V Prase, dne 6. září.

(Praha vrací se s prázdnin domů, otázka zavedení
pitné vody a k trhovým poměrům. — Upravené
potoka Boliče a opatření příslušných učebních síní
pro české vysoké školy čilá „všgilantibus jura.“)

Ve přítomných dnech začíná se Praha
zase z letních bytů sjížděti spátky domů. První
objevili se v Praze „přednostové domácností“
4 za nimi zvolna dostavují se ostatní členové
rodin. Všichni vracející se luftáci jsou více
méně opálení, vyhublí a každý naříká, jak se
mu portmonka splaskla a láteří, co všecko za
to a při tom za nejpříjemnosti v těch horkách
venku zkusiti musil. Proto se zdá, že v obrov
ských rozměrech letos provozované stěhování
se Prahy na letní byty na venkov nemá ve
svém zápětí nic jiného platného a užitečného,
než-li že se Pražanům za drahý peníz dostalo
potvrzení starobylého přísloví, že jest doma
nejlépa.

Ve prázdné Praze ruch veřejného života
ovšem že pochopitelně a přirozeně ntachl tak,
že zde po celé více než-li dva měsíce panovalo
mrtvé ticho, ačkolivěk je na denním pořádko sta
předmětů a desítky záležitostí, onichž poroko
vati, jež vyříditi, o nichž pojednati a jež skoaco
vati spočívalo v zájmu nejenom snad jednotlivců,
ale ve veřejném. Dnes můžeme říci, že všechny
otevřené záležitosti, jež rok 1904 v Praze vu
lezl, zůstaly otevřenými dále a ještě k nim
přibyla řada nových úlob, jež letošní rok na
denní pořádek uvedl.

Nacházíme se ve měsíci zéří, za krátký
čas nadejde konec roku a jeho bilance bude
v Praze ta, že nebude pokrok znamenati žádný.
A když za dnešní doby nemůže se někde kon
statovati pokrok, musí se docela právem mlu



viti o tom, že 5 sůstalo u, obzvláště
když celé okolí šlo při tom ku přede. ©

Rozhodně pak musíme přiznatí, že tisk
lidových vrstev má úplné právožalovati, že
se v zájmu širší obecnosti ve veleměstě Praze

nejenom že málo er ale dokonce že jsounejpřednější důležitosti tohoto druha hříšně
sanedbávány.

Letošní parný rok především ukázal
k tomu, jsk málo bylo dbáno o to, aby Praha
měla dostatek zdravá pitné vody. Společnost,
která se ve vodě jenom koupá a žízeňhasí
plzeňským nebo krondortkou, ovšem že 2 0
sobní zkušenosti neví, jak zlým byl rok letošní,
který lidu ukládal dokonce i spoření při 35"
parna s pitnou vodou. Kdyby více než-li polo
vice Pražanů nebyla bývala na venkové a byla
doma, byly by dnes pražské stadně většinou

vyprázdněné. , .
Otázka zavedení zdravé pitné vody při

cbází hlavně letos do popředí a jest to úplně
správné, že se V záležitosti té předuášejí těžké
žaloby a nejvážnější stesky. Hledání dostatek
pitné vody pro Prabu jest dnes již chvála
Bohu otázkou více než-li dvacet pět let
starou a podle všeho stojíme zrovna na jejím
začátku, vzdor tomu, že 8e již v ní statisíce
peněz provrtaly A celé kroniky povídání a
dobrozdání namluvily.

Patnácte let mlavilo 8eo pramenechpitné
vody u Lahoviček, deset skoro let povídá se o
nepřeberném pramenu pitné vody u Nových
Benátek, odkudž letos bác! přišly zprávy, že
rý pramen ten nepřeberným není, nýbrž to
ichotivé mínění o něm bylo pouze klamnon

domněnkou, tak že se více o něm ani nemuká
a veškerá pozornost v záležitosti této — čert
vezmi ty peníze, které dosavadní pokusy stály
— věnuje se zprávám, jež v poslední době
došly do Prahy z NovýchHradů u Vysokého
Mýta, kde prý v tamních pískovcových skalách
vyvírající prameny tvrdé vody mohly by celou
Praha i v nejsušších letech napájetí.

To znamená, že stojíme nejspíše zase, jak
jsme výše řekli, u začátku luštění této otázky
a nepochybně bude asi uzváno, že kaceřované
mínění těch, kdo odporučování hledání pitné
vody o Nových Benátek neměli za správně 0
důvodněné, bylo docela místným. Snad právě
nynější upozornění z Nových Hradů do Prahy
došlé, že jest tam pitné vody dostatek, pošine
otázku zavedení její otázku do Prahy ka předu.
Aby byla vážně a pilně projednána, k tomu
nutí všechno, s čím se v Praze v ohledu zdra
votním a bezpečnostním ve příčině pitné vody
počítati má a musí. Že na vyřízení otásky té
lidový tisk důtklivě nalehá, jest docela v po
řádku a na místě a bylo by si jenompřáti,
aby v tom nejenom neslevil, ale aby nepřestal
ve směru tom dále působiti a sice co nejroz
hodněji.

Ze strany Praby mimo dobrou vůli nejevil
se ve příčině této doposud dostatek činorodé
a platné energie. Při tom však nebylo by 8pra
vedlivým, kdyby Se veškerá vina. že Praha

FEUILLETON. ©
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Váculav Řezuíček.
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Již vícekráte jsem v to zavadil, že studenti
v letech sedmdesatých v Hradci Králové chodívali
do hospod. Přistupuje k této strance svých vzpo
mínek, musím předem s nejrozbodnější určitostí
poznamenati, že nas do těch hospodžad:ý z pánů
profesorů neposílel, ule za celý Čas svých studií
na vyščím gymnasiu nedovedu se pamatovati na
přípsd, že by pro návštěvu slušných hospod byl
některýstudentv Hradcidisciplinárněstihan.Pro
fesoři o ehospodářství« svých žaků dosti podrobné
věděli, avšak když tu a tam zaběhlo přes trpitelné
meze, zavolán byl jednotlivec stranou ad audien
dum verbum, doveděl se, čeho bylo potřeba a
tím vyvala tato choulostivá záležitost moudře vy
řízena, Nepomoblo-li to, byl dán pokyn pantátovi,
aby si to se synem spravil sám, Ovšem že v tu
kových případech přijíždívaly do Hradce na mistě
pantatů obyčejné maminky. Avšak nevím ani
o jednom případě, že by byl za mých Časů v Hradci
některý student kvůli tomu, že zabloudil do bospody,
do karceru zavřen, anebo dokonce vyloučením
ničen. Bylo-li zakročení nutným, spravilo se to
docela přátelsky.

Ž< profesorský sbor mimoškolský život náš
pilné sledoval a podrobnosti o jednotlivých věděl,
nasvědčuje to, že i jinak na slovo, neřku-li na
výčitku opatrný a skoupý náš vážený učitel děje
pisu Jan Bobuslav Miltner uměl se v záležitosti
této špičatě rozhovořiti. Stalo se totiž, že jeden
milý náš kollega ve kterési hospodě vypomohl při
"šnipšnapšnorume a asi třetí den na to si ho pro
fe»or Miltner podal.

Probirali jsme počátek nového věku. Pro
fesor Miltner dotčeného našince prvního si vytáhl
a začal s ním probírati kolonialní bistorii Špe
uělska, Při tom všsk nechal dějin a pustil se do

savedení pitné vody doposud nep sva
lovala výhradně a jenom G8její repre Yy
Hiženítéto otázky valně německá správa
„České spořitelny“ v Praze. Dostatečaě v naší
veřejnosti známá tato korporace totiž připří
lešitosti jabilea padesátiletého panování císaře
a krále r. 1898 prohlásila, že se postará 0
pitnou vodu pro Prabn.Tím čínem uvolila se
památné toto jubileam notíti a oslaviti. Jak to
chtěla však potom, když to bylo přijatoa ona
vzata za slovo, prováděti, musilo každého pře
kvapiti. Skutečné opatření pitné vody pro

u zdálo se některým pánům z korporace
té nejméně na srdci ležeti a bylo jim to do
cela správně také rovně pověděno. Pánové tí
se proti tomu ani elovy, neřkali pak sknteč
ným splněním svého elibu nebránili.

dyž pak nyní jedná se znovu a snad
do třetice všeho dobrého šťastně o nové pra
meny, z nichž by se Praha mobla pitnou vodou
zásobovati, můše se právem čekati, že „Úoské
spořitelna“, která se k účeli tomu usnesla snad
dva miliony koran mnaoslava -panovnického
Jubilea věnovati, slova svému nygí „dostojí,
a ovšem že jenom se zřetelem, že se jedná „0
pitnou voda“ a nikoliv o národnostní záležitost.
Co jednou při tak vážné příležitosti slavně
slíbila, to také snad konečně skotečné splní
a Prahu bude při opatřování pitné vody pod
porovati bernou mincí a ne bezcennými psaními.

Lidový tisk si také stěžuje na tržní ne
pořádky a nesrovnalosti, ješ v Praze a ve
předměstích panojí. A v ohledu tom rovněž
stěžuje si právem. Na pražských trzích a ve

pražských krámech dělá si totiž každý co chce.ez ohledu na zákony, předpisy, slušnost,
nutnost nebo nevyhautelnost zvyšují se v Praze
ceny masa, chleba, mouky, cukru, bramborů,
mléka, omastku, atd., jak je koma libo. Ačko
livék letos byla klasná žeň nejenom taková,
jako jiná leta, ale mnohem lepší a výhodnější,
ibned byly v Praze zvýšeny ceny mouky a cukru,
když se rozneslo, že nebade tolik brem
borů, jako jiná leta. A někteří páni pekaři
byli dokonce ihned ochotní i dvouhaleřové pe
čivo odstraniti a výrobky své vůbec zdražiti.
Že ceny potravin bezdůvodně napořád nestou
pají, k tomu se ze strany obcí nijak nepůsobí,
nýbrž tomu brání jenom a výhradně pouze

Kg once jednotlivých obchodníkůa živnostníků.
Proto by bylo nanejvýš na čase, aby nej

vyšší ceny potravin v Praze určovaly zvláštní
občanské komise, které by jejich zvyšování
dovolily jenom z důvodů nejvážnějších a po
informacích nejpodrobnějších, neboť se v Praze
a ve předměstích za nynější doby 8 potravinami
vůbec lichvaří tak, že i baby na trhn „dělají“
si ceny za zboží, jaké chtějí samy, aniž 86 0
hlížejí na poměry dovozu a přívozu.

Následkem tobo jest dnes v Praze šivo
bytí tak drahé, že se zde šíří bída a nouze a
že to u cizinců vzbuzuje úžas. Proto také jest
Prabu nyní od turistů pomíjena, neboť snad
v celé Evropě se tek draho nežije, jako v Praze.

(Oe
zemepisu Ameriky, čímž zkoušeného překvapil tak,
že u mapy zrovna toho mnono nevěděl. Když
vazi, profesor Miltner se usmál a elegantně boda
vým svým způsobem prohodil: »Já vás dle do
slechu pokládal za většího milovníka a znatele
kartografie«.

Karaný pochopil ovšem, o co běží, a my
ostatní vzali siz toho výstražný příklad, čímž byla
zaležitost tato spravena.

Nejslavnější hradecké hospody ze oněch časů
bývaly su beránka«, su černého koně«, »u modré
bvězdy«, u Opatrnýcha, su Iva«, »u Vacků«,
su Vachků«, su zeleného stromu, »u České ko
runye, »u Becků« atd. Možná, že jsem některou
vynechal, poněvadž studentskými bospodami bývaly
nejvíce hostince su Beckůs, »u české koruny«,
"u zeleného Btromu« a su Ivse. Na ostatní jsem
se díval jenom z venku a proto jsem na některou
snad docela zapomněl.

»U české koruny« býval ve druhé polovici
let sedmdesátých hostinským p. Strnad, který ode
bíral mnoho novin, tak že jsme sem chodili vlastné
čísu. »U zeleného stromu« byl zájezdní hostinec
a hostinským byl zde p. Urner, který míval roz
sahlé styky s venkovem. Proto se sem dalo stu
dentům dobře chodit z toho důvodu, že měl každý
pro pfípad potřeby výmluvu, že tam seděl se
strýčkem,s pane.n učitelemvodnás«,atd, +U Iva«
schazela se veselá společnost, jíž hraval stařec více
mně nepovědomého jména na harfu, přednášeje
při tom staré čtverácké popěvky, Což nás za ním
lakávnlo. Avšak nejhlučnější u skoro výbradně stu
deniskou hospodou býval bostinec »u Becků«, kde
se tehdy říkávalo su DJSUs,

Hostinským zde byl od polovice let sedm
desátých stařičký pan Uhlíř, jedna z nejpopulár
nějších osobnosti královéhradeckých. Pan Uhlíř
míval dříve hostinéc »u české koruny«, který po
stoup:l synovi, jenž však zaby zemřel. Pan Uhlíř
odstěhoval se někam na venek na odpočinek, ale
odpočívati dlouho nevydržel. Zpátky nemohl, neboť
dřívější jeho hostinec zatím ujal p. Strnad, proto
najal si bospodu su Becků=, ktera v několika mé
sících kvetla nádherné tak jako slunečnice.

| vyhýbají,
ua to, še prý jsou od Pra tiskem
oderaceni,jest plané.poxí Vice noč-li
Němci vyhýbají se Prazo Slovanél
Rusové jako Polácí stejně! Ptejteso

ch, zač žílí v Berlíně, ve Vratielavi, vHam
jarce, v Paříži, v Majchově, ve Vídní s 00 je

stojí den v Praze a uslyšíto ta příčina, proč
sem sami více nepřijedou a proč sem také ní
koho nepošlou. Cizinec žije v Praze nejen drase,
ale moobem hůře, než-li jinde, čehož důvod
spočívá v tom, že zde panují naprosto men
rovnané tršní poměry, jimě by méls býti ko
nečně věnována předce jenom vášnější pozor
nost.

Že o tom opětně píšeme, činíme hlavně
proto, poněvadž mnoho s toho, co jsme zde
buďto hájili nebo proti čemu jsme se zde dů
aledné stavěli, došlo příslušného vyřízení, třebas
že později, až když nenoavným naším nalehá

ním byl nucen„Prešeký tisk, aby tomu svou
pozornost věnoval. .

Běbem letošního roku byla Praha jevištěm
několikerého vážnéhobnutí stadentstva českých
vysokých škol, jež se domáhalo hlavně účel
ných a vysokých škol důstojných učebních
místností. Se studentstvem byla v záležitosti
této za jedno i většina profesorů, a když
z Vídně dostavily se do Prahy komise, jež
měly příčiny ke stížnostem těm vyšetřiti, uznaly
rovněř, že stížnosti ty jsou úplně odůvodněné.
A poněvadž ge během vyučovacího roku ne

násobné prozatímní opatření se slibem, že Co
nejdříve budou pro české vysoké školy zjed
nány místnosti příslošné.

Naléhavost, nesbytnost s potřeba toho
byly prokárány i oznány a proto 8e čekalo, že
se v záležitosti tóto ihned zakročí. Rok jest
dlouhý a proto mohlo býti ve příčině té velice
mnoho vykonáno. Avšak dodnes nestalo se do
cela nic, tak že až se stadentstvo českých vyso
kých škol za měsíc v počtu ještě moohem
větším, než li mělo loni, do Prahy vrátí, nalezne
všechno při starém — —

Co tomu řekne, jak se páni profesoři za
chovají, to není naší věcí. Avšak máme právo
souditi, jak jest ze skutečného jednání viděti,
že dnes upravení neřáda a aesdravoty plného
potoka Botiče a konečné opatření příslušných
a účelných učeben pro české vysoké školy
v Praze nacházejí se ve stejném stadiu pou
hých slibů nápravy a vyšetřování.

V těchto dvou záležitostech jakoby si
dělal někdo, kdo mé býti dávno chycenza rako,
blázny z celé české veřejnosti, již nekonečným
chlácholením utišaje « vodí za nos. 9 úpravou
Botiče mělo se již letos začíti, desetkráte to
bylo veřejně ohlášeno, ale zatím nestalo se ve
příčině té nic a posluchači české oniversity
badou muaseti z hodiny do hodiny po Praze
opět běhati jako holičští pomocníci po svých
kanšoftech od domu k domu.

(|
Pan Uhlíř měl od s»koruny« pověst výbor

nébo hostinského a zejmena přítele studentů, tak
že tyto tradice byly ihned navázány a pan Uhlíř
měl i »u Becků« pořád plno. Hospody hleděl si
co nejdbaleji, závodě v tom se svou paní, která
stále seděla ve stolici u výčepu a s vlídností,
která odkvétající, patrně druhdy nanejvýš spanilou
její tvář obestírala, každého vítala.

V hostinské místnosti bývalo každoročně
večer živo. Hosty byli zde největším dílem stu
denti, z nichž jedni četli noviny a jiní bráli biliar.
Útraty nenasekali nikdy veliké, neboť se pilo oby
čejně jenom ze třetinek. Obsluhu obstarával
sklepník Václav, mládenec tehdy dorástající k od
vodua v pádu potřeby prázdné skleničkypo jedné
odnášel také někdy pan Uhlíř, který stále po
hospůdce dohlížel.

Byl to silný staroch, prostřední postavy,
v zádech iehdy již se chýlící. Na hlavě nosil ku
latou sametovou Čepičku s třapcem ze slatých
třásní a vyholená, vrásčitá tvář jeho,z níž vynikal
velikánský nos, stále se přívětivě a čtverácky
usmívala.

Z neobyčejné velikého svého nosu dělával
si pan Ublíř sám smích a docela nic se proto
nehoršil, že ae jeho hospodě všeobecně říkávalo
osu O08U«

Stalo se Ččestokráte, že ho někdo oslovil:
*Pane« — alé vzpamatovav se, že mé pan hostinský
příjmění, jež však všeobecné známo ocbylo, zarazil
se — —

A tu pan Uhlíř mu pomohl z rozpaků dodav
vesele: »— Nosla A čtverácky se dále tazal:
»Mohu posloužit šňupečkem ře

S nabízením šňupečku míval však pan Uhlíř
nesnáze. Musil dávati veliký pozor, aby mu atu
deati nevytábli z kapsy stříbrnou, zvící malého
kufříčku velikou pykslu. Z tobo bývala potom
švanda, již si dal pan Uhlíř ochotně líbiti, neboť
skončila obyčejné celkem nevinné, Avšak když
byla koncem let sedmdesátých v Hradci zřízena
obecní zastavárna, tu špásy s pykslou přicházely
panu Uhlířovidraho. Stalo se mu totiž vícokráte,
že mu večer pyksla zmizela a drubého dne došel



Vyskytnouse unás vé, kteříto badon
ováššti na známou "nepřiseň, budou to
omjesvati nepřátelským smýšlením toho či
osoho. Avšak nic tak! Hlavní příčinourozma
nibých opomenutí a nedbání, jež česká veřej
nost u společnost must snášeti, jest ponejvíce
a především vlastní česká nedbalost, Jenost,

nedůslodnost, pohodlnost a nízká servilnost.
U nás se obyčejně vážně jednati jenom

začne, ale ihned se umlkne a přestane, když
někdo dá stib, že se závada napraví. A když

pak se slib neplní, tu není nikoho, kdo vsplnění urgoval. Baďto si lenaje několik řádk
napsat, anebo nechce dělat si zaneprázdnění
a třebas i prý nepřátele. A tím způsobem
zájmy společnosti naší hnijí, čím výš tím víc,
a Jid se balamutí fantasiemi a porídačkami
o nepřátelském smýšlení toho a onoho a ono
to oení žádná pravda, ale pravda obyčejně spo
čívá v odsovzení a zavržení hodném počínání
vlastně nepočínání si našinců.

Naše společnost začíná býti již takovou,
Že si ve své většině ani nežádá, aby se jí z c
k. spořitelního úřadu ve Vídni do Čech a na
Moravu psalo česky a pod českou adresou. A

„to nestojí nic více, než-li do Vídně o to do
psati, poněvadž jest korreepondence ©. k.
epořitelníma úřada ve Vídni svědčící porta
prosta|

Co pak má potom někdo Čechům opáti
něco, co sami si rozhodně nepřejí, co důsledně
nenrgují, čeho důtklivě nežádají? Když tedy
česká společnost spokojuje se tím, co 8e jí
slíbí, co 8e za její právo uzná, tudíž se jí to
nechává a zůstáváse při tom dotud, dokud
to tak může jíti.

Za takových poměrů, kdyš 60 u nás a
s maší strasny vlastně o nic nedbá, když každý
hledí míti jen pohodlí a pokoj, když se každý
rozpakuje právem poukázati k opomenatím,
když nikdo nechce v ničem vystoupiti a celý
zápas o všechno pomechává se buďto „dětem“
nebo žurnalistice, pak ovšem nemůže býti u nás
jicak, než-li jak jest, ale ve skutečnosti všecky
deklamace o nějakém nepřátelství, odpora a
vadoru proti nám jsou z největší části neprav
dos.a nepravda vědoměšířená jest lší|

U nás se na českých poměrech a na če
ských zájmech hřeší obyčejně nejvíce a pře
devším z české strany, kde se začíná všeobecně

zopomínati Ba staré latioské právní přísloví:„Vigilantibus jura“ čili česky „kdo bdí, není
akrácen.“

Proto bděme a neustávejmel

Obrana.
„Sameostatnost“, vPraze vycházející„or

pán radikálně-pokrokový“,jehožredaktorem jest
nedávno na Hradeckapropadlý kandidát po
alanectví p. dr. Ant. Hajn, vykládá, že účelem
jeho jest poučování českého lidu, zápas za
jeho svobody a především prý za státní právo.

bo zástevní Jístek, sc kterým musil potom Václav
do zastavárny pyksla vyplatit. Pan Uhtíř se na
takovéto žerty, třebas že peníze za zastavenou
pykslu byly obráceny k nějakému šlechetnému
účeli, zlobíval, až konečně učinil jim přítrž tím,
že si koupil za čtyrák pykslu březovou s řemín
hem na víčku s měl pokoj.

Ale zastavárnu odsuzoval a problašovsl za
zkéso mladého lidu, v čemž měl jistou míru
pravdy.

Nově zřízenou zastavárnu studentstvo uvítalo
jako zlatodvl, z něhož bez uvážení a rozumu
čerpalo tak, že dokonce byly v ní vedle šatstva
zastavovány i housle, jichž se v zastavárně sešel
brzy tak imposamtní počet, že správa její na to
upozornila ředitelstvo učitelského ústavu, jehož
kandidáti: měli za povinnost vlastní bousle míti.
Důsledkem upozornění toho bylo, že jednou do
poledne bylo kandidátům nařízeno, aby každý
z nich odpoledne přinesl do školy své housle.
Jinak se totiž nedalo kontrolovati, komu housle
scházejí, neboť si je k vyučovacím hodinám vzá
jemné půjčovali.

Z nařízení toho vznikl mezi kandidáty
ohromný poplach, neboť veliký počet z nich měl
své housle skutečně zastevené. Když jsme se to,
jdouce ze školy, dověděli, ihned jsme kandidátům
spěchali s pomocí. Kde kdo housle měl, nebo
o nich věděl, každý jim je ochotně půjčil nebo
obstaral a zejmena z Borromaea dostalo se jim
takového přispění, že odpoledne při prohlídce ne
scházel nástroj ten kandidátu žádnému.

Uvádím zde případ ten nikoliv jako nějakou
podařenou příhodu, ale vzpomínám na ni jako
ne jeden ze stínů, jejž zastavárna v Hradci do
studentského života vrhla, neboť poskytla příležitost
mnobému, že v mladické nerozvážnosti dělal zby
tečné dluhy.

Že na ni pan Uhlíř. nedržel, měl pravdu,
třebas že jest u hostinského takové stanovisko
neobchodním. Ale pan Uhlíř takový byl, že stu
denty k utrácení nesváděl a sám na dluh nikomu
nenalejval.

»Kdo nemá peníze, ať sedí domel« říkával.

Hlásá totiž, še „český stát“ jest prý ideálem
jeho stoupenců. Pánové ti prý na český stát
myslí v kašdou ohvíli; k českému Státu pra
cojí prý při každé příležitosti, ve všech prý smě
rech své činnosti, a dokonce prýl ve „všech
pirojevech svého šivota“ — —— Asko
tečné, když ve střízlivý uledovatel po jejich
veřejné činnosti v posledních letech zpátky

projevy svého života“ již hodněinnohov různých oborech českého veřejného života
skutečně podělali — — Nyní „Samostatnost“
s tímto „projevováním života svých stoupenců“
po sváém způsobu usadila se nad „Mariansakou
výstavu“ v Praze a dne 3. září uveřejnila o
ní referát, který jest činnosti její důstojný a

úplně Její práci na národa roli dědičné odpovídá.
„ Aby bylo všeobecně jasno a známo, co

může list, jehož redaktor jest graduovaný muž,
který již kolikráte státoprávně smýšlející ka
tolický lid svou kandidaturou za poslance ob
těžoval, dnes svému čtenářetva plácati o vý
stavě, jež jest historickým obrazem zbožné
mysl: českého lidu po více než-li pět set let,
jejiž nejvzácnější předměty jsou výkvětem
doby, kdy „český stát“ stál na své nejvyšší
výši, doslova otiskujeme, co „Samostatnost“
povídá o této „Marianské výstuvě“, o těchto
památkách„českéhostátu“, jejichž kulturníi
omělecký význam klidně a věcně ocenili a

BĚilnědé prý ní lidé. Pro „českýstát“při prý příležitosti pracující orgán o
„Marianské výstavě“ píše: P

„Mariánská výstava. Arci, že jsme také
do té pěkné výstavy poslali svého zvláštního
referenta. A nic zvláštního nám referent náš
ani nepověděl, ani nemapsal. Zajisté napsal jen
toto:

Na každé výstavě ei nejraději prohlédno
a vyslechnu obecenstvo, které chodíc nebo
stojíc své rozumy o vystavených věcech na
trh nosí. Tak učinil jsem také na výstavě, kam
jste mne jako zvláštního ctitale Marie panny
yli vyslali, Současně nás tam bylo návštěv

níků asi pět, ale hlídačů astrážců vyložených

předmětů obcházelo nejméně pětkrát tolik.ta je tam dosti i stříbra, je pravda, alo
hlavní zloději v Čechách snad pořad ještě sedí —
ne? Z těch pěti lidí byli tři z venkova. Farář,
jeho kochařka v takovém moderníto klobouku,
jaké nosí koně vysočanské mlékárny, a stará
výměnkářka Vomáčková, jak jsem z hovoru
vyposoroval. Farář je vodil místnostmi a před
říkaje « ústřišků papírových (byly to fonille
tony „Čecha“) vykládal rozháněje se rakama:
„Todlenc to tedy je Madonna Oaidona Reniho,
tadyhle je kopie Van Dykovy Marie. a tablenc
zas od sv. Škréty — ne, jen od Škréty av.
Lukáš, akorát jak maluje Matku boží, vidíte?
Tadyhle máte — tento — missály, ty tlusté
knihy, e obrázky... .“ Kuchařka přikyvovala
a chvílemi cudně povzdechovala: „Né — to
je fajn, to vyšivání; koukají, pajmámo, ty
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V zimních měsících v sobotu obyčejné stro

jíval vepřové hody, Bývaly u něho k dostání dobré
a laciné jitrničky se křenem.

oVšak jsme dnes zabili prasátko jako dru
žička bezounké«, říkával, když si někdo dobrotu
jitrničky liboval.

Hospodu držel jenom spíše pro ukrácení
chvíle a že byl tomu zvyklý. U studentstva byl
obecné oblíben, třebas že žádných výstředností
Debo nestřídmosti netrpíval, tak že na něho každý
jeho bývalý host rád vzpomene.

V dobách oněch skomíraly v Hradci ještě
„klicperovské tradice«, jsouce šířeny a udržovány
několika stařičkými pamětníky dob, kdy zde
Klicpera jako profesor působil a společenského
života se účastnil. V důsledku tradicí těch se hlavně

se vůbec »Klicpera«

£5 vášní sbíral jsem všelijaké zkázky o Klic
perovi a největší lítost mně působilo, že hospoda
ov tunelu«, kam Klicpera své doby se svými přátely
denně na besedu docházel, byla mně nepřístupnou,
abychsi její místnosti mobl prohlédnouti. Hospoda
ta náležela totiž tehdy mezi místnosti, jež navště
vovali blavně k vůli ženské obsluze vojáci. Ne
zbylo mně, než-li spokojiti se s vypravováním a
představou, jaký život v ní druhdy za Klicpery
panoval:7

Dověděl jsem se, že zde Klicpera se společ
ností starých, ryzích Hradečanů pravidelně k ve
čeru podle známých pravidel bulkuhrával a jak
delikátní společnost to bývala SvEděT-26 nikdo
t pánůtěchvhospůdceavtugelu4nekouřilproto,
poněvadž tebdejší tamní paní hostinská toho ne
trpěla, nemobouc tabákového kouře snésti a cítili.

Na venkov zacházeli jsme si do hospod
zřídka schválně, a když se tak stalo, stavili jsme
se nejčastěji v Novém Hradci su Jelínků«, neboť
hostinský pan Jelínek byl obzvlaštěTotdligentní
muž, který v hostinci svém soustředil v neděli
nejvybranější hradeckou společnost. Jako oktaván
býval jsem tem často a to obyčejně s městským
úředníkem Ottou Kapounem, jemným mladým
mužem a nadšeným vlastencem, s nímž jsem se

krajky, třikrát hladce, jednou nahodit -—to
bych si měla obštrikovat .. .“ Výměnkářka

jen usrkovala a utírala si nos. Když po půlodině opouštěli výstavu, ptal se farář: „No,
pajmámo, jak se Vám to líbilo? Stálo to za
cestu do Prahy“ Inu, vědí, jednostpane, to
stálo, na mou věra! Je ta, říkajíc, moc věcí
dotejkanech! Ale povídal kostelník, že tu taky
budou všecky svatý ostatky. co jsoa po panně
Marie na celém světě; jako ty domy, co se
panna Maria narodila a kde umřela, potom
ten pás co ztratila při svém nanebevstoupení,
dále trošičku vody z rybníka, co se v ní kou
pala a co v ní prala plíaky a potom hlavně
říkal kostelník, abych si všimla, jestli je tu
flaštička a mlékem panny Marie, co Karel IV.
dal za drahé peníze zakoupit . . . A pic jsme,
jednostpane, z toho všeckého novidělil“ „Ale,
matko bláhová, to tu nemůže být, na to ne

máme konces! To budou mít ý v čna na
E olepé Mariánské výstavě v Římě. Tamtovšecko bude! A pojede tam taky z Čech vlak
zvláštní — páni Podlipný a Řezníček ho vy
praví, aby se také konečně navázaly styky
přímé s Taliány .. .“

Mrzeti se pro takovýto hloupý pamílet,
to nelze; polemisovati proti němu, to jest
zbytečné. Prostého zatím přibíjíme na veřejný
pranýř a až pan redaktor „Samostatnosti“ Dr.
Autonin Haju zase připatuje do východních
Čech, katolický lid jako kandidát poslanectví
obtěžovati a svůj „český stát“ zde malovati,
uslyší, že v „jeho českém státě“, jak si ho totiž
p. Dr. Hajn představuje, český lid žíti by ani
nechtěl. To by pochodil! Avšak jednobo velice
zajímavého a charakteristického momentu s výše
otištěného pamfletu o „Marianské výstavě“
třeba si důkladněji všimnouti. Referent „Samo
utatnosti“ totiž plnými ústy přiznává: „Na
kašdé výstavě si nejradějí prohlédnu a vyslechnu
obecenstvo, které chodíc mebo stojíc své rosumy 0

'y věcechna trh mesí.“ A potom dále
píše, koho Da výstavě viděl a co ho slyšel
povídati. Takovou fankci v naší veřejnosti 0
byčejně zastávají lidé, jimž se říká „špiclové“,
Mohli bychom tady a+psati několik perných
řádků, ale není toho potřeba. „Samostatnost“
žádným vážným politickým listem není, nikdo
ji za takovou nepokládá a když se referent
jeji honosí, že si chodí „nejraději problédnout
a vyslechnout obecenstvo“, jež přítomnost jeho
netuší, povídá tohuv o sobě dost sama. Když

referent její na „Mariaoské výstavě“ slyšelvystavené předměty chválit, běžel „své rozamy“
o vystavených věcech na trh nosícího pana
faráře udat do „Samostatnosti“ a kdyby byl slyšel
+0 vystavených věcech“ někoho na trh nositi
„fozumy“ urážlivé, třebas možná byl by neopatr
ného řečníka běžel udat někam jinam. Myslit
si může o něm každý co chce, zejmena, když
sám přiznal, proč na výstavu přišel, aby zde, jsa
neznám, poslouchal. Poněvadž se pán ten chlabí,
že byl redakcí „Samostatnosti“ na „Marianskou
výstavu“ schválně vyslán, jest za redakce ta
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spřátelil. Ušlechtilý ten člověk však počátkem let
osmdesátých v nejkrásnějším věku zemřel.

U Jelínků« sedal jsem také s bývalým pro
fesorém hradeckého gymnasia Kristianem Stefanem,
který za to, že jako poslanec podepsal deklaraci,
byl ze státní služby propuštén Král. věnné město
Hradec Králové nahradilo mu to tím, že jej zvolilo
za ředitele své měšťanské dívčí šxoly.Starý, vlídný
pén rád si ve kruhu mládeže pohovořil a o roce
osmačtyřicátém popovídal. /

Jedenkráte v neděli zastal jsem »u Jelínků«
také starého pana Durdíka s dvěma syny a sice
s nejstarším Josefem, universitním profesorem a
s nejmladším, naším kollegou Václavem. Pan pro
fesor Dr. Jos. Durdík pozval mne laskavé do své
společnosti a pak ke své zábavě ze mne a bratra
svého Václava tahal oktavánské rozumy. Avšak
jeho vlídnost a laskavost, s jakou se při tom
choval, zasluhuje největšího uznání, neboť při tom
nespořil hojným poučováním a vzácnými výklady,

Do Hradce šli jsme k večeru společně, Když
jsme došli před moravskou branou na most zvaný
skobyla«, pan profesor Durdík se zastavil, obrátil
se směrem k pevnostní, o samotě v těchto místech
v lukách stojící »flošně« a vyzval mne, abych
v jejím směru hodně hlasitě vykřikl: +U nás, jde
ráz nu rázl«

Nevěděl jsem, proč mám tak učiniti. Avšak
vyzvání jsem uposlechl. Za vteřinku po vykřiknutí
refrainu Riegrovy »kovářské« ozvalo se od flošny:
»U nás, jde ráz na ráze, jako nejčistší ozvěna.

Překvapilo mne to, neboť jsem o ozvéně té
dosud nevěděl a rychle jsem dodal: srána na ránu
jeko brom dopadál« Když to ozvěnou doznělo,
starý pan Durdík trpce prohodil: »Jenom že po
řád do násla

»Bohužele, odtušil na to pan profesor Durdík.
sA ani tehle generace tomu ještě nezabrání«, řekl
poukázav na bratra Václava a na mne, »V politice
jest třeba obecné vytrvalosti a osobního sebeza
pření l= dodal. »Ve stínu dědem vštípeného stromu
hovívá si teprve vnuk la



zodpovědnou. Kdyby někoma při čtení onoho

mysl snad Karel Sabina, nesměl by nikdo čte
náři brániti, aby nemohlo činnosti muže toho
uvažovati. Radikálně pokrokový Xarel Sabina
totiž chodival také do veře.ných shromášdění
„nejraději prohlédnouti a vyslechnouti obecen
stvo, které chodíc nebo stojíc své rozumy na
trh nosilo“, a pak o tom někam psal.

Když jsme pověděli, že jsme referát
o „Marianské výstavě“ v „Samostatnosti“ čtli,
dodáváme, že nás dokonce tak zajímal, že jsme
ho s nejširší veřejností na českém východě
sdělili, jako jeden „ze všech projevů života“
stoupenců směrů radikálně pokrokových.

(3) Protentantský máser ma žemu.
V dabé nejvyššího rozmachu lutberské refor
mace v Německu (v XVI. stol.) kázal Beinbana,
že duchovní přicházejí těch časů do větší ne

se ženy nejopovrženějším rodem; od žen ne
přichází nic dobrého, jedna jako druhá; ženy
nenáležejí k rozumným tvorům, jsou ďábelskými
skřipci. Literatura tupící ženy jest nejmilejší
četbou. — Neobyčejné množství knih a básni
ček ekládáno proti ženám. Jansseň uvádí ně:
které ukázky sprostáckých popěvků na ženy.
Jako „zcela natný a obecně užitečný kárný
prostředek“ bylo odporučováno každému muži
bití ženy. nečhce-li sám býti v domácnosti
sluhou. Docela psány i „vědecké“ disputace,
jsou-li ženy vůbec lidmi. Pastor Osterweddien
ský Jan Šommer vydal r. 1609 knihu: „Zlá
žena, důkladné popuání panovačnosti zlých žen,
příčin domácí ženské vojny a léků proti jedo
vaté vládychtivosti ženské.“ Koiba ta oplývá
sprostotou a drzými útoky na katolictvo. Ea
charios Egerings ve své „Sbírce přísloví“ špinil
ženy posměšnou básničkou, z níž uvádíme v
překlada aspoň toto: „Žádné tak zlé zvíře nu
semi nebylo, jako zlá žena; to se vidí zřetelně.
A jest skoro veliký div, že Bůh 8 muži 8po
joje tak zlobné, zlé ženy, které denněpácbají
veliké hříchy. Ve všem zla zkrátka mají ženy
sláva“. Eyeriog také napomíná: „Kdo svoji ženu
nezmlátil, neodpvutal jí od ďábla. Proto jsou
ženy obecně tak zlé, poněvadž se v nich ještě
skrývá dábel, který se dá klackem vyhnati“.
Lidový písničkář vyslovil v dvojverší zásadu,
že mož nemá šetřiti bitím po celý svůj život.

Magdeborský pastor v předmluvě k di
vadelnímu kusu „Soud Šalomounův“ píše: U
nás jest přísloví, že jsou ženy plny podvodu
a leti; jak žena na zem pohledí, jistě si vy
mysli lež.

Na př. ve Vittenberkau bylo r. 1696 roz
šířeno jeden a padesát „článků“, jako „nová
disputace“, v nichž dokazováno, že ženy lidmi
nejsou. Tentokrát přece jen Wittenberská lu
therská aniversita varovala před tím dílem.
Farář Oudřej Schobbios ve Wernigerode vydal
proti onomu hanopisu velikou koibu, kde dle
stupně svého vzdělání dokázal, že ženy přece
jen lidmi jsou. Sáhl k bibli, k svatým otcům,
ano i pohanským spisovatelům, a jeho bdělé
oko nalezlo dokonce dvanáct důvodů pro člo
věčenství žen. Něco z těch důkazů uvádíme:
že jsou ženy lidmi, to jest patrno zpřísloví:
„Ženská lesť jest bez konce“; z toho lze po
znati, že ženy jsou rozamnými tvory; ženy
jsou lidmi také proto, že jsou emrtelné. Onen
hánce žen odvážil se říci, že ženy jsou nestvů
rami přírody, ale redokázal toho; něboť ne
stvůry se málo kdy rodí a nemají takovou

podobu are jejich matky.Obhujoval tedy Schobbiua člověčenství žen
důkazy velice origilnálními. Ale jiní jeho sou
věrci ani tolik rozumu neměli,co on sám. Byla
to podivná známka doby, že se v protestant
ském Německu vůbec člověčenství ženy proti
záplavě hanopisů musilo obbajovati. — Tolik
dodatkem "na poučenou Masarykovi, který
místo trochu svědomitého studia z nepře
berné zásoby své bujné fantasie podaroval
své stoupence touto ohlopující frází: „Rodina
reformací postavena výše.“

(3) Poctivost orgánu „ovangelicky“
reformujícího pastora. Přecejen jest pro
spěšno prohlédnout někdy list sebe nepocti
vější, vyloviti několik „perel“ a ocenit jejich
jakost hezky při světle. Ležípřed námi „Česká
Stráž“, orgán pastora Duška, který se honosil
vůči Čapkovi, že otožojí evangelíci „přísnou
povinnost pravdy ve všech vztazích.“ Dobrá;
bned uvidíme tu „evangelickou“ láska k pravdě.
Ve článku nadepsaném „Z Moravy“ nazývá
„Česká Stráž“ „památnými slovy velkého bás
níka“ table moudrost: „Ta krásná Morava, ze
které vyšlo kdysi pokřestění všeho Slovanetva
arcibiskupem Methodějem, jest dnes klassickou
zemí římské tmy.“ Pan pisatel snad ani neví,
že arcibiskup Methoděj spěchal právě do Říma

ro potvrzení, že jeho nauka jest římsko-kato
oka; a jak vědomo snad 1 pastorům, hlásal
Řím a s ním spejený Methoděj tytéž věroučné
články, kterým se učíme v té „římské tmě“
dosud.

Pana Šamalíka, redaktora —„Selských
Hlasů“, nazývá pisatel sedlákem „bez polí a

„bez volů“ po ladě přolhabých Jiberálních:
listů moravských. Vydělejte "sd; drabý pátle,
tu peněšitou odměnu,kterou slíbil Šamalik tomu,
kdo mu dokéže, že sedlákem není.

Prý v tom jest viděti „tmářství tmoráv
ské“, že tamější rolnictvo místo vzdělání
a akce ověpomocné 'jde na Velehrad. V pří
čině toho vzdělání jest ovšem pravdou, že 00
nechtějí katolíci vzdělávati na př. o Husovi
dle protestantského, podvodného pamletoLži
pogiova, který jest uveden do české literatary
od pastorů. (Evangelickélisty posud neodvolaly
ten nepěkný švindl, ačkoli se chlabi, že „atu
žují přímou povinnot pravdy ve všech vztazích“.)

že na př. úleva ve vojančení pro dobro rol
nictva nevymohli ani židé, ani socialisté, uni
jejich obsluhovatelé realističtí, ale organisace
katolického roloictva.

A teď tuble drzou lež: „Mlčky trpí před
stavitelé moravského klerikalismu, aby dítky
českých dělníků byly zatahovány do německých
přelejváren.“ Tohle se povedlo; z toho jest
vidět, že pan pisatel, který nazývá katolický
Hlas, Budoucnost a Stráž „uejobskurnějšími
plátky“, vůbec těchto listů nečte a papouškuje
bezmyšlenkovité nadávka židovských listů;
jinak by věděl, jak katolický tisk moravský
horlivě vlastenectví šíří a jak před zápisem
do škol varaje před židovskými germanisátory.
Kdyby chtěl být upřímný, musil by vyznat, to
právě židé na Moravě nejvíc ženoa vodu na
gorwmanisačnímlýn; ale tohle „ovungolická“ po
slubovačka židovstva nesmí říci. A když užtak
nepoctivě mluví o „představitelích moravského
klerikalismu“, mohla by si vzpomenouti aspoň
na důrazné vystoupení nynějšího arcibiskupa
Olomouckého proti poněmčování mládeže ve
školách.

Dále se uctivě tášeme, kde štve „Bílý
Prapor“ proti Masarykovi? Kde? Že však Ma
surykova „Naše Doba“ osvědčenými neprav
dami ostouzela moravské duchovenstvo, že ve
své zášti docela velice nešťastně prorokovala
o budoucnosti olomouckého arcibiskapství, to
ovšem nepovíte nikdy. Týž katolický časopis
prý „jezaitsky škemrá nad mravní pokleslostí
(II) studentstva moravského, ježto jeden abitu
rient vystoupil z církve“ Toble jest lež ještě
drzejší, kterou dovede vysloviti pouze Nrefor
movaně“ evaugelický list.

Také referaje Č. Str. „evaugelicky“ poctivě,
že chtějí provésti katolíci reorganigaci učitel
ských ústavů tak, aby ačitel byl kalkuntem a
snad i kostelníkem“. Dokáže-ii ©. Str., že je
tohle pravda, jistě še 'ony strůjce takového
plánu morálně zaičí.

Čes. Str. lže také takto: „Středověcí mo
ralisté promíjeli královraždu, když panovník
porušoval božský zákon. Je známo 1 odkad?),
8 jakým hlukem (!) jistí spisovatelé z Tova

jest známo, drahoušku, jen z románových kr
váků, jimž by měl evangelik nejméně věřiti.
Za to má býti z nefalšované historie i každému
evangelíku známo, še Lather kázal pobíjeti
zotročené sedláky pro vzpouru a že odporu
čoval odpraviti papeže, biskapy 8 kardinály
vůbec, nečině rozdílu mezi zlými a dobrými.
Ale dost již o těch lžích, jimiž 8ejediné číslo
jen hemží. — Ještě jen maloo poznámka;
totéž číslo Č. Stráže naříká na své okolí: „Je
to hrozné. Kultorní život je tak nízký, že so
může napsat, že není žádný '“ A samu v témž
čísle rozdává zvláštní koltorní titaly svým
protivníkům: „úskočné, nepoctivé individoam,
dnes trocbu Špinavé, pokrytecké, loví žvance
na faře — zmínění činovníci řadí se do třídy
hlodavců, krtků a syslů“ atd. Ano,ano, je ten
kulturní život někde bodně nízký, jak okazají
nadávky Č. Stráže

Pane Duška, řekněte sám, zda tohle všecko
má býti dokamentem „vyšší evangelické mo
rálky“. Neodřeknete-li se slavně tohoto čer
vánkovského prolbaného lista, bude po reputaci
i u slučnějších evangelíků. Kdyby tak drze
lhóoucí list měl jen padesát odběratelů, zůstane
i to smatným znamením, co všecko dovede
duše některých Čechů stráviti.

Politický přehled.
Ministerský předseda dr. Kórber pobytem

svým v Haliči ukázal, že počítá na pomoc
Poláků, hledaje pracovní parlamentní většiny.
Pozorahodnou jest řeč jeho ve Lvově, kde
ujišťuje, že vláda setrvá při svém programu,
dle něhož jest poskytování „jednostranných
koncesí“ vyloučeno. Těmislovy Němce sice
upokojil, Čechy však vyhrůžkou, že vláda
učiní radikální opatření proti toma, aby država
Němců nebyla ztenčena, znovu roztrpčil. V řeči
své Ivovské o otázce jazykové stal se dr. Kčrber
vlastně obhájcem jazykových nařízení hr. Ba
deniho. Dle jeho vyjádření měli by úředníci
i při zachovávání své národnosti znáti více
v semi obvyklých jazyků. Obyvatelstvo má
prý právo požadovati, aby 86 jeho záležitosti

vyřizovaly v jeho řeči. Jen -kdyby mia. předseda tyto zásadytaké prakticky prováděl“ Dle
toho obstrakce česká asi v podzimuím zado
dání říšské rady neustane. Radost Kórbrova
nad jeho přivíténím zkalili Rusíni, kteří pře
tváří jeho ve Lvově ztropili hlučnon demom
straci, še maselo zakročiti četnictvo. — Výd
konný výbor mludočeské strany měl6. t. m.
sohůzí, v nížvyvrátil domnění moohých, jákoby
e8 jednalo o krajských vládách aneb o kraj.
zastupitelstvech. Jednalo se též o pomocné
akci na zamezení nosze následkem sucha. —

Mezi Rakvuskem a Italií ve příčině ob

co nevidět bude prý podepsána.
Korunní princ německý Bedřich Vilém

sasnoobil o s vóvodkyní Cecilií Meklenbarskou.
Carským úkazem dostalo se zase židům

různých úlev.. Ustanovení, dle uěhož se židé
omějí usazovati jen v jistých krajích a místech,
neplatí pro židy vyššího vzdělání a jejich ro
diny, pro v*tší kopce, řemeslníky, dokud ře
meslo provádějí a pro bývalé vojáky. V Rasku
potřebují peněx na válku, proto ty úlevy, aby
si naklonili židovské měšce. :

Minulý týden blásány z Tokina Loodýna
znepokojující zprávy, jakoby Rusové byli u
Liaojana na blavu poraženi. Hrozný boj zuřij
to po 10 dní, v němž spojené tři armády ja
ponské vrhli se na Rusy od jihu, západu a
východu, snažíce je docela odříznouti od Muk
dena. Japonci byli v přesile majíce 356000
mužů a 1002 děl, o 90.000 mažů a 368 děl
více než Rasové. Boje podobného avět dosud
poviděl, Na obou stranách konaly se divy oda
tenství. Než Kuropaktin, aby nebyl docela za
skočen, Liavjan opastil, zapáliv ho dříve i

diště. Japoaci Liaojan sice obsudili, ale s ve
likými ztrátami. Sami dosnávají, že ztratili asi
20.000 mužů, kterýžto počet jistě bude větší.
Že Rasů ua bojišti zůstalo také nemálo, sumo
zřejmé. Mrtvých i raněných na obou stranách
počítá se na 100.000. Armády japonské odpo
čívají u Lisojanu znaveny bojem, Kuropatkin
pak od Mukdena očekává novou posilu, která
se počtem vyrovná Japoncům. Opoštění Liao
jsnu bylo také v plánu Koropaktinově; bu
doocnost ukáže, zda taktika jeho dobrá. Rusové
vyklízejí prý i Mokden. Japonci, kteří mají
na bojišti všecko svó mužstvo, počínají tam
vysílati plaky, jejichž lidé nejsou ani 20 roků
staří. Zdalo by se, že se Japooci boje v Port
Arthor už vzdali, než 27. m. m. počali drahý
všeobecný útok, který byl až do 31. srpna
obnovován, byli však na všech stranách odra
žení; 2. září podaikli nový útok, ale opět bez
úspěchu; ztrata jejich činí tn na 8000 mužů..
Boje tyto byly rovněž hrozné; bodák byl tu.
rozhodaým činitelem. Kdy konečně se obrátí.
plné a zřejmévítězství ua stranu Rasů? Hlavní.
chyba jejich jeví se asi v nedostatečné dopravě.
vojska po dráze sibiřské.

Z činnosti katol spolků.
Z Restok m Jilemnice. Doe4.t. m.ko

nala zdejší čilá jednota sdařilou ochůši Přednáškovoa;
přednášel zde dp. Jiří Sabula zs účasti půldrahého
sta posluchačů o kultarních poměrech české země
« XV. století. Pádnými fakty dorodil, jek hnasteký
pokrok byl vlastně v amění, vědách s bumauutě. po
chodem spětoým; vytkl důrazně, co naši protivadoi va
svých přednáškách rádi samičají. Za vzorné posorno
sti všech zodpověděl ještě některé dutasy dp. předsedy
o době husitské, oož vše přijato s horlivým. zájmem.
a pochraloa. Měli jsme mezi sebou milé bosty i
s jednot voasedních. Pracujme dále, bratři,s neochvěj
nou horlivoutí na cestě uvědomění a pravdy; apošto
lajme vytrvale a s láskou mezi spolubližními, kteří:
se dali blýsknavými, neodůvodněnými frázemi arósti
a cesty pravé; af slaace pravdy rozptýlí mlby doko
nale, jisté bude pro nás volikoa odměnoujiš to krásné
vědomí, že jeme sami téš avojí hřívavapřispěli |

Zprávy místní a z kraje.
Oslava 5Oletého jabilea prohlášení

dogmatu © Neposkvrměném pečetí Pan
my Marie konala se v Hradci Králové na den Na
rosení Panny Marie spůsobem důstojným. O 10. hod.
sloužil nejdp. biskap pontifikélní mši sv. v katho
drálním chráma Páně. Odpol.o 8. hod. byly v kath.
chrámu slav. pontifikélní nešpory, po nichš Jeho Bi
skopská Milost doprovázen nejd. kapitulou a přítomným
v Hradci dachovenstvom vedl slavný průvod za epěva
marian. písně do chrámu Penny Marie. Průvoda, jejš
zahájily malé dražšičky vedením otih. nester, účastnil
ae zdejší spolky: dámaká kongregace Marianská,katol
tovaryšů, křest. social. paní s dívek s velké množ
ství věřících. Po zpívané marian. litanií a požebnání
Nejavět. Svátostí vrátil se průvod do katbedrály, kdoš
oslava ukončena požehnáním Nejsv. Svátostí.

J. Ex. apoštol. namcius vídeňský
Granite di Belmemte dce 5. září zavítal na
Morava, aby navštívil posv. Velehrad s Hostýn a

Pin J. Ex. knížete arcibiskupa dra Fr.Sal. Bauera.vítání jeho bylo všade slavnostní.



„Pomosný polokproti taberknlose.Přípravný komitět pro zřízení okresního spolku pro

podpora taberkulosních nemocných konal v sobotumo 3. září ustavající schůzi. za přítomnosti 8 členů
"8 ustavil se následovně: předsedou zvolen p. starosta
Dr. Ullrich, jednatelem pro soudní okres královéhra
deoký p. Dr. Bstěk, pro okres nechanický p. Dr. Plá
nička, pokladníkem pro máš okres p. cís. rada Collino
a pro nechanický okres p. okresní tajemník Vančura,
Přípravný komitét svolá ustavající valnou echůzi na
podsím, ješto spolek začne avon činnost od ledna pří
štího roku. Prozatím budou shromažďování členové
ve všech obcích hejtmanství pomocí důvěrníků, jimiž
budou jmenovánívšichniotarostové.a.Jékařív hejt
manství působící. Popnlární poučení o výsnemu spolku
sepíše p.Dr. Batěk. Členové zakládající saplatí jednou

ro vždy 300 K, činní ročně 4 K, pbradíc! a Kkres a obec hradecká ately se zakládajícími členy.
Není pochyby, že humanní tento spolek bude čítati
Da tisíce členůa še každý občan, cítům lidskostí pří
stapný, bude členství povašovati za svou povionost.

Upozoržujeme, že spolek všsch svých příspěvků budepoužívati pro lokální potfeby a še eobraných penčs
nebude ukládati na nějaký etarební fond ku sřísení
sanstoria, nýbrš še je bude dle potřeby ibned vyns
kiádati na léčení souchotinářů.

Něce 9 pezdravech. Píšese námz krahu
čtenářetva: „Šel jsem nedávno po náměstí a potkal
jsem na cestě několik zdejších akademíkův ve 2 hlonč
cích za sebou jdoucích, kteří kolem prošli, jsko by
mne ani neznali. Zjev tento překvapil, ne snad s toho
důvodu, če baším po lidské chvále, ale že to byli
snámí mně bývalí gymnasisté, kteří mne pozdravovali
dříve, jakkoliv jsem nebyl s nimi v úředních stycích.
Podivil jsem se tomu, že na vysokých školách atrá
eejí mladí naši intelligenti i tenkouesek společenského
taktu, jenž jim ne střední škole pracně vštípen. A zjev
tento je tím trapnějším, ješto jsem s rodiči téchto
mladých pánů znám a také je ve veřejnosti sdravím.
Kdyby hnedle mladí páni se domnívali, že jeden aneb
dva roly university steví mladíka mimo příkaz spo
lečenské zdvořilosti, mobli by přece dbáti aspoň zá
sady reciprocity pro toho, kdo pozdravuje jejich ro
dinu. Je mně to dice zcela Ibostejno, kdyžnějaký
mladík šetří vi přede mnou střechu svého klobouku,
ale masím si s toho přece vyroditi ignorovací stano
visko vůči jeho rodičům, protože sa činy 20letých
synů jsou i rodiče zodpovědní. Připomínám ještě tu
svou zkušenost, še někteří mladí páni pozdravují mne
síce sa městem, ale ve městě dostávají z pravidla v)ší

mbo, když mnepokání Buadíto ve mně zrovnaogření, že snad dostali přísný zákaz od štába po
rokové strany a bojí se ne náměstí pokrokových po

Jicajtů, aneb še se vpravili jiš do křováckých spole
čenských forem, které do ních „Osvěta“ již po létu
vtloaká. Ať již vězí důvod v čemkoliv, ale o veliké
moskové potenci to srovna nesvědčí, protože i radi
kální emýšlení připouští ještě obvyklé formy spole
čenské Uvádíme ze příklad zesnalého pokrokového
stadenta Macáka, který při opravdové sré pokroko
voati byl gentlemanem každým coulem. Škoda, že se
do jsho almanachu nepojalo několik pokynů o spole
čenském šivotě pro nynější generaci. Pokrokářatví se
nekryje s nezdvořilostí l“

Výstavka. Městské průmyslové| museum
v Hradci Králové pořádá v nedáli dne 11. září v čí
térné průmyslového mases v budově c. k. odb. školy
v přízemí výstavka originálních obrazů akad. malíře
p K. Langra s Praby. Vstap volný od 9—1+ bod. a
Z—68hod. odp. Veškoré přátely umění a zajména ty,

. kteří sami by se rádi naačili malovati, apozorňajeme,

fe prům. mucenpodel se získati avodenéhoumělcesa ačitele do svého korun malířakého po p. prof. Ší
mori.

Na ce.k. vyšší realee v Hradci Krá
lové bude sápis žáků nových do L. třídy dne 16. a
17. t. m od 8—9 bod. dopol. v ředitelně; hned po
sápise budou kosány zkoušky přijímací. — Do tříd
IEL—VII bude ze díti zápis nových šáků z jiných
škol středních dne 17. t. m. od 9—12 hod. dopol.
Žáci ústava zdejšího budou zapisování dne 17. t.
m. o 2. hod. odpol. Přiblášky šáků škol měšťan
ských badou přijímány dne 14. a 15. £. m. od 8—.
10 nod. dopol.; hned po přihlášce bude každý žák
skoušen z předmětů tříd předchozích té, do níž se
blásí. Zkoušky opravné bandouse konati dne 17. t.
m. od 8. hod. ranní.

Na c. k. gymnasiu v Hradci Král.
jest zápis do I. tř. dne 16. a 17. září od8do 9hod,

přijímací zkoušky písemní v 9 hod., ústní ve 2 hod.ápis nových šáků do vyšších tříd jest dne 16. a 17.
sáří od 9—10hod, přijímací zkoušky do vyšších tříd
jsou dne 16. září v 8 hod.ráno. Zápis žéků na ústavě
postupajících jest dae 17. září od 8—11 hod., opravné
skoušky dne 17. září v 8 hodin.

Zápis žákyň na měšťanské dívčí
škole v Hradci Králové konatise budedno
16., 16. a 17. září od 9 do 11 hod. dopoledne a vd
2 do 4 hod. odpoledne.

30. arpna vldp. Frant. Leder, bývalý farář a děkan
Velkozdobnickýv požehnanémvěku82let.—VHradci
Králové zemřel dne 5. září p. Jos. Koutník, mistr
krejčovský, v 74. roce věku svého. Pohřeb konal se
dne 8. září na hřbitově Pouchovském. R. i p.

Ze Všeodb.ndružení křesťdélalotva.
Sohůzse užšího výboru v Hradci Kr., 8. září. Pod
nemoc, udělena: J. Mráskovi v Čáslavi 8:50 „J.
Kutilovi v Cholticích 12 K, Frnt, Slavíkové v Sedlci
2 K, Růš. Autrové v Úpici t2 K. Přijati 4 členové. —
Plenární schůze výboru bude dne 3. října.

Z dějin poddaných vosmie býva
léhe pamství Hradce Králové. (Die zá
snemů archiválních podává V. P—+s.)(Pokračování)
Lochenice. Jan Košťál neb Kroapa měl 2
str. 1 věr. I, 2 věr. II. tř. dědič. rolí, pod 1
vůs dědičn. lak, pod ',, vozu lak pod plat roční 52
kr. 4:/, den., pod 3 věr. zahrady; úroků do záduší
platil půlletně 42 kr., vrchnosti do důchoda 11 kr.,
p. děkanovi na koně 1 čt. ovsa, sa letník © kr., 1
vejce, robotoval %dny týdně. Mikoláš Knejp měl

4 ate. 3 věr. I., 6 str. 1 věr. IL, 4 str. 3 věr, IIL tř.
dědičných rolí, pod 3 vozy děd. lak, pod 3 vosy lak
pod plat roční 2 sl. 29 kr., pod 1 atr. zahrady ; úroků
do sádaší platil půlletné 2 sl. 7 kr., vrehmo
1 slepici, do důchodu 41 kr., p. děkanoví ná koně
14, čt ovsa, 9 kr. letníků, 1 vejce; robotoval 4 dny.
Václav Česák měl 1 str. 2 věř; L,1 str.. 2 věr. II,
1etr. 1 věr. III. tř. děd. rolí, pod1 vůz děď. luk, pod
3 vozy luk pod plat roční 1 sl. 63 kr., pod A věr.
zahrady; úroků k zádaší sv. Dacha odváděl 1 £l. 16
kr. 60/, den. půlletně, vrchnosti odváděl 1 slepici a
19 kr. do důchodu; ostatní vše jako Tob. Košťál. Ma

vozy lak pod plat roční 1 zl 45 kr, pod 1 věr. sa
brady; úroků k zádaší platil 52 kr. 1 d. půlletně,
vrchnosti odváděl 1 slepici, vše ostatní jako Váci.
Česák. Václav Hodíč měl 5 str. 1 věr. [, 1 str.

luk, pod 2%vozy lak pod plat ročef 3 zl 31 kr.4 d.,

pod 3 věr. zahrady; úroků platil do zádaší 1 sl. 10r., vrchnosti odváděl 1 slepici, do důchoda 27 kr.,
ostatní jako Váci. Česák. Matój Panenka měl 4
str. I, % str. 2 věr. II., 8 str. 2 věr. III. tř. dědič.
rolí, pod */, voga děd. lak, pod1 vůz luk pod plat
roční 2 zl, pod 2 věr. zabrady; úroků platil do zá
duší 21 kr. půlletně, vrchnosti do důchodu na p. dě
kanu 28 kr. 3 den., panu děkanovi na koně 1', čt.
ovsa, sa letník 6 kr., 1 vejce; robotoval 3 dny týdně.
Chalupník Václav Knejp neměl rolí, mělpod 1 vůs
lak pod plat roční 46kr. 3 den.; úroků do zádaší
platil 7 kr. $ den, p. děkanovi za letník 6 kr., 1 vejce,
robotoval 1 den týdně. Podrah Jun Košťál měl 3
věr. I, 1 str. 3 věr. II tř. dědič. rolí; platil do £i
daší sv. Ducha úroků 14 kr půlletně, do důcboda
vrchnost. 7 kr., p. děkapovi za letník 8 kr, robotoval
1 den týdně. Mikoláš Polák měl 1 str. I, 2 věr.
II. tř. děd. rolí; do zádaší platil 1 kr. 8 den. úroků
půlletně, do vrchnost. důchoda 4 kr. 1/, dea., robo
toval 1 den týdně. Mikoláš Vencl měl 2 str. [ a
1 str. JI. tř. děd. rolí, pod % vozy louky pod plat
roční 1 zl. 14 kr 3 d. a pod z čt. zahrady; úrsků
k sáduší av. Dacba platil 6 kr. 3 d. půlletně, vrch
nosti odvěděl 1 vejce, du vrchn. důchodu platil 7 kr.
41/, den., p. děkanovi za letník 5 kr., robotoval 1 den.
Jan Zadrobil měl 2 atr, II., 1 ate. III tř. děd. rolí,
pod 1 vůz děd. lak, pod 1 vůz luk pod plat roční
52 kr., pod 1 čt. zahrady; úroků k záduší sv. Ducha
platil 16 kr. 1/, den. půlletně, vrchnosti 7 kr. 8 den,
sa letník 8 kr., robotoval 1 den týdně. Václav Ji
činuký měl 2 věr. I., 2 věr. IT. tř. děd. rolí, pod
vůz louky pod plat roční 30 kr; úroků k sáduší platil
$ kr. půlletně, vrchnosti do důchoda 2 kr. 8 deu., za
letník 5 kr., robotoval 1 den týdně. Jiřík Bartoška
měl 2 věr. I, 2 věr. II. tř.; úroků k zádaší platil 7
kr. půlletně,ostatní jako Jičínský. Martin Buben
měl pod '/„ vosu lonky pod plat ročaí 36 kr. a pod
1 čt. zahrady; úroků do záduší platil 1 kr. půlletně,
robotoval 1 den. (Pokračování.)

Oslava svátku ma stavoništi židov.
ské symnag>gyv Hradel Hrál V zasvěcený
svátek Narození Panny Marie započata práce jako
v obyčejný všední den: starělo se. Dělníkům bylo ve
středu nařízeno, aby přišli i ve čtvrtek pracovat,

ale za veliké nespokojenosti dělnictva, jemuž polír
přese všecko domlouvání se strany místní policie ne
chtěl popřáti svátečního klidu. Teprv zakročením pře
dáka zdejší obce židovské a p. rabína a po seznání,
fe i jinde v městě se nestaví, dělníci o 7:/, práce zu
nechali. Představení zdejší obce židovské prý vůbec
nevěděli, že se na synagoze staví, Stavitelp. K Šťast
ný s Hořic má divné ponětí o svěcení velkého svátku.
Pak se páni diví, če ee dělaictvo proti nim staví;
nedivno, když mu po nejsvětějších citech šlapou.

Hříčka přírody. VJiříkovětříděvHradci
Král. u domu p. Vencla pod „Kozinkou“ oděl se ka
štan novým květem a listím. Zvláštní: nad azralými
plody stkví ae v zelení lupenů bělostný květ.

Z peroty. V minulém týdau před porotou
zdejší jednáno o těchto případech: Dne 2. září 1904
v 9 hod. dopo!. JUDr. Jindřich Stemberka, advokát
v Rychnově a Josef Čermák, redaktor a typograf v Bych
nově, pro přečin urážky na cti tiskem osvobození.
Odpol. František Kovařovič, redsktor z Náchoda, pro
přečin urášky na cti tiskem; k přelíčení nedošlo, po
něvadě se strany emířily. 3. září dopol. Antonín
Drechsel, nádenník z Hynčic, pro zločin násil. emilstva
odsouzen na 6 roků těž. žalářě. Odpol. Josef Nimach,
čeledín z Kvališs, prozločin šhářetví odsouzen na 18
měsíců těžkého daláte 5, září dopol. Vincenc Preclík,
pokařský pomocník z Podbřezí, pro zločin krádeže a
přestupek tuláctví | odsouzen na 5 roků těž. žaláře.6. zářídopol.JanHamerský,soudníkancelistazBron
mova pro zločin zpronevěření a podvoda, osvobozen.
7. září dopol. Antsnín Minařík, dělník ze Žďára,
souzený ze zločinu násilného smilstva a přestapku
krádeže, od obžaloby pro zločin násilného smilstva
osvobozen, za přestupek krádeže odsouzen do vězení
na 6 neděl. Odpol. Josfe Opite, tovární dělník zHejt
mánkovic, a Jan Kleiner, nádenník tamtéž, prozločin
zabití odsoození prvý do těž. šaláře nab roků, druhý
do těž. žaláře na 5 měsíců.

Pedpory = liberocké obchodní a
živnostenské komory. Libereckáobchodnía
šivnosterská komora arčí u příležitosti porady o roz
oočtu potřeb, jež na podzim tohoto roku na rok 1905
konati se bude, obnos, kterého se ve zmíněném roce
má užiti na podporování živnostenských výstav a
musef, učilišť obchodních, živnostenských a kapeckých
škol pokračovacích, škol k nabytí zručnosti, po pří
padě dílen školních, p-tom na udílení nadání k ná
větěvě živnostenských a kupeckých učilišť, po případě
na podporování nemajetných navštěvovatelů divno
stenských škol odborných. Žádosti o podpory a nadání
jest podati do 25. sáří 1904 u předsednictva obchodní
a Šivnostenské komory, K žádostem, jež později dojdou,
sřetele se nevezme. | dosti za sabvenci pro živno
stenské výstavy nechť obsahují přesná udání o trvání
a objemu dotčených výstav, jakož i rozpočet vydání
a způsob krytí jeho; šádosti za podpora pro živnost.

muesa nechť jsou doloženy správou o působnostía
vý szem účetním sa poslední správní rok, žádosti sa
podpora pro učilištá obchodní, školy k nabytí zrač
nosti pro kapscké a živnostenské školy pokračovací
výkazem v návštěvě a účtech za lední rok školní,
jakož i na školní rok 1904 1906, Výkazo návětěvěn
účtech budiž u prvých třech ústavů vídován -přísluě

ným úřadem poickým, u živnostenských škol pokračovacích příslušným c. k vládním komisařem pro
dozor nad těmito školami. Žádosti za nadán: konečně
buďteš opatřeny průkazy o nemajetnosti a posledním
školním, po případě studijním vysvědčením uchazeče.

SOleté narozeniny slaví dne 21. zářít.
r. vldp. bisk, vikář pardabský Fr. Čermák v Ostřetíně
u Holic. Zasloužilý tento kněz znám v diecési svojí
dobrou povahou, ve vikariátu svém jsa koěžetvom
vřele milován. Obec farní jest jedna z nejpofádnějších.
Farní chrám Páně jskoš-i lialní zostel ve Velinech
přičiněním jeho jest v nejbrásnější úpravě. Za své pa
stýřeké zásluhy došel uznání věnováním rytířského
řádu Frant, Josefa a čestné medaile a + p. biskapem
Edv. Brynychemjmenovánkonsistor.radous osobním
děkanem. Přejeme se srdce vldp. děkanu k jeho na
rozeninám: Kóž Pán Bůh jej zde ještě dlouhá léta
zachová|

Cisina se k nám dere. Venkovnáš za
plarován jest losy, jež nabísejí ke koupi na splátky
různé cizozemeké loterní firmy splátkářské a seriové
hlavně z Pešti, pak firmy německo-pruské a boland
ské, ač obchody ty v Rakousku jsou zakázané. ZPošti
a Německa přicházejí k nám s ueměvavoa tváří, když
dostali chaťf na naše peníze, jinak nám nemohou přijít
ani na jméno. Proto ukažte dvóře cizosemským
agentům, třeba mluvili jszykem českým.

Velitelství IX. armádního sboru,
dosud sídlem v Josefově, bude prý na jisto přeloženo
do Litoměřic.

Krajinská ovocná výstava v Nov.
Městě m. M. Hospodářský spolek Novoměstskýn.
M. efdlem v Krčíně uspořádá ve dnech od 328.září až
do z. Hjna t. r. v Nov. Městě n. M. v braběcím
zámku krajinskou ovocnou výstava. Výstava tato má
podati obraz, na jaké výši ovocnictví okresu noro
městského a sousedních okresů se nalézá. Výstava
tato má poučiti, které draby ovoce máme v největší
míře pěstovati nejen pro domácnost, ale zvláště pro
vývoz do ciziny. Výstavu ta má poskytnoati ovoce,
které zasláno bude na velikou/výstavajv Důsseldorfu,
kde v souborné výstavě království České má vyston

iti důstojně a představovati trhové zboží pro vývoz.
ýstava bade míti tyto skupiny. 1. Ovocé vůsho

drahu: čerstvé, sušené, zavařené, ovocná vína. 2. Trh
na ovoce, který má ten úkol, aby se sblíšili a po
zaali pěstitel a kupec. 3. Nářadí, náčiní a nástroje
užívané při pěstování, česání, aachování a zpracování
ovoce. 4. Sbírky užitečného a škodlivého hmyzu a
zvířectva; přípravky, nářadí a prostředky k hubení a
lapání škůdců stromoví, prostředky a nářadí k za
mezení a léčení chorob stromů a plodů, ochranné ob
vazy a prostředky proti p škození stromoví zvíťectrom
jemu škodnýcm. 5. Zaázornění balení a vypravení zá
dilok s čerstvým i spracoraným ovocem pro doprava
poštovní a šelezniční a prostředky k tomu; přístroje
k rychlému dražení ovoce; práce řemeslné a tovary
spadající do učkterého z uvedených oborů. 6. Litera
tara, učebné pomůcky, plány, obrazy, diagramy a mo
daly, týkající se ovocnictví domácího i zahraničního.
Vystavovatelé čerstvého ovoce zašletež každého drahu
ovoce nejméně 6 kasů, pokad možná pojmenované
alespoň tak, jak mu domácně říkají. Výstavy ovoce
smí ve súčastniti jen ten, kdo vypěstoval ovoce na
svém neb najatém etromoví; trha na ovoce může se
súčastniti každý, kdo ovoce na prodej má, tedy i
sadař. O kom by se zjistilo, že vystavuje ovoce cizí,
bude z výstavy vyloačen. Vystavovatelům ucbystány
jsou moobé odměny a ceny. Přihlášky k výstavě
buďtež co nejdříve nejdéle do 20. září t. r. hospodář
skému apolka zaslány. Výstavní předměty buďtež nej
déle jeden den před otevřením výstavy, tedy 27. září
v místnostech výstavních (v hraběcím zámku v Nov.
Městě n. M.) odevzdány. Z místa se nevybírá žádného
poplatku, spolek veškeré výlohy zařízení a úpravy
výstavy nese sám. Slavnostní otevření výstavy bude
dane 23. září o 10. hod. dopol. Vutapné do výstevy
za osobu 40 b,

Nevá pošta. Dnem 1. září otevřena byla ve
Vraclaví u Vys. Mýta pošta, k níš přiděleny json
obce: Radhošť, Stradouň, Vinary a Sedlec.

Návrat de církve. Dne4. září t. r. složila
ve chrámu Páně sv. Vavřince ve Staré Pace vyznání
víry katolické pí. Marie Podlipná, manželka obavníka
z Roškopova, dosud orangelička latberského vyznání.
Narozena byla v Glauchau v Sasku.

Z Lomuice m. P. V neděli dne 28. srpna
rozloučil se s námi o ranních a velkých slažbách Bo
žích dp. Jos. Knies, kaplun, ubíraje se na nové půso
biště do Raprechtic, kdež byl farářem ustanoven. Oči
přemnohbých se při tomto loučení zarosily, neboť za
18 roků, co mezi námi na vinnici Páně působil, získal
si pro svoji šlechetnon a skromnou povahu všeobecné
úcty a vážnosti. Katolická jednota, jejíš byl činným
členem, pořádala v týž den ve spolkové místnosti na
rozloučenou zábavný večer. Velmi četná návštěva
ovědčíla, jakou úciu a vážnost mezi námi p. farář
požíval. Zábavný večer poctilí avojí návštěvou členové
bratrské jednoty Libštátské, kteří také s výborným
úspěchem provedli jednosktovku „Šestáková tragedie“,
začež jim budiž vysloven náš upřímný dík. Ostatní
čísla programu vyplnili ku všeobecné spokojenosti člo
nové záb. odbora naší jednoty s hudba. Mezi pře
stávkon ojal se slova předseda jednoty dp. Fr. Kofžek,
ktorý poukázal na bratrský poměr s p. farářem a na
Činnost jeho ve spolka „Svornosti“, přenešenou pak
na katolickou jednota naš. Výbor jednoty kat., uzná
vaje zásluhy pana faráře, které si během trvání jed
noty při čleuských schůzích a mikalášských sábavách
získal cvičením zpěvu a doprovásením na harmoniu
a pianě, jež nám laskavě propůjčil, navrhl p. faráře
ta prvníhočestného člena a byl mu také v apomínku
na jednotu naši vkasné provedený diplom odevzdán.
Za laskavou ochotu, se kterou nám p. farář všdy vy



házel vstříc, vsdáváme jemu upřímné díky a ujíšťu

(Ademe"Na novémpakpůsobišti přejememnhojného
sdraví od nebes Pána a aby sevšdy dal takové fásos
jeké u nás požíval.

Řádění tehořů. Slušný „rekord“ ve svém
oboru vykonala tchoří rodina v moci se dne 19. ne
$v. srpen t. r. ve Staré Pace. Za jednu noo poškrtili
a odvlékli do svého pelechu v jednom stavení 17, ve
druhém 5, ve třetím 7 statných kuřat. Ještě ráno po
páté hodině spatřen byl tboř, jak vloče kuře do dou
pěte, což se jim stalo osudným. Stavení obklíčeno a
tři statní tohoři utlučení, dvěma ařilo se utéci.
Mrtvá kuřete nalezéna pod tesy obléva p. Podsimka.
Podívané na ta hekatombu přilákalamnošství diváků
a o vtipy nebyla nonse. Zajímavo jest, še vo stavení

„ Podsimka, kdeměli svůj pelech, ani jedinému ku
be neablíšili.

Z OChotěbořska. Dne 4. září byla v Cho
těboři schůze všech starostův a rolníků, kterou za
příčinou sucha a akce výpomocné svolal p. okresní
starosta a posl. Mixs. Pan poslsnec Hyrš vykládal
postup výpomocné akce, dokazoval, že stát má po
vinnost rolnictvu pomoci a stóšoval si vůbec na
smutné poměry semědělské, které mají v jiných kru
zích tak málo přátel. Nato mluvil p. posl. Niklfeld,
jenž zejména připomínal způsob, jakým si počínala
vláda při lonské katastrofé krnpobitní a jak málo ze
sumy povolené dostalo se českémurolniotvu. Poslanec
Hyrš odporačil ku přijetí elaborát strany agrární, ve
kterém požadevky rolnictva suchem utrpěvšího jeou
uvedeny. Návrh přijat. Na to přihlásil se ke slovu p.
farář Vlček,jenž připomínal, še třeba 0e starati nejen
o výpomoc státní v době přítomné, ale hleděti též do

Botroělo.TĚ abyrolnioto atestrofaní živelnímitoliknet , Třebapostarati se co nejdříve o pojišťovnu
zemskou, proti které, bohužel, pracují i poslanci ně
kteří, k bájí zájmy lidu as po ty kapoy. Naše
voličetvo s takovými lidmi musíse jednou vypořádati.
Pak rosmlouvá, pavasaje na slora p. posl. Hyrše, o
uvědomění rolnictva, které musí si vybudovat atavov
skou organisaci, kteráš by rolníka oprostila ode všech
vyssavačů. Proti stavovské organisaci brojí ti lidé,
kterým by uškodila zpříčin hmotných, jako bursiání,
překupníci a lichváři všeho drahu, a pak mnosí jiní
činitelé, jimě bylo velmi pohodlno vésti lid rolnický
na provázka, kam chtěli ve vécech politických. Sta
vovskou organisací věsk lid rolnický se sdruší nejen
hmotně ale i myšlenkově a pak pozná, kdo proňpra

oaje opravdově a kdo jenom hubou. Nato mlovčí navrhl, aby k všeobecným požadavkům bylo připojeno
přání, aby semský sněm 00 nejdříve, bude-li dělným,
usákonil pojišťovnua sájmová společenstva. Návrhy
přijaty. Rozpředlase debata, jíš zúčastnili se p.t.
poslenci Hyrš a Niklfeld a dp. Vlček. V tě
odsouzení činitelů, protivících ae zemské pojišťovně,
schváleno. Pan posl. Hyrš nasnačil pak, jak se bude
musit pracovat o pojišťovnu, kdyby proti mocným
vlivům na zemském snéma nebyla uzákoněna. Zají
mavé bylo, še p. posl. Niklfeld vytýkal straně agrární,
še s akcí počala same, aniš byly přísvány strany jiné
a přál si, aby tak budoucně nebylo. Po výměně ná
sorů, týkejících se otázek projednaných, schůse p.
posl. a starostou Mixou skončena.

Stalo semaJilemnicku roku tohoto.

Bpiritisté chtěli proskoumati srdce i ledví dosud tivého a zdravého kaplans. Při nynějším pokrokudu
ohařské vědy ovšem není nic divného, žeducha kapla
nova přinatili k řeči, třeba že jeho tělo bylo vzdá
leno. A k velikému úžasu vycitovaný duch jim hrabě
nadal. Všichni byli celí pomatení, jak dovede zharta
hovořiti ten kněs, kterého ideální shromášďéní poklá
dalo dosud sa vlídného a vzdělaného. Mošná, že so
ten duch na vyznavače vyšší vědy proto tolik rosdur
dil, že bo vybaurcovali se spánku, anebo právě nebyl
v dobré míře; jeme všichni lidé. Kaplan sám ovšem
ani nevěděl, jaké nezbednosti jeho duch se dopnatil.
Jest chudákpořádtoho spátečníckéhomínění,še toho
dne jeho duše byla pořád v tom těle, které od narození
nosí a s něhoš nechce dělati duchařské výlety do amrti
nejdelší; snad se úzkostlivě bojí, de by pak mohl
vtakovém nestřeženémokamžiku někdobezduché tělo jebo
kamsi zašantročit a ubohá duše by pak nevěděla, kam
se má vlastně vrátit. Ale snad má duše dvě: jedna
hubatoa a druhou vlídnoo. A apiritisté asi omylem

projeli před svůj výsvědný tribunál právě ta borší.hada veliká, nepopsatelná, nad níž by i nebožtík
Faust vrtěl blavoa! No,soad se podaří vyspělé vědě
duchařské i tahle nesnadnou bádsaku rosluštiti. Ne
odkryjí li s té nesnadné záhady závoj sami, jistě je
0 tom časem poučí některý osvícený duch. Mohli by
si na to pozvati tvůrce kabbaly, Bombasta Paracelsa
nebo slepého mládence. — Zatím jest zcela jisto, že
a duchem kaplanovým mluvili. Celí rozmrzelí rásně
prohlašují, že už teď nikdy člověka tak netaktního
nepozdraví. Bylo by dobře, kdyby tihle učenci tak
občas citovali Karopatkina 1ebo Kanimaru a požádali
je vědy rozhodně, aby jim pověděli beze všeho upejpání
nejčistší pravdu, jak vlastně válečná situace na souši
a na moři vyblíái. Učuil: by zbytečnými nákladné
telegrafy a vydělali by si hodně peněz.

Z Běluně a Dvora Králové. Obec
naše nemálo získala stavboa kaple av. Čeňka, kterou
na pamět zemřelé avé matky a bratra dal postaviti

. ČeněkMabrle, zasloušilý občan královéhradecký,
rodem z Bílé Třemešné. Základní kámen k tomuto
stánku Božímu položen způsobem slavnostním dne 24.
dubna t. r. sa hojné účasti z blíske i dálky. Stavba

provedena ve slobu gozickém nákladem 13.000 K dlenávrhu stavitele p. Nejedlyze Dvora Králové na po

zemku B Frid. Lédra, synovce zakladatele. Obec Bělaň, obklopena krásnými lesy jehličnatými a pološena
vromantiekém údolí, kterým protéká horská byatřina
Černý potok, hojnosti pstrabů oplývající, věru získala
stavboutouto, jejíž zevnější i vnitřní výzdobu v pravdě
krásnou nasvati Ise; easiabuje proto pro půvaby -své

posorností „jetotků, zvlášť vabledem k okolnosti, šo
pa Frid. r staví tam snačnýmnáklademmoderníetní restaaraci ve sálem tanečním, kdež o pohodlí a

sábavu pánů výletníků vším možným spůsobem po
steráno bude. Pan Č. Mahrlo jako majitel závodu na

ne ěkdhěobrásků M HradciKrálové Apo Par onno„jes spolu členemmnobýc .
rací. Šlecbatoéknazakladateli taku o vysloven
bediš ta vroucí dík všech občanů. Kóš mu Bůhvše
odmění měrou nejhojnější|

Na vyšší renlce v Kostelci nad Orl.
konati se bude zápis šáků hlásících se do I třídy
dae 17. září od 8—10 hod. v ředitelně ústava. Zápis
dáků přichásejících se škol měšťanských aneb s jiných
škol středních konati se bude dne 16. září od 8—10
hod.BližšísprávyIsesí vyšádetiuřiditolstvíústavu.

Všeobecná úvěrní banka v Hradel
Králové odbýrala v neděli dne 4. t. m. valnou
hromadu za příčinou doplňovací volby řiditelstva a
volby rady dozorčí, jakoži smény $$ 16. a 17. stanov.
Za vystupující členy řiditelstva pp. Dra Václava Dar
díka a Václava BRosn vykonána volba doplň vací a
byli nově do řiditelstra svolení: pan Josef Borm,©.
k. professorv Hradci Králové a pan Josef Zdobnický,
obchodník a majitel realit v Kaklenách. Do rady dosorčí
byli svolení: pan Václav Benda, adjonkt soverozá

adoí dráhy v. v. a mejitel domu na Novém Hradci
rálové, pan Josef Dvořáček, klobouěník v Hradci

Králové a Bohdan Melichar, knibkap c v Hradci
Králové. 16. a 17. stanov byl pozměněn v tom
smysla, že má příště voliti se do řiditelstva místo

dosavadních tří, pět členů. Po vyčerpání programufedvedi člen řiditelstva pan Vá-ra v podrobněta vý
ladu jasný obras o oslém hospodaření ústava s 0

celkovém stava peněžním, který za tek krátko dobu
jest opravdu utěšený, neb již nyní jest ústav esto
s příjmů na poplatcích a výdělku svého úplně krýti
dosti značné výloby správní, tak še so bilance jeví
úplně aktivní. Ústav čítá té doby 670 člevů 60 756
hotově splacenými podíly, tak še záruka hotové spla
cených podílů členských té doby K 46.860-— obnáší.
Na sápisném bylo přijato od 13. dabna t. r.K
2.860-—, poplatků informačolch a jiných K 2.146-94.
Po těchto výkladech byle valná hromada se povaná
šojící nálady všech přítomných skončena v přesvěděení,
že ústav kráčí velice slibné budoucnosti vstříc. Není
šádné pochybnosti, že sa okolností takovýchto důvěra
obecenstva k tomato tak úspěšně prosperujícímu ústava
stále vsrůstati bude, a to tím více, jelikož osoby
ústav epravojící v každém obledu naprosté důvěry
požívají.

Různé zprávy.
Biléma Praporu na dorosaměnou.

Jest zajisté zjevem velice chvalitebným, že Bílý
Prapor věnuje + dp. Šitinovi širší pozornost; za
slouží si jí, poněvadž positivních pracovníků na poli
křesťansko-socialním není u nás nadbytek. Leč p.
dopisovatel »B. Pr.« mohl zcela dobře oceniti práci
zesnulého horlivého harcovníka bez nevčasných a
pochybených výtek vůči katolíkům jiným. Ta »skrov
ná zmínka« v Obnově není vinou naší; sdělujeme,
že si redakce t. l. přála referát co nejzevrabnější a
když z kruhů jeho kněžských přátel nikdo se ne
hlásil, poprosili jsme při příležitosti inteligentního
laika, který skromného Šitinu znal, aby námoje
ho činnosti referoval. Že nebyl referát delší, za to
redakce naše nemůže; a že by zde byl nějaký zlý
úmysl pro smýšlení zesnulého, na to snad ani Bílý
Prapor nevěří. Pošle-li někdo úvahu širší, budeme
vděční. Že by spolužáci »z bázně« nenapsali
hrobní vzpomínku o něm, to přece nelze tvrditi.
Píšeme pochvalně o Vrchlickém a -iráskovi pod
plným podpisem; a teď o knězi, který se vzdalo
val neplodných polemik, který konservativce nikdy
neurážel, ale místo toho plnou silou vrhl se na po
sitivní záslužnou práci, měl by se pověrečně báti
kněz napsati referát? Kdo hned mluví o ztrátě
existence (!) a vláčení »nejbídnějšími místy« die
cése, ten si úmyslně vykouzluje strašáka, jak by
chom mohli mnohými příklady dokázati, Ostatně
snad i p. pisatel líčící nestávající hrůzy ví, že by
se vyhnul každý vší neanázi anonymitou; vždyť se
za ni sám skrývá. Že p. pisatel zdejší poměry do
bře nezná, patrno z toho, že by raději viděl oše
třovati + Šitinu v kanovnické residenci, než v. ne
mocnici všemi moderními prostředky a vycvičenou
obsluhou opatřené. — Dále k upokojení jeho sdě
lujeme, že zesnulý pracovník při své chorobě těšil
se upřímné účasti spolubratří z Hradce i z Hro
novska. Pokud víme, nikde od kněžstva záslužná

ráce Šitinova stěžována nebyla; za to zažil trp
ostí a zklamání jiného rázu. Ostatně jak patrno,

byla obsloužena referátem nedostatečně jak Obnova
tak Bílý Prapor. Mohl p. dopisovatel místo stýskání
sám vylíčiti zásluhy Šitinovi hned v Obnově. Pau
šální a neodůvodněné podezřívání vlastních bratří
nemá býti zvláště u modernisty na místě. Jest to
zcela neevangelické. Raději všichni vzpomínejme
slov: »Číňte dobře všechněm a zvláště domácím
víry«. Uveřejňujeme ke své obraně ještě dopis p.
dra. Reyla, řiditele bisk. Borromea, jenž vysvětluje

příčinu pobytu dp. Šitiny v nemocnici: Vp. kaplanitina přijel do Hradce Králové ke farnímu kon
kursu s těžkou chorobou ledvin, která druhý den
následkem únavy zhoršila se tou měrou, že musil
ulehnouti v našem ústavě, kde pp. konkurrenti byli
ubytováni. Přivolaný lékař konstatoval velikou ho
rečku, která vyžadovala pilné noční hlídky a za
dne časté obsluhy. Abychom mohli ošetřovatelské
úloze dostáti,. bylo nutno přizvati na noční službu
spolehlivého muže a za dne svěřiti obsluhu jedné
slažebné. V tomto stavu nebyl nemocný schopen
transportu do některé kanovnické residence a také
po tom netoužil. Byl u nás úplně spokojen, protože

stycích,
ednak se všichnidomácí příčiňovali,aby tru těž

chorobu ulehčil. Když však horečka i zápal
pominuly, vyslovil namocný přání, abybyl převezen
do veřejné nemocnice, kde dle úsodku měl
nejvýše 14 dní pobýti k vůli zotavení. Vp. Šitinanechtělanidomůkmatce,protožesiuliboralod
ošetření milosrdných sester plný zdar. Bylo mně
až nápadné,že se nedalani mnouzdržeti kdel
šímu pobytu v ústavě, nýbrž plným chratem dal
se dopraviti do nemocnice, jakmile to lékař povolil.
V nemocnici na mou žádost obdržel zvláštní po
kojík a dle výslovného rozkazu primáře nemocnice
těšil se zvláštní péči ošetřující sestry. Odjel jsem
vty dnynadelšícestu,protojsemovšemdone
mocnice zajíti nemohl, aledal jsem mu zasýlati různé
drobnosti, z čehož míval zesnulý vždy radost. Nežli
jsemsezcestyvrátil,zemřelkmémuúžasuvp.Šitina,
jehož tělesné aíly byly úmornou prací nadobro vy
čerpány, za příznaků prý tyfésní choroby. Nerím
ovšem, kdo z Hradce nemocného navštěvoval a
kdo se pohřbuúčastnil, ale bylo-li těch návštěv

málo, vidím příčinu v-tom jednak tu okolnost, že

zprvu nemocjeho byla nt za rekonvalescenci a pak zase za nakažlivou tyfósu. Tak mně
aspoň bylo to vykládáno. Že by však někoho zdr

žoval od návštěvy »strach o existenci« aneb nějaká
nechuť k moderně, o tom silně pochybuji, protože
to ani nikdo v Hradci snad nevěděl, že by byl
zesnulý tak »obáraným« modernistou. Vím však
zcela určitě, že členové jezuitské residence nemoc
ného navštívili a p. superior Rejzek mu posloužil
svátostmi umírajících. Mám-li úsudek též pronésti
o zesnulém, shrnují ho v přání: Kéž máme ve
svých řadách více takových pracovitých modernistů,
jakým byl zesnulý dp. Šitina!

Vysvědčení mnichům velmidobrédává
redaktor časopisu „Prátre converti“, odpadlý kočz J,
Loni«. Píše: „Církev od státu odloučenájiš existojes
— má se dobře. Nejčilejší, nejoddanější, nejzbožnější
její dást, mniši, nedostávají slušného. DůmOtcůSale
oianů v Paříši, kde jsem byl mnichem, potřeboval
točně 800.000 franků, s dosteli jsme je bez pomoci
státa. Tyto tisíce mnichů prospívaly a byly šívy, aniž
by měly jakého služného od státa“. Tak vida! Jestli
že sém odpadlík mnichy chválí, pak už jest patrno, že
Combes řehole uotva pronásleduje pro nějaké jejich
slořády. Ale to je ta praktika sednářské: potlašiti
v přední tedé nejctnostnější a nejřádnější nositele
Kristovy nauky a boj následující již bade lebčí. Ži
dorské kořalny a vykřičené domy mají ve Francii
pokoj — ale vlastonečtí blasatelé kříže dle náhledu
Combesora by snad Francii otrávili a snemravnili.
Leč všeho do času! Že se Combes ve svém sáští pustil
aš příliš daleko, proboozejí se ze opánka i katolíci
nejliknavější. A že řehole mají zusloaženou a velikou
důvěra u samého francouzského lidu, svědčí mimo dů
razné protosty i zpráva odpadlíka J. Louisa. Ukvepený
výboj Combesňv kýžených plodů trvale jisté nedosáhne.

Světová výstava v St Louis r Ame
rice má denního nákladu na 148,900 K; mimo to
správa výstavy masi spláceti na dluh 23 milionů K,

peoré si od vlády vypůjčdile, každých 14dní 3,400.000orun.
Německé Školství střední v Praze.

Ve školním r. 1908—04 navštěvovalo 10 středních
německých škol v Prase 36480žáků Z těch bylo 83%
Čechů, 26 jiných národností, 1008Němcůa 1070šidů.
Kdyby neposílal: praděti didé, aš ns sporé výminky,
své dětido »německých škol, klesl by výsnam němec
kého středního školství o celou polovinu.

Válečné výzkumy obětavého Kilo
táče jsou v skutku velikolepé. Vojáci raští umírají
často pv pošití okurek; láhev teplého piva stojí 1 sl.
40 kr. bez zpropitného, malá láhev sodové vody 60
kr., sklenička vody doplněná několika kapkami vína
60 kr. V tom poměru jest i jídlo drahé. „Jaksi zde,
v té drabotě, v nedostatku svéžíchnápojů a vhodné,
zdravé kuchyně, vspomínáme na naši Prabu, na snámé
oaše hospůdky, na naše České kuedlíky a českou ka
chyni vůbec“ — Ano, ano: Praha nade vše! Ale kdo
ui chce popřáti pražských osvěžajících nápojů a těch
hospůdek, musí ui na to napřed vydělati peníze třebas
až někde v Mukdenu, to jeto nejtrapnější. Nás hlavné
zajímá, v jaké velebné formě a s jakých příčin vydral
ne Klofáčovi z úst vlastenecký povzdech. Snad by bylo
dobře ty knedlíky a hospůdky dáti du veršů a máli
bychom hned tklivou hymna pod názvem „Tovha
v cisině.“ Ostatně jeme teké vděční se vědeckou, ho
spodářeko-finanční statistika, jskoa nám p. Klofáč o
dálném východě sestavil. Po těchto velkolepých obje
vech odvášného oostovatelo a poslance bude jistě čo
skéma národa líp.

Císařovaa Marie Teresle a židé.
Handb. der Geach. Osterreich“ oté věci praví: Marie

Terezie sásadně šidů nooáviděle, Tři léta před evou
emrtí (10. Července 1777) atěšovala si při soakromé
návětěvě nejvyššímu kanoléři hr. Bůwegenovi: Na
příště nebude poroleno šádnému žida ve Vídni 00
usaditi bez mého písemného dovolení. Neznám šádné
horší blísy, než jest tento národ, který pěstuje podvod,
lichra a obchod peněsi, lidi přivádína šebráckou hůl,
všude tropí slo — všichni ostatní lidé poctiví se ho
Mtítí. — Protonutno od didů 00 nejdále jíti a jich se
útřežiti.

80.000 učitelů, kteříse hlásí do řad 20
cialní demokracie, mé Francie, a řady této logie, jíš
není ovato ani náboženství ani vlast, víc a více při
bývá.

Jak si připravují v Českých Bu
dějovicích mace. Českobudějovickýpurkmistr
reoegát Taschek při nedávué německé oslavě měl
starost, jak to provósti, aby světu dokázal, žeČes.
Budějovice jsou německé. Obával se, še ce mu s ně
mecké Šumavynalostaví nikdo na slavnost. Věděl si



však rady. V neděli ráno o slavností vypravil 30 0
becních mádemníků do nejblidší otanice šelnavaké
dráby Poříčí, ti si tam připjali odznaky a jako
„kormdajč“ sedláci ze Šumavy vrátili 60 nejblišším
vlakem do Č. Budějovic, kde na nádraží s patřičnými
poctami uvítal je slavnostní výbor. A nejen to. Aby
se sa lidi tyto nemusila německo-Šidovská bonorace
styděti, „vyfasovali“ před svým odchodem do Poříče
na hasičské strážnici slušnější oděv, ve kterém pak
německé sedláky představovali. Inu, chytrost nejsou
dádné čáry.

Křesťansko-šidovskásekta na Rasi
jest v rosličných místech na jihu ruském, čítajíc na
15.000 osob. Rusové dávají se k sektě té. Dělí se na
talmadisty a karsjmy. Napodobí zvyky, náboženství,
šat a jazyk židů. V Rusku se považují jakn + zajetí
a nazývají Rasko Asenrem, Babylonem a Gogem. Spřá
telují se s sidovským obyvatelstvem, ale křesťanů ne
návidí, očekávají příchodu Mesoiáše a touží po pře
stěhování do Palestiny, někteří se již tam přestěho
vali; bohatší kaupili tam větší plochy půdy a chudší
jsou u nich ve slušbách, nedostatek peněz vadí však
přestěhování. Jiá r. 1892 rabín Gračev obrátil ve
a Astracbánu k bohatým židovským kapitalistům v Pa
Hši sa pomov, načež rabín Ljabecký odpověděl, de
pořížátí bankéř nechtájí koapit půdu, ale přece po
skytoon pomoci,při čemá doporačovali dopisovati ne
rasky, ale v sturo-židovském jazyka nebo v žargoně
(mlavé židovské).

Nejdražší kout světa. Nejdraššímkont
kem evěte jest ekupina domů, která stoif v páté alici
v Novém Yorku. Jest tu 80 domů,ale v každém bydlí
milhonář. Ulici začíná palác Cornelia Vanderbilta a
sskončoje ji dům Audrewa Carnegia. Věechny tyto
domy stoji jen asi 12 let a vzájemně se doplňují
v nádhernou ulici. Zo všech obyvatelů, kteří zde bydlí,
jest sotva doset procent, kteří peníze svá podědili,
ostatní všichni jsou muži vlastní práce. Vnitřní zaří
sení paláce Carnegiora stálo 10milionů dollarů; palác
stojící v parku se vším, co v něm jest, věnoval Carne

ie své dceři k svátku. Palác Yerkosův jest budova
úplné ohnivzdorná, v nís jest uměleckých obrazů, po
celé Evropě skoapených, za 6 milionů dollarů. Každý
se dvanácti mramorových stupňů, po kterých se stoupá
k uměleckým sbírkám, stál 6000 dollarů. Nejnádher
nější budovou jest palác Wanderbiltův, který mé ta
neční sál o 4000 Čtver. metrůa proslalé „zlaté křídlo“.
Z 80 těcbto milionátekých paláců náleží jich 18 žen
ským. Třebas že ze 1600 milionářů novoyorských na
nejbohatším koutku vvěta jich bydlí jen osmdesát, má
tato skapina domu, se vším co v nich je, cenu 4000
milionů korun.

Pokyn zeměděleňna. Do obchodudáváse
dále nedostatečně výčištěné semeno Červeného jetele.

Proto ministerstvo orbyPookazojíc na to, še jetolové nemeno vzhlodem ku své coŘéa hospodářské důležitosti jest
právé důležitém otatkem, přísně uposorňaje na to,aby
opatřováno a dodáváno bylo pouze bezvadné semeno
jetele červenéhoa takto dobrá pověst našim plodinám
byla získávána a utožována, Jetel znočišťován jest
svlášť kokoticí jeteluvou (povázkou), na jejíž vybubení
vydán jest 13. fíjna 1880 zem, zákon. Dle tohoto zá
kona badiž kukotice vybubena na polích všeho drobu,
též na lukách, pastvinách, polních mezích, okrajích
oest a j. Vinatnikům, užíva:elům pozemků vůbec, na
nicbá we nalezne kokotice odkvétající nebo dozráva
jicí, uložená budiž penéšitá, do mfatního fondu chndých
plynoucí pokuta *—40 K, nebo trest vězení 12 bod.
aš do 4 duů. Starosta obecní má dvakrát do roka —
na začátku kvótna a srpna — vobvodu své obce vy
hlásiti poučení úřední o aičení kokotice. Když první
posečení jetele je skončeno, ať starosta se dvěma dů
věrníky obejde pozemky, na nichá by se kokotice ua
lézat: mohla, a proti nedbalým užívatelům pozemků
nechť sakroči úředně. Jak ve nařízení to plní, vidsti
ma všech stranách z kol kokoticí porostlých. Aby koko
tice jetelová bylu vybubena, musí ce srpem v širším
okrabu, nejméud 30 centimetrů přes místa kokoticí po
vlečená, voškeré rostliny a samé půdy uřezati a tam
též bez prodlení upáliti. Místa kokotice jetelové sba
vená buďteš ihned pečlivě překopána. Obecní starosta
má toto dáti provésti na útraty těch, kdož v ohledu
tota povionost svou zanedbali,

Z právní praxe. Sousedhospodář,velmi
starý, má dva syny, s nichš jedenjest již zaopatřený,
drabý, mladší převzíti má statek. Tento jest však tak
sůravý a silný, že jistě můše býti odveden. Jak si

ínati, aby byv odveden do zálohy byl přidělen?
masí podati žádost o svého syna snáležitými

důvody. K ní přiloší: vysvédčení od obce, spola po
dopsané faráfem, že syna nevyhnutelně potřebuje,
výtabz matriky 0 celé své rodině, vysvědčenícacho
valosti svého syna, lékařské vysvědčení otcovo. V žá
dosti muel být: prosba, aby byl vřadén do nábradní
zaloby. Žádost ani příloby se nekolkojí. Žádostzašlo
se okresním hejtmanstvím veliteletví plaka, kterému
dotyčna obec náleží. — Ovdovělá sousedka, hospodyně,
má kromé menších dětí jednoho syna na vojně. Co
má činiti, aby tento jí byl domů paštěn, aby hospo
dařil? Malkamasf podati šádost o svého synas pád
nýmidoklady.K ní přidápřílohyvodstavciminulém
nasnačené, Žádost ani příloby se nekolkojí. Žádost
sašle se okres. hejtmanství, ješ odevzdá vše voli
telství pluku, ku kterémn dotčená obec náleží. —
Hospodaťf má ve svém domě nájemníka, který platil
nájemné čtvrtletně. Později přestal platiti, písemní ná
jemní smlouvy není, a nájemník vědy jen aliboje, še
zaplatí, jest to však chudý řemeslník, který žádného
jmění nemá. Co má hospodář dělati u věci té, ježto
bo v domě -vůbec míti nechce, a kterak má od
něho nájemné vymoci? Lhůta, ve které může z nájma
dána býti výpověď, řídí se dle ujednání při najmatí
učiněného. Nestalo-lise takové ujednání, platí lhůta
stanovená vo stěhovacím řáda, který snad pro obec
vydán byl. Nestalo-li se tak, platí dle $ 1116 občan.
sák. lhůta 14 dnů. Nejbespočnější jest výpověd soudní.
Tato činí se, že podáse soudu podání vedvojím opisu,
opatřené kolky po 7% h. Soud potom tato výpověď
doračí nájemníkovi, Nedoplatky nájemného vymáhati
eluší soadně, i příslalí ma právo vést exokuci na
ovršky nájemníka, v najatém bytě se nacházojící.

Zasláno. Valnéschůzepolit. drošetra vHradci

Kr. se dno 32. pes 1904 o proslovení b. vikáře J.Kohna na pradské valné schůzi. — Když jeem ku vy
jédření nejdp. pana preláta Sodláka: „nic není tak
Besnadné, jako aystemisování nových far a kaplan
ských míst“ — vyžádal si slovo, řekl jsem: „aby této
nesnadnosti odpomoženo bylo, mohlo by se ušiti vý
hodnosti papežského indultu in festis snblatis,jak da
lece okoleosti dovolojí“; chtěje vysvětliti tyto okolnosti
dodal jsem: „myslím tu příkladně Adalbertinum
v Hradci Kr., od něhož by výhoda indultu, až by se

nejevila býs potřebnou, přispěním Jeho BiskupskéMilosti a Apoštolské Stolioe obrácena býti mohla ve
prospěch sřízování nových duchovních správ v diecási.“
Na tento vývod ráčil odpověděti nejdp. prelát: „Tak
to jest také v Kladska; u nás se -ho užívá ve pro
spěch nemocných kněží“. — Prvou část této odpovědí
přinesl „Čech“, drahou „Věstník“ — spojitost věsk
bohužel nepřinesl žádný z nich. Slova svá pronesl
jsem jasně, veřejně, protož veřejnost, zvláště nejdp.
prelát ráší mi dosvědčiti správnost mého podání. Tutéš
myšlénku jsem si dovolil přednásti při jiné příležitosti
samé Jebo Biskapské Milosti. Necítil bych se ku tak
vznešenému úřadu biek. vikáře schopna, kdybych
v tak vášných pro av. církev dobách chladně přihlíšel

růběbu ndálostí bez ovášení vydatných prostředků
u všeobecnému dobra církve bez poškození Adalber

tina. — Také finanční stav Adalbertina dle předchá
zející zprávy polit. dražetva jest mi jasně známý.
Urádím tato souvislost co nexus censalis, poněvadě
tato bes mé viny v novinách podána nebyla: mohl
jsem přece veškerým právem očekávati, předem prvé
než-li bade nade mnou ve valné echůzi pronešen
rozsudek ve způsobu „konstatování“. vyzvání 0 po
dání objaanění a vysvětlení nad vnitrnou souvi
slostí toho, co nesouvisle přinesl „Čech“ a „Věstník“,
čemuž bych milerád vyhověl. Byl jsem souzen a od
souzen „boz slyšení“ implicite co nepříznivec, nepřítel
Adalbertina, tohoto mi tak drahého odkazu zvěčnělého
pana biskupa Brynycha. mého přítele, bratra a nej
staršího spolužáka — ně jsem: 1. skutečným členem
a mnoho k doplácení jiš nemám; %.po 4letém svém
úřadování vikář. ve vikariátu vrchlabském sebral —
a vám přispěl — na umořování nahodilého dluhu tři
ceti tisíc na „darech“ 345 korun. Při tskovém stavu
věcí a okolností snad mi dovoleno bade i nadále říci:
„A8 Adslbertinom nebude míti třeba výhody pap. in
dulta, může výhoda tato obrácena býti ve prospěch
zřizování dachovenských správ v diecési hradecké.“Ve
Stadensi, dne 1. září 1904, Jan Kuhm, bisk. vikář.

"Tržní zprávy.
V Hredoi Krélové, dna 3. září 1004. 1 b)

píenioa K 17:566—1800, šita K 18'00—14-20, jedme
ne K 11*10—1200,ovsa K 6-50—720,prosaK0000
—0000, vivre K 00-00—0000, hrachuK 18:00—24'00,
čočky K 44-00—00'00, iahel K 24-00—00'00, krup
K 2000—3200, bramborů K 6:00—7-80, jetelového
semene červeného K 182:00—144'00, jetelového semeno
bílého K 140:00—180-00, máku K 8400—40'00, růžáku
K 88 00—0000, Iněného semene K16-00 —00*00, 100
kg titných otrab K 1440—0000, 100 kg pšen. otrnb
K 15'00—0000, ©kg másla K 940—268, 1 kg sádla
vepřovéhoK 172—000, 1 kg trarobu K 032—086,
1 vejce K 0'06—0 07, 1 kopa selí 12:00—18'00, 1 kopa
okurek K 400—700, 1 kopa kapusty K 300—500,
1 hl cíbule K 8:00—11-00, 1 kopa drob. zeleniny K
0*50—800, 1 pytel mrkve K 2:00—300, 1 kopa cerele
0 00—0'00, 1 hl jablek 0:00—9-80, 1 bl hrašek 0:00
—0'00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 3. sáří 1904 odbývaný přivezeno bylo: 1) obilí:
pšenice bl 660, žita 692, ječmene 681, ovsa 3296,
prosa 0, víkve 821/2, hrachu 2, čočky 0, máku 8,
jetelorého semene 140, Iněného semene 000. 32.)Zele
niny: zelí 08 kop, okůrek 98 kop, kapusty 186 kop,
cibule 81 hl, drobné zeleniny 354 kop, mrkve 76 hi,
cerele 00 kop, brambor 98 hl. 38)Ovoce: jablek 40,
bl, brošek 116 hl, švestek 26 beček. 4) Drobného
dobytka: vepřů 10 kusů, podsvinčat 503 kusů kůslat
3 kusy. |

Žádejte

ve vlastnímzájmuvždy

pravou Kathreinerovu
sladovou kávu Kneippovu

jen v balíčkách s ochrannou známkou

farář Kneipp a jménem Kathreiner

a dbejte pečlivě, abyste nepřijímali

všelikých méně cenných padělků.

«.We

Zápis

do hudebního ústavu

Mat. Nepeřeného
v Hradoi Králové

koná se denně
od 8 hod. v místnostech ústavu.

Ústav nalézá se v Dlouhé ulici
č. 200 proti městskému divadlu.

Obraz sv. Prokopa,
dle originálu VIKTORA FORSTRA, vyjde

koncem září t. r. v krásné barevné reprodukci v roz
měru29'/,x16 cm.,i s okrajem 44',x28 cm.

Subskripce na obraz ten
prodlužuje se

do konce září t. r.
V subskripci stojí list K 4'—, v rámu dubovém,
ořechovém, umělecky komponovaném pod sklem

K 10—.

Žadejte též vzorky (jež se půjčují)

nástěnných
nábož. obrazů
jež v rámech dobré kvality, barokových, ořechových,
jakož i umělecky komponovaných a ručně vyřezá
vaných do všech stanic Rakousko-Uherska franko
dodávám. Bedny se neúčtují, takže se nakoupí

všechny možné obrazy bez zvýšení ceny.

Všechny tyto věci dodává na mírné měsíční splátky

KAREL ŠIMEK,
nakladatelství relig. obrázků a obrazů

v Českých Budějovicích, Rudolfova třída 42-1

Velký sklad malých nábožen
ských obrázků, jichž vzorky
jsou vždy k disposici.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
7 umělecký závod so

chařský a řezbářský.

Plsárna a dílny na Letné číslo 612—Vll.
Sklad: Velká Karlova ut. č. 30

doporučaje uctivě avé chvalně známé: sochy, oltáře,

kýlšové paty Jan Boší hroby, kříte, kazatelny,
dmice, ný konsoly, svícny, lustry,

y no Re“ostehů, řesanrámcena obrazy,premie, fotografie a diplomy. esan a

růsné předměty hodící se sa ky
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních zařízení.



kntbkupovtví Dřetislava Droukala
v Hradci Králové na Velkém náměstí čís. 185.

Největší výběr všech psacích a kreslicích potřeb, školních pomůcek, globů, atlantů,
olovníků, map, kapesních kalendářů, zápioníků, ovšitů atd.
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w Hradci Hrálové

příjímá vklady na úrokč
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kterýž účtuje ode dne vložení do dne vybrání.
Daň důchodkovou plati ústav ze svého.

Vzdáleným pánům vkladatelům zašlou se na požádání slošní
lístky pošt. spořitelny, aby penize bez výloh ukládati mohli.

první královéhradecké kmihkupoctvíaantikvariát

Bohdana-
Melichara

v Hradci Králové. p

(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)X L
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E řesídlem.í.
Dovoluji si ct. obecenstva oznámiti, že přesídlil jsem

ki- A sedlářskýa brašnářskýSSE,
mzzě a : Odporučuji svůj premíspecielní závod cestovních potřeb, jako:
do domu pí. A. Fultnerové, proti Grand-Hotelu. brašny převěsnéruční, turistické vaky, tobolky, pouzdra na doutníky atd.

Též mám na skladě kočárové 1tažné postreje = lovecké 1 jezdecké potřeby všech druhů.

Děkujict. obecenstvuza přízeň,která mi až dosudvěnovánabyla, Fran ti šek R ů ži čka nodlář-a brašnáh3doufaje. že i v novém místě mi v míře neztenčené zachována bude. w Hradci Králové.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradoi Králová. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antoním Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárnyv Hradní Kl.



všech druhů a veškerý
také na výhodné splátky zasílá továrna

Insertní příloha „OBNOVY“k číslu 37.

Ador„NovotnýKOBERCEži“ NÁBYTEK
Vackova plzeňská velkorestaurace Dostaveníčkopražskéi venkovskéspolečnosti.

P- Fivo z měšťanského pivovaru v Plznípřímood čepu. ii
U () | M Slavnostní,svatebnía příležitostnéhostiny upravujea obstarávák největší spokojenosti, ve kteréžtopříčině? těší ne hojmému, lichotiréma

. znání P. T.pp. hostíz Prahy 1z kraj

v jin Ferdinandova třida. : P VáolavVacek,majitel.

= ZÁCLONYB Jzz==:2m=Školním vysvědčením přijme 69 V uměl. závodů
pozlacovačském

krajkové bílé, záclony krajkové créme,záclonykrajkové barevné, Jos. Kieslicha v Hradci Král,

záclony muselinové, záclony tylové, záclony jednodílné (story), záclony
látkové, záclony axminsterské, záclony marokánské, záclony šinilkové

atd. v nejbohatším výběru a továrních cenách.

JÁN OTOUPA
v Praze, Václavské nám. č

ŠL. seu seu DĚ
a“ G ml, Bursa práce v Hradci Králové,

Založeno 1853. Služka do malého hospodářství a k ruce

Provedeno přes 500 oltářů a Božích G hospodyni s platem 10 K měsíčně obdrží místo.
hrobů. Trahlářský dělník ua stavební i nábytkovou práci

Nejlepší doporučení. dostane místo v Dolní Dobrouči Přihlášky přijímá
„Všeodborovésdružení křesí. dělnictva“

PETRA BUŠK k SYNOVÉ v HradciKrálové.
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
9 počtyzdarma. 6,

Obnuvování oltářů, soch, obrazůa j.E o „B

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

hodi všechonerot
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.

Důvěryhodnýmudsilkyna výběrtéš ina splátky
bessvýšenícen.—Založenor. 1843.

B.E.TOLMAD,"apt"
Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č. (7. X Pošt spořit. č. 802161. E Založeno roku (863. X Peaol stroj.
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= Oltáře,
kazatelny at.d

všech slohů
vyrábí a plány neb fotografie na po

žádání zasílá

Frant. Jirouš,
odborný závod

pro práce kostelní
| v Slatinanech.



Srůjk-svému!
„Podporujte křesťanský

návod!

kolárky,
dátky pro dámy,

. veškeré prádlo
bílé i trikotové pro dámy i pány,

MS“nákrčníky,a
nkapesníky od 60 kr. tucet počínaje,:

1) damaůkové grádie bavlněnéi lněné,
O*> honafacy, "UB

gomniiary kévové,jídelní i vlněné,
vyšívanéi předtištěnéručníky,

„Jaky,stolní běhouny, garni
tury, dámské ručníky atd.

„7 doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
blédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct přízeňa důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
8klátovským prádlema bílýmzbožím

v. Hradci Králové
čís. 186.. Velké náměstí čís. 186.
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Veledůstojnému

| R: duchovenstvu!
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BV

: Praha-l, ul.
> dan Dlaněk, se sé

"Koaviktakéol j vok rohx. M ul., spe
: - olalněna bortálal náčiní dovoluje

si doporučiti svůj hojně zásobený
eklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádeb a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen

ky,piky, nádobkya t d., všev přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

mtenci a jem © okmí slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

sek a slacení ručím. Největší výroba aaklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Obydším kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
robky descenné. Vše posílám již posvěcené.

an XDo Hradce Král. a okolí.
„"

„Ana Šarfová,

Hradci Králové,
. dovoluje bi oznámiti, še M

9 přesídlila na Malé náměstí ©
“ do domu číslo 10.—11. o

„hatel „U „černého koně“, II. poschodí
v předu.

) V
i :

« Děkujío ct. dámám za četnou důvěra
72,a přízeň doposůd mi prokasovanou, prosím,
ř);aby mi tuto i nadále zachovaly, neboť se

-nYBÍponze tomuto saměrtnání budu vě

Založeno r. 1850.
Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 280
(proti hotelu „Merkur“)

svůj hojně zásobený
sklad náčiní

j bohoslužebného
= se stříbra, bronou a jt

ý ných kovů
vše olině-vohni zlacené
a otřibřené, zač se ručí.

Vlastní výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platit
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené se stvr
sením Jeho biskupské Mi

losti. Starý závod můj můžese vykázati četnými pochval
výmí přípisy P. T.zákazníků

, a odporačuje se tedy k za
adí Z koupení a opravě chů,

a NN « monstrancí, cíborií, relikvií
a ářů, nádobekna sv. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ctákálů, schránek na Nejsvětější, patonek atd. co nejvíce.

Šlzola

„NERDANÍ*
v PRAZE, Krakovská ul. 21

(několik kroků od Václavského nám.).

První a nejstarší vojenský pří
pravný ústaw v Čechách, na Moravěa ve
Slezsku.— Příští kurs pro jednoroční
dobrovolníky počíná I. října t r.

Žádejte prospekty a výsledky zkoušek,

kývě::hSouš někě:jePOOCONÉ0:8 ul

MainI TETNEMORKT

-=um

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

j všech kostelních paramentů,praporů a kovového máčiní.
| Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku[
: se na požádání franko zašlou.

KNENXIKN KI

Hlavní sklad

školních sešitů a IIB
velkoobchod papírem

Ernek Totodek
V PRAZE

Havlíčkovo náměstí 1986/12 vedle Hypo
teční banky

doporačuje k nastávajícímu školnímu roku

sešity ku psaní a kreslení
pro školy obecné a měšťanské, zbotovené dle stá
vajících předpisů z dobrého papíru a ve slušné

úpravě;

papíry kreslicí
velmi dobré jakosti, pro školy měšťanské, pokra

čovací a realné, dále různé druby

papírů školních, linko

-a vaných,kancelářskýchlistovních,obalovýchul
v hojném výběru.

Vsorky a cemníky na požádání franko. — Prodej
pouse ve velkém.

ČB X CBDXGODXČBDKGSBX

Jan Horák,
soukenník :

v RychnověnadKněžnou lé
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kolekcinejnovějších druhů pravých ©
vlněnýchlátek 2

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských. $Cetná uznámí zvlíště z kruhů vele

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- MX
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení. gUčiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku. -4Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

CP X683KCBIXCPXČBXCODXCEJXCBDIXICXEBIXEBIX

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

| malbu akonkostelníchPRAHA-I,
č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. £$
nové blíže Malého máměstí, dříve
přes 69 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporočuje se

ku dodání oken chr ý
od nejjednoduššího aš k bo
tému figuralnímu provedení 6
sice 1 se želesnými rámy, sl

těmi osasením.

p | Veskeré rozpočty, akizzy 1 odborná
C rada b jatně,bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

Oj- Nosčetnáveřejná| písemnápochvalnáuznání, Oi
Založeno roku 1836.

V“
CD ONEAC

Odborná

dílna pozlacovačská
pro práce kostelní

u výrobu rámců všech druhů.
Polychromování a Zarámování

zlacení obrazů, podobizen.
oltářů, soch, ka-| Veškeré opravy
zatelen, křížů ap. | levně se vyřizují.

Em. Samek,
pozlacovač v Kolíně,

Rubešova ul. č. 68 (proti hlavní poště).

Rozpočty, cesty a pod. zdarma.

Provedení dokonalé. Doporučení po ruee.

DO

SONOSIOS



nebyla prameny rokázána, že se zde kdy skutečně odehrála. Jindéa jiddýt jižních Čechách
panovaly sice spory, ale ty se netýkaly Blat,
nýbrž reorganisace sirotětoh záležitostí, s nicbě
dělala vrchnost pořádek, aby sirotci škody
netrpěli.

Proto za takovýchto okolností očekáváme,
že se Kubatovské záležitosti věnuje nyní pří

slušnápřiornost a še podrobena bude žádoncívědecké a odborné revisi. Nynější její nejasný
stav toho nutně vyžaduje, ať si Jakab Kubata
žil nebo nežil. Zjištění a odborné konstatování
toho jest ze strany povolaných činitelů nezbytně
nutným. Nám jest jakýkoliv výsledek revise té
lhostejným, neboť nám jde pouze o to, aby
byla definitivně a věrojatně zjištěna pravda,
est.li stavění pomníku Kabatovi nebylo poo
ým přelndem. Nynější stav záležitosti této

nutno pokládati za nejasný a proto jest jeho
odborné a věcné objasnění rozhodně žádoucím.

*

Jaká „pečlivost“ se ve Vídni v závažných
kruzích věnuje českým záležitostem a osobno
stem nejprvnějšíhbo řáda a jak málo 8e ze
strany české k této vídeňské pečlivosti přihlíží,
tobo obzvláště charakteristický doklad přináší
letošní ročník publikace „Hof und Staats- Hand

buchder oesterreichisch- ungarischen ©Monarchie.
Tato seriosní a spolehlivou býti mající

kniba na str. 318 uvádí, že dopisujícím členem
„Archivní rady“ jest universitní profesor dr.
Josef Emler.

Jak jest „dostatečně a notoricky zoámo“,
jest profesor dr. Josef Emler již přes pět let
mrtev a „Hof ond Staats-Handbach“ uvádí ho
stále po celou tau dobu jako osobu žijící. Teď
bychom rádi věděli, kdo jest tím vinnen. Slavná
„Archivní rada“, která zajisté ví, že její člen

ea dr. Josef Emler již před řadoulet zemřel?edakce „Hof und Staats-Handbuchu“, jež se
o stavu osob „Archivní rady“ nepochybně in
formovala? Česká odbornáspolečnost, která se
o to patrně zajímá, kdo z Čechů jest čienem
„Archivní rady“, tak že v ní nenechává z če
ské strany figurovati přes pět let mrtvé?

Uvádíme případ ten, ačkoliv bychom prof.
Dru Jog. Emlerovi nejupřímněji přáli, aby byl
skutečně dosud živ, ve všeobecnou známost,
že redakce vídeňského „Hof und Staatshand
buchu“ Čechům nadržuje tím přakvapajícím
způsobem, že je nechává ve svých sloupcích
po jejich smrti dokonce ještě více než-li pět
let žíti.

Jest to sice nepochybné nadržovuní o80
bám národrosti české, avšak my máme za to,
že ua místě mrtvého prof. Dra Emlera mohl
býti dopisujícím členem „Archivní rady“ již
pět let některý Čech živý.

Na pražské staroměstské radnici začínají
se konati přípravy k nadcházejícím doplňova

FEUILLETON.©
Tyhle závody!

Píše J. S—a.

Nezoufej, vlasti milená, nad badoucností
svojí! Setři slzu s tváří ustaraných, zbědova
ných slavou, nedůslednou a zaje*í politikou,
jakou provádějí tvoji lidoví zástupci v obou
parlamentech! V tomto zmatku silní Spartané
rodí se z půdy tvé, kteří aspoň tělesnou mo
hutností napraví, co pokazili tvoji vyvolení
mužové práce duševní. Sta šampionů českých
taží páže a nohy své, aby roznášeli slávu české
statnosti po Širém světě. Vždyť i mezinárodní
zápasy různých těch gladiatorů jsou svědkem
české síly a mmrštnosti; až se bude národ náš
skládati ze samých takových Herkulů, pak
bude opravdu z kvádrů, lekne se nás celá
říšská rada; ba i mnobomluvný německý císař
zmlkue hrůzou jako ryba.

Podivno; teď v století humanitním, kdy
se stále mloví proti militarisaci, a pro du
chovní zbraň vědy a umění, vycházejí v praksi
duchovní zápasy z módy, ale sportovní závody
plní arény u domy. Doba gladintorů a řeckých
zápasů hlásí se s velikou reklamou k novéma
životu v celé Evropě. Co je komu potom, že
tam a tam hraje Ondříček nebo že jinde zpívá
pohostinsky primadona slavné opery! Toho
„skřípání a kokrhání“ má bodré obecenstvo
už plné uši. To je zcela něco jiného, vidí-li
někdo znamenitého kopáče, mistra Evropy ve
skoku, nebo světoznámého rychloběžce. Zač

se jen sypou vavříny aspoň na hlavy noblejších
komediantů. Podobiznu dra. Kalouska nebo
Albína Bráfa málo kde uzříš. Za to ve všech
Knrvrech domácích i cizích spatříš vypodob
nění nově objoveného šampiona v nejrůznějších
posicích. Svět na něm může ači nechati.

do sboru obecních starších. Seuta
vo f totiž seznatný k volbě oprávněného
voličetvá:“ Z děsavádní, + občanstru panající
nálady nedá se doposud nijsk souditi, jskou

tvářnost volby ty budou míti. abr byrlapůsobnošt nynější obecní správy nějak s některé
strany velebena, to se zazoaménati nemůže,
poněvadž jest spíše slyšeti různé stesky na
celou řadu opomenutí a nedostatků, jež jsou
v Praze na všech etranách více měně hlasitě
pronášeny.

"" V ohledu samosprávném „kráčí“ Praha
ku předu krokem ne „elektricky“ moderním,
ale starodávně hlemýždím, čehož hlavní příčina
sluší hledati v tom, že se zastapitelstvo její
za posledníchpětadvacet let nedoplňovalo na
základě a dle potřeb přesně a do podrobností
vypracovaného „kommanálního programa“, ale
že se místa ve sbora obecních starších a
potom důsledně ve městské radě a i výše
stala předmětem zápasů politických atran a
konečněi neprotokolovaných, vzájemně se pod
porujících spolačenstev a koterií.

Jak se letošní doplňovací volby do sbora
obecních starších utváří, jest dnes doposud
ještě nejisto. O tom však možno pochybovati,
že se v boji při nich bývalé velké strany
utkají. Zápasy takové json nyní již přežitkem,
na něž i bývalí účastníci jejich dnes namnoze
bolestně a s trpkostí vzpomínají želíce, že se
povětšině zklamali v těch, jimž k radničnímu
veslu pomohli.

Proto dá se spíše očekávati, že nadchá
zející volby budou alespoň krokem k toma
ideálu, aby do sbora obecních starších král.
hl. města Prahy byli kandidováni pánové k úřadu
tomu dle možností nezpůsobilejší. Bylo by tu
také nejrozumnější, aby se volby ty konaly za
dohody všech, hlasy voličskými disponujících
stran a aby na radnici poslány byly osoby
nejrozšafnější a od všech nacházejících se tam
všelijakých pokušení neodvislé, objektivní a
nezištné. A bylo by dokonce docela v pořádku
a na místě, kdyby byli do sboru obecních
starších zvoleni také i činitelé, kteří by tam
zájmy i těch nejširších vrstev lidových hájili.
V Praze jest sto takových otázek, které na své
obrance čekají a týkají se skutečně a přede
vším zájmů drobného muže, který jest pomalu
z Prahy do předměstí vytlačen.

Katolická strana a katolicky smýšlející
kruhy také za své bývalé služby, jež některým
osobám při volbách do pražské obce prokazo
valy, velice smutně pochodily. Při posledních
volbách nebyl na kandidátní listinu do sbora
obecních starších pojat ani jeden katolický
kněz, tak že od tohoto činitele jest sbor ten
šťastně „vyčištěn“ zrovna a jedině působením
panstva, jež se ke své moci ua radnici dostalo
hlavně a především hlasy katolické společnosti
a v jehož moci bylo do středu svého katolického
kněze přibrati.

Nechceme opakovati, co některé pražské
katolické listy dnešní správě krá). hl. města
docela správně s trpkostí vytýkají a s bolestí
předbazají. Mají úplnou pravdu a máme za—————]

A jak se tím hospodářský a omělecký
rozvoj té které země zdokonaluje, jestliže
šampion z této země se zrodivší porazí v zá
pase protivníka jiné národnosti! Kdyby takých
silných paží bylo použito k plodné práci, bylo

cím voli
Í be

sportovník nakládal mandele nebo nosil těžké
balíky: Tím by si zadal; víc vlasti prospěje,
podrazí-li v zápese někoma nohy nebo při bo
xování nějaké to žebro sokovi přerazí. Pak
už zpívají sportovní žarnálv nadšené bymoy
na maže o vlast tolik zaslcažilého s přidáním
podobizny. A při patření na takový vzor sta
tečnosti honí se hlavou myšlenky: Toť jest
tedy onen muž, který by i v hospodské rvačce
bavorských horalů čestně obstál; tot ten šam
pion, nad něhož ani africký Mašakalumb silou
plecí svých nevyniká; jest to silák, který by
nejtemnější Afrikou mobl směle kráčeti, aniž
by se bál, že ho některý černošský lotr skolí
a na cibulce k obědu upeče. — Hm; slon má
síla ještě daleko větší, ale užívá jí jen tehdy,
je-li tohu potřebí a — nechlubí se tím; těmi
vlastaostmi přece jen se velice liší od berku
leského zápasníka.

Četl jsem, jak jeden vyškolený kopáč ně
mecký s vážnou lící a se srdcem naplněným
bluhým sebevědomím uvažoval: „Ještě mi
zbývá přemoci mistra z Berlína a pak — čím
byl a nás v politice Bismark, v budbě Wagner,
v básnictví Goethe, ve vojenství Moltke, tím
budu své vlasti v kopané já.“ Tof se rozumí,
že pak každý vlastenecký Němec musí omístiti
ve svém příbytku vedle sádrového poprsí G0e
thova i poprsí nejznamenitějšího kopáče —
krajana. Kobyla sice dovede kopnout ještě ú
činněji, ale jí se to k zásluze nepočítá; a
chce-li se tím sportem baviti častěji, dostane
ran k nevypsání.

Fešák cyklista předejel všecky zápaeníky;
co si utírá pot po práci tolik záslažné, všecko
se k němu hrne supřímnou gratulací, i něžné

o yh sma nibuaípre PA
očností "v Praze A místně h VějšněVy

bystrý pán“ rědaklor Mysffvoc. Síňíácíte za
vinili však někteří katoliští čínitelí své doby
sami a sice z důvodů osobních a bylo“inarno
uposorňovati je na to, aby.se drželi V.obelna
stanovisku věcném a aby "slobně nezabíhalí do

Měli jsme své doby ve příčině té několik
polemik a nyní se naprostá správnost našich
tehdejších k míruosti a objektivnosti radících

vývodů uznává a také se cení a rosamí jhtoma, jak správným, prozíravým a věcným
bylo stanovisko nynějšího vdp. děkana kapituly
vyšebradské Dra Josefa Buriana, když se jako
obeení starší a radní nechtěl dáti na staro
městské radnici ze Širokého pole věcného
strhnouti na krkolomnou stezku osobní — —

„Politika rozamnébo vycházení“ vdp. dě
kana a kanovníka Dra Buriana, jíž se dle mož
nosti na radnici ve všech věcných případech
hleděl spravovati, byla nejsprávuější, oeboť
ve chvíli, kdy ji v menšina zatlačily vzdálené
mu cizí osobní iotriky, octlo se „katolické zá
stoupení“ z radnice na ulici — —

Ano „politiky rozamného vycházení“ jest
dnes zapotřebí všude, kde si nelze poračiti.
Proto může so očekávati, že dovednými a ros
umnými politickými tuhy může sbor obecních
starších po nových doplňovacích volbách na
býti takového složení, že prozatím budou s ním
spokojeny strany všechny, pokudtotiž stojí na
stanovisku obecné a vzájemné blahovůle.

A aby sbor obecních starších novými
volbami omladěn byl takovými muži, kteří by
kommunálnímu programu a veškerým úkolům
král. hl. města Prahy vzhledem ke všem
vrstvám jeho usedlého obyvatelstva rozaměli,
toho jest si především a apřímně přáti. Jak
zkušenosti očí, na pražské radnici jde přede
vším o záležitosti věcné a přehnané sympatie
nebo přemrštěné antipatie osobní musí odtam
tad zvolna vymizeti.

Obrana.
(3) Zase pokrok a uvědomění uči

telstva. Páni organisovaní, kteří tropí svým
žournálermovědomělejšímu učitelstvu jen ostadu,
nespokojili se reklamou probnaných a podvod
ných protikatolických pamfletů, jež jsme byli
již dříve jmenovali. Nyní totiž jejich „pokro
kový“ žurnál odporačuje s nadšením prolhaný
krvák Věry Kryžanovské „Světla Čech*,o jehož
„vědecké a umělecké“ ceně jsme již dříve na
psali. I poctivější liberálové postavili se proti
tomuto ohlupovacímu pamíletu; jeden z před
ních znalců doby Hasovy, dr. Flajšhans, uapsal
v „Osvětě“, že „Světla Čech“ jsou krvákem
v nejhorším slova smyslu, Poukázal, jak úmyslně
a nešikovně spisovatelka balamatí čtenářecito
váním historických pramenů, které ani ne
existají. Ale — pokrokový žarnál v příloze
ze dne 31. arpna vybízí očitele, „aby v zájmu———————
slečny provolávají sláva a hromadně prosí, aby
slavný tento muž je vyzoamenál podpisem na
poblednici. A | všecko to nadšení vytrysklo
z poznání, že vítěz má zvláštní sílu a pružnost
v kolenon. — Jedno rohaté zvíře má v nobou
sílu nejmíň šestkrát větší, a nikdo ma za to
nevěsí vavřínový věncema rohy. Užívá chuděra
sv“ statnosti jen k dobru člověčenstva,a sa to
všecko se mu jen lidé posmívají jako repre
sentantu největší hlouposti. Znám jednoho
muže, který na bicyklu rozváží zelenina a
pecny chleba; jede s krosnou na zádechvždycky
bezky rychle, ale oikdo ho nežádá, aby mu
podepsal pobledku, nikde se mu nedává veřejné
uznání, ačkoliv užívá bicyklu k užitečnějším
věcem vež k jalovým předháňkám.

Jeden náš sportovní časopis byl oelý
v údivu nad jistým mistrným skokanem. Kdyby
takový skokan sloužil u pošty za roznášeče
telegramů do třípatrových domů, něco by to
znamenalo. Ale on si skáče jen pro svoji krato
chvíli. Takhle sebere na závodech kupu peněz,
ale neprospěje nikomu.

Tihle ubozí „lanfři“ náleželi do nedávna
do nejnižší a nejbladovější třídy kočovných
komediantů. A kdo z nekomediantů uměl také
rychle chodit, ještě se mu lidé vysmívali, že
běží jako švec. A teď? Tací lidé vyhrávají ti
síce. Proto by bylo nejlíp, aby členové cechu
botosloveckého odložili knejpy, ocilky, pourky
i rašple, zdokonalili ten talent, jímž sevychlou
bal sám modrokrevný řecký hrdina Achillesa
pustili se do světa na umělecké turné. Takové
rozhoněné nohy by každému naplnily za chvíli
kapsu víc, než zhotovení sta párů nejlepších
lakýrek. Teď takové běhání přichází silně do
mody, třeba že aspoň zedníci zachovávají stále
trpnou oposici. A stane-li se z každého obav
nika rychloběžec, nějak už se lidé bez bot
obejdou a nančí se aspoň víc knajpovat — a
to i ve eněbu.

V Sobolaskách pořádány docela prostí



věej'© kine úásl: dm Moro knihuvkaflovádékměli,ve ovéi úpolrové;a p,
s -lásky a nadňení pro obrození, ideslů Hůso
vých se přičinili, aby byle čtena těmi, jimš
forma životopisná není lákavou“. Prý „koiba
saaluhuje celé pozornosti“ ©Nadšený kritikos
píše též: „Stačíkoiha úplně(I) těm, kteří ži
votopis (Husův) ať brožurový at důkladný
Flajšbansův napřečatli jen proto, še nedovedl
je uchvátiti a npoutati svojí vědeckon formou.“
— Inu ovšem; takovým ovědomělcům, kteří
stedují dějiny z bambasovských, protikatolic
kých krváků raději neš. z nestranné -historie,
stačí takový román zcela; stačil by jim třebas
ještě menší spis, jen kdyby tam bylo tolik lší

na potopa katolické církve snešeno jako ve„Světlech Čech". © .
Nás velice zajímá iatelligentňí úroveň

tohoto kritikusa, jenž asi sotva co kloudoého
o době Husově četl. Nazývá totiž životopis
Hasův Flajšhansem sepsaný důkladným, ale

ři tom neví, že pamflet ruské spisovatelky
Jost v odpora s dílem Flajšbansovým a že

sám Flajšhane odsoudil ohlupající román Kry
žanovské co nejrozhodněji. A dále jest zajímavo,
že list, který na oko se etaví průkopníkem
osvěty, pokládá čtení románu za náhradu vě
deckého stadia. Hezky to pánové své vědomosti
prohloubíte. Podle všeho Tomek, Palacký, Ka
lonsek a jiní naši dějepisci stadovali a psali
dlouhý čas zbytečně; a tak masíme spěchati
až k ruské spisovatelce románů, abychom se
něco o našich dějinách dověděli. — A pak
chcete, pánové, aby někdo věřil Vašim frazím
o pokroku. A pří tom 8e neostýcháte útočiti
na učitele vskutku uvědomělé, kteří Vaši „věda“
vážné bráti nemohou. Bohodík jest posud vět
Šina učiteletva vzdělanější než se domníváte;
a tito ovědomělí vychovatelé mládeže a lidu
odloží Vámi odporačovaný krvák s útrpným
úsměvem.

(3) Pau poslanec Černý se hájí. Sdě
luje totiž — tentokráte ve formě ku podivu
elušné — že neřekl na schůzi žlunické, aby
se ani hodnéma knězi nevěřilo. Dále píše, že
sám v České Škole, příloze k Čes. Učiteli
v loňském ročníku na str. 335. v poznámce
pod čarou sám nazval spis Lžipogiův falsifi
kátem. — Konstatujeme rádi v zájmu pravdy.
Ale upozorňujeme též pana Černého, že jsme
novinili z oblupování Lžipogiovského jeho sa
mého, ale napsali jsme zcela pravdivě na adresu
Vašich pánů organisovaných povšechně tolik:
„Vy jste přednášeli na př. o Husovi podle
pamfletu Lžipogiova. Ještě jste se e tím v 88
mém „Českém Učiteli“ pochlobili. A nota bene!
ještě letošního roka oznamoval správce Vašeho
knihkupectví. že tu knížku na skladě má.“
A toble opakujeme panu Černéma poznovu.
Našel-li číslo ono, kde připojil pod čarou po
znamku o falsifikáta, nalezne zajisté i číslo
»Česk. Učitele“, kde konstatováno „poučování“
na základě Lžipogia a i to číslo, kdei po jeho
a——————

čkými atblety závody v kotrmelcích. Kotrtmelce
ovšem odjakživa nejsou žádnou zyláštností.
O posvícení při vyklizení hospody nadělá jich
i zmořený chasník dost; Japonci před Port
Arthurem si na ně ještě víc potrpí. Ale tohle
sportovní, promýšlené metání kotrmelců bylo
přece jen asi velikou zvláštností; možná že
úvědomělejší zápasníci spěchali již napřed
pro poučení k mladočeským poslancům, kteří
prováději v parlamentě kotrmelce 8dokonaloa

ravurou. A že národ těmi kotrmelci více
slská a více pokročí než obvyklou chůzí, to
právě vidíme — na parlamentě. A proto jen
pěetajme horlivě ušlechtilý sport kotrmalcovýI

Také jsem četl ozávodě e trakaři. K tomu
jest potřebí mrštných nohou, dobrých plic, pří
padné kšandy a pak — aby měl každý zá
pasník o kolečko víc. A komu takové přeby
tečné kolečko nescházelo,jistě že se ušlechti
lého závodu súčastnil. Možná,že některý ze
zápasníků jak živ trakaře ka práci nepoužil;
ale k závodu sa dostavil, a byl by se hoal
u trakařem ka předa e největšíchutíi tenkrát,
kdyby jej míval daložený hnojem. Onen slavný
vynálezce trakaře se domníval, že tento uži
tečný vynález bude sloužiti užitené práci;
ale milí dědicové tohoto myslitele chtěli při
oslavě jeho jména prakticky dokázati, že jest
trakař vlastně vynalesen k vůli sportovním
závodům, Při takovémnádherném honujistě
bengálnescházel. 0

. Začíná také znovu kvásti sport šermířský,
Rozumí se, že takové umění pro sport pěsto
vané osvědčí svůj význam hlgvně tenkrát, vy

pe ibe-li zápaaník svému protivníkovi oko.oveda-li se venkóvan dobře ohůnět kosoa na
poli nebo cepem stodole, prospěje lidstvu
stokrát víc neš sportovní šermíř, který stejně

8rájírem na ojna nepůjde. Ale — zračnýšermíř je specialitou, originální zvláštností, a
to teď mnoho platí. Člověka pravidelně vyvi

nutého, pílného a spořádaného si málokdovine. Ato hodnětlustý, nebo velice sučhý
člověk, ček něbo orginelní hrbáč vydělá v
za své tělesné zásluhy v panorámách tieloe,

pozeámcesedělá letos onofhupamfleta reklama,
— Jak je vidět, Vaše ostýchavá, drobňoučká
poznámka hevábudila ozvěnu ani u náčelníků
Vašístrany; jak teprve bylou jinýchorgani
sovaných? To úzkostlivé totlání Kalonskova
posudku—kdyš už o Husovitak ze široka
uvažujete — jest prapodivným svědectvím
pokrokové pravdymilovnosti a prohlubování
vědomostí o době tak vážné. Napsali jsme zá
roveň, še se raději chytnou. organisovaní nové
klepařské brožury — a už se naše proroctví
vyplnilo nad očekávání, neboť Váš orgán odpo
račuje soustavné šíření obsáhlého pamfletu
„Světla Čech“, ačkoliv jest to fabrika oa mrza
čení zdravého rozamu.

V naší úvaze byla tedy mýlka jeno Vašem
výroku ve schůzi žlunické. Ale milý pane, zdaž
jste aspoň někdy řekl obráceně, že aspoň hod
ným kněžím věřiti se má? Váš orgáu tupí
kněžstvo vůbec, vyplýtval na ně nadávky ze
všech koutů sebrané; kdo by se chtěl poučo
vati o kněžstvy a katolické vědě jen z Vašeho
orgánu, viděl bý před sebou hotové nestvůry
a nejčernější tmu. Zde se provádí soustavné
štvaní proti katolictva vůbec; a tak ten, kdo
by Vašemu orgánu ve všem věřil, vybne ae i
nejšlechetnéjšíma krajana kolárkem oděnému
jako potměšilci, zrádci národa a tmáři. A tak
jest celkem věcí podražnou, přihlásí-lise někdo
s Vás i formálně k té zásadě, která ne stejně
v praksi soustavně u Vás provádí! Vy podla
mujete důvěra ke kněžetvu vůbec. Necháváma
na rozhodnutí možům prozíravým, zda to jest
prací vlasteneckou, jestliže místo boje proti
společnému nepříteli raději atěžujete práci
svým spolapracovníkům na výchově národa.
Posud z toho národ neměl prospěchu pra
žádného.

Politický přehled.
Ministerský předseda dr. Kórber vrátil

se již ze své cesty po Haliči do Vídně. Cestě
té přikládá 86 na jedaé straně velký význam,
jinak však nejvážnější polské denníky daly
dr. Kórbrovi na srozauměnou, že dohody s Po
láky nelze docíliti za cenu alli.nce protičeské
nebo protislovanské. — Překvapilo, že sněm
království Českého svolán jest již na den 6.
října. Toť asi také ovoce z haličské cesty mi
nisterského předsedy. Saad nové vyjednávání
na obzora. Ale až napřed ohlašají Němci, že
německá obstrukce na sněma království Če
ského trvati bode tak dlouho, dokud česká na
říšské radě. V posledníim zasedání zemského
výbora německý předák dr. Eppinger prohlá
sil také, že ani nouzová akce nemůže býti
z obstrukce něm. vyňata, že všuk bude lápe,
když všecky petice ohledně akce nouzové pře
dloženy badou vládě, aby bez meškání povo
lila, co se žádá. V témž zasedání přijat též
český dodatek, aby na středním Labi započalo———————
Proč by tedy statní Šampioni nedali se svésti
lákavým hlasem módy též?

Chceš-li nyní ve světě vyniknoati, nechej
práce duševní; jez trávu, polykej sklo, bnď
„přírodním mužem“, spi v sadu jako Dicgeneg,
pořádej koncert na hřeben, hrej na piano no
bama, nebo buď šampionem. Ovšem že řádný
tělocvik, který harmonicky tuží všecky údy,
jest velkým dobrodiním, ano natností. Takový
tělocvik na př. řádně se pěstuje ve spolcích
sokolských. Ale dělat šampiona jen k vůli ú
divu poblika? To prospěje lidstvu así tolik,
jako polykání hořící smůly.

Při té příležitosti není nevhodno ukázat,
jak síla nynější generace 8e tábna z mozka
dolů do paždí, do nohou — a jak to kultuře
prospívá. '

I mezi sokolstvem naším vyskytají se
šampioni, kteró nechceme právě srovnávati se
zápasníky výše naznačenými, poněvadž sokol
ský šampiou celkem nevidí a viděti nemůže
v nějakém tělesném zápase celý smysl svého
života. Ale — když Francie tyto sokolské
šampiony seznala, byla celá v údivu, články
nejnadšenější psány o výkonech uašich Her
kulův. Když však se přímo žebralo, aby v Pa
říži byla provedena „Prodaná nevěsta“, odpo
vědělo se, že jest to sice hezká věc — ale že
teď na to není příhodné chvíle. Tak jsme do
padli u. hrdé a pokrokové Francie 8 nabídkou
uměleckon!. Až tam přijde znamenitý český
kopáč, bnde se ma všecko klanět.

. Jest jistou pravdou, že silné páže jsou
lepší než silné a neopřímné hrdlo ; jen přijde
na to, k čemu se jich upotřebí. A přečasto vítěz
v několika závodech — jest uznán vojenskou
komisí za nezpůsobilého nositi tornistru. a
podstapovati delší pochody; má srdíčko časton
námahou příliš rozmašírované, šíly „vytahané“.
Otužuje se při sportu často tak, že naposledy
ochromne nebo otře na souchotiny. Za to má
aspoň tu slávu, že mu příslušný sportovní klab
dá věnec na rakev. Jen kdyš padl čestně jako
šířitel slávy svého národa!

se 6 pracemikanalisačpími. Vládě se do P?
litioké sitaace zasáhnoútí nechce a tak rozpor?
a rozklad potrvají dále. . Pakrospory

Místodržitelem v Terstu jmenován šemeký
president v Bukovině princ Hobenlohe.Blezský
pak president hr. Thon, vpadnav v nemilost

Pla Po pčtnoní slovanských odboček ve
ezsku, bude volán ident

Solnohradu. prý po ře prosidenta do
Maďaři ještě za živobytí císařova chtě

míti následníka trůnu koranovaného zakrále
uherského, aby se prý předešlo zmatkům. Při
tom ovšem počítají s arciknížetem Františkem

Ferdinandem.příležitosti manévrů promluvil c
Vilém v Hamborku. Na své loďstvo Aarinádů
skládal všecka chválu a naději. Mír že leží
v síle jeho pluků. — Pronásledování Poláků
pokračoje s největší bezohledností. Praský
ministr nařídil totiž, aby ačitelové polští
v něm. službách ge nalézající také se svou
rodinou mlavili pouze německy. Kdo by se
proti toma prohřešil, že bude zbaven pense
aneb docela propuštěn.

Ve Vatikáné vyhýbají se DynÍ všemu, čím
by podporovali akci franc. předsedy min. Com
besa, která směřaje k vypovězení konkordátu
a k úplné odluce církve od státu. Pro diecési
lavalskou adijonskou, jejíž biskupové se úřadu
svého vzdali, ustanoví papež dva apoštolské
správce. Tím uprázdněno jest nyní ve Francii
9 biskapství.

Nástupcem zavražděného raského mini
stra vnitra Plehvea jmenován kníže Svatopluk
Mirský, dosavadní generální Gavernér ve
Vilně, rodem Polák. Nový ministr jest přítelem
oprav.

„Albanci v Macedonii neustále se bouří
proti opravám a naléhají, aby se jim vyhovělo.
Porta se při tom chová nečinně.

Kratost bojů a Liaojangu jevila se ve vší
hrůze. Podkopy ruskými byly celé setniny ja
ponské do povětří vyhozeny. Japonci podnikali
útok za útokem, bez obleda na to, že byly
celé jejich pluky při tom porubány. V dráto
vém spletení vojáci japonští jako zajíci vokách,
příkopy plné mrtvol, na jednom místě ležela
mrtvola na mrtvole až na 1000 stop ode tvrze.
Japonští důstojníci šavlemi nutili zdráhající
se mužstvo do boje. Ústup Rusů od Liaojanga
pokládá se na všech stranách za mistrovský
kus válečnického umění Kuropatkinova. Rusové
vyvázli tedy z léčky nastrojené a soustřeďují
síly své u Ténlingu za Mukdenem. Ruský 60
nerální štáb přeložen do Charbinu. Mokden
Rasové vyklidí, Japonci pak chtějí ho použiti
na přezimování. Pro únavu ovšem postup Ja
pouců vázne, zvláště když prý generál Linevič
s 50.000 maži přerušil spojení kurokiho
s ostatními dvěma armádami, Port Arthur
zatím odolává všem útokům. Rusové nalezli
v Port Arthuru tajné skladiště, které založili
Číňané před válkou čínskojapouskou, obsahující
na 100.000 granátů, několik set děl, velké
innožství prachu a nábojů. — Z Kronštatu
vyplalo 11. t. m. baltické loďstvo v počtu přes
40 lodí pod velením admirála Roždeštvenského
na cestu do vod východoasijských. — Car na
řídil, aby reservní mužstvo v obvoda dvou ar
mádních sborů bylo wobilisováno. Důstojnictvo
záložní ve všech končinách říše dostalo rozkaz,
aby bylo pohotově nastoupiti službu.

. * 3

Z činnosti katol. spolků.
Z Třebechovic. Minulýčtvrtek t. j. dne 8.

září pořádala Katol. Jednota naše veřejnou přednášku
spolkovou, na které p. Fraut. Jelínek, učitel z Malotio,
přednášel na théma „Katolíci, probuďte sel“ Pan řečník
ve své řeči nastínil, jakým způsobem podrývá ae víra
naše a kterak my katolíci lhostejně přihlíšíme k tomu,
jským způsobem jest nám se bráti, abychom zabránili
vliva a útokům nepřátelským proti naší av. církvi,
Dobře promyšlená přednáška vyslechnuta byla s po
sorností a p. řečník hlačným potleskem souhlasu od
měněn. Přítomných několika taky katolíkův se před
náška p. učitele nemile dotkla, neboť po ukončení
způsobili takový kraval, za který se kašdý prostý
člověk styděti musí; to provedli páni z inteligence,

9 kterých během času veřejnosti zajímavé zprávy děme,

Z Červemých Peček. Křesťan.katolický
vedělavací a podporající epolek „Svornost“ konal dne
4. září odpol. měsíční apolkovou schůsi, na níš p,
Ant. Pochmon, redaktor „Obnovy“, přednášel o cestě
k blabobytau. Ačkoliv v nejbližším okolí na dvou
místech slavili „posvícení“, přece sešlo se dosti po
sluchačů, kteří se zájmem aledovali npřímnáa pře
avědčivá slova přednášejícího. Kéž dle rady té řídí so
každý z nás! Zdař Bůh!

Z Parmíka. Zdejšíodbočkavšeodb.sdružení

konala 28. erpna spolkovou schůzi pro členy a svané
Dost za četného účastenství, na níž místopředsedadp. K.Keppi, kaplan s Čes. Třebové, přednášel o né
boženství bez církve, u nobezpočí se strany nověreckého
učitelstva, o jednotě katol. učitelstva a o vídeňských
Čechoslovanech. Na české bohoslužby ve Vídní vy
13:20 K. Bylo takó navrženo, aby Ústředí učinilo
něco proti sdradování potravin. Dp. řečníku za před
nášku Zaplat Bůh!



Zprávy místní a z kraje.
Zprávydlecésní. -stanoveni jsou: p.

Jindřich Jakubička, farář ve Velké Zdobnici, za faráře
do Jenšovic, p. Alois Kraek, farář v Malé Úpě, za fa
ráře do Babic, p. Vojtěch Krejčí. exposita v Zárově,
za faráře do Zinté Olešnice, p. Váci.Ráb, administrator
v Babicích, za proz. katecheta do Jablonce n Jiz,

. Dr. Jos. Palička, výpom. katecheta gymn. ve Vyso
km Mýt*, za prozat. katechstu škol méšť. v Novém
Městě u. M, p. Karel Hubert, kasatel u sv. Barbory
v Kotué Hoře, za katechetu do Nového Bydžova, p.
Frant. Přibyl, kapl. v Chrasti za koop. do Olešnice,

E Ferd. Vogel, kupl. ve Chvalkovicích, za koop. do
do Kracemburku, p Jo. Cvejn, koop. ve Vrbici, za

kap!. do Bystrého (u Poličky), p. Jan Benoš, kapli.
vHostinné, .. koop. do Starého Města u Trutnova),
p. Jsn Dvořák, koop. v Pravoníně, za kapl. do Lom
nice n. P, p. Jos. Sedláček, kapl. v Rovni, ze kapl.
do Lipnice. Neomysté: p. Jan Vašek za kvop. do
Písečné, p. Jus. Pavlišta za koop. do Caleb, p. Jan
Beneš za kapl. do Chrasti, p. Vojt. Láska za koop.
do Pouchova, p. En. Ulrich za kapl. do Zabrádky,

. Bohbuel. David za kapl. do Hostinné, p. Jarosl.
Bartoš za koop. do Pravonína, p. Frant. Naxera za
kapl. do Rovná. V Pánu zesnuli: p. Jos. Fiedler,
děkan Noropscký ua ojpoč. v Nov. Bydžově + 26.
srpna (naroz. 1840, vysv. 1866,), p. Frant. Leder, (V.
Valn.), jubilár, děkan Zdobaický n. udpoč.$ 29.srpna
(nar. 1822, vysv. .848), Monsignore Bob. Hakl, (V.
Vuln.), jabilár, papsžský prelát, protonotář, rytíř řádu
Božího hrobu, konsist. rada, majitel zl zásl. kříže
B kor., b. vikář, notář atd, děkan v Hoticich + 12.
září (naroz. 1827, vysv. 1861) Uprázdnéná místa:
Valteřice (Neudorf, fara, patron. nábož. matice, od 1.
září; Problaz, fara, patron. hrab. Harracha, od 1. září;
Velká Zdobnice, fara, patron. nábož. matice, od 1. září;
Malá Úpa, fara, patron. nábož. matice, od 1. září; Ho
řice, děkanství, patron. fondu invalid., od 14. září b. r.

Bývalý redaktor Ratibora p.J.Spáčil
Žeranovský, zročaý žurnalista a spisovatel básník
směra konservativního, jenž býval také redaktorem
Hlasu v Brně, zachvácen choromyslností. Nalézá se
právě na pozorovací stanici v nemocnici olomoucké.
Kdož jej znali, litují ho upřímně,

"To nám ještě ucházelo. Zdejší jeden
obchodník zařídil si odbočka svébo obchodu, v němž
slibuje prodávati v uzavřeném saloně různé přípravky
k zachování zovnější mravnosti. Tedy můžeme čekati
nové vydání pověstného již salonua jeho klíčku. Di
víme se jenom, že se zde nalezl list, jenž se takové
věci nestydí inserovati. .

Zábavmý večer. Jednota katolickýchto
varyšů v Hradci Králové pořádá v neděli dne 18.
září t. r. zábavný večírek ve dvoraně Adalbertina ve
prospěch kaltarních podniků vídeňských Čechů. Pro
gram: 1. Vídeňským Čecbům. Báseň Em. Miřiovského.
2. J. Machač: „Ve-elá Praba“. Smás. Tamburaši. 3.
„Švec milionář“. Žertovný výstap.: 4. J. Machač:
„Mnogaja ljeta“. Valčík. Tamburaši. 6. J. Sousa:
„Pochod amerických kadetův“. Tembaraši. 6. „Roz
pustila děvčata v ústavě“. Žertovná scéna. 7. V. Jur
kovič: Pochod tambarašův. Začátek o půl 8. hod več.
Vstup pro osobu 40 h. Restaurační zařízení.

Koncert v Klicperově divadle. Dne
2. října t. r. vystoupí v Hradci Král. slečna Jarmila
Rosická, absolventka pražské budební konservatoře a
žačka prof. Mařáka. Pří koncertech dosnd pořádaných
sklízela za výkony své boařlivou pochvalu. Záznamy
na koncert přijímá knihkupectví p. Bťetislava Brou
kala v Hradci Králové na Velkém náměstí.

Výmavka obrazů a%ad.malířep. K. Langra z Prahy, kterou městské průmyslové museum
v Hradci Král. minulou neděli uspořádalo v budově
c. k. odbor. školy v Hradci Kr., zajímala velmi. Vy
stavené krajino-malby Vynikají živostí a jasností;
práce věru umělecká. Účastníkůmkarsu malířského do
stano se v p. K. Langrovi učitele v pravdě dovedného,

Hradec po prázdnímách. Nový život
jakoby do Hradce vjel. Vše vrací se z prázdnin. Zápis
žáků do zdejších škol je v plném proudu. Stadenti
starší s tváří veselejší, noví v průvodu rodičů za
mlklí blásí ae do práce. C.k. gymnasium, c. k. realka,
c. k. učitelský ústav, obchodní akademie, c. k. od
borná škola pro umělé zámečnictví, dívčí ústav kláš
terní, 2 měšťaneké, 2 obecné školy, ústav pro hla
choněmé skytají jistě velký počet mládeže, jež Hradci
přináší prospěch nemalý.

Prší, prší .. . Často so nyní nad Hradcem
oblohs zatáhne, spustí se deštík, ale ten sotva že na
silnici trochu vzácného bláta připraví. Sucho jest stále
velké. V plečitých půdách podzimní práce polní jsou
sice v proudu, v aléhavějších jde to však těžko.

Platební rozkazy. Výtahz vyhotovených
platebních rozkazů na osobní daň z příjmů na rok
1904, obsahující jména poplatníků, jakož i obnos
osobní daně z příjmů, již tito zapraviti mají, jest
dohotoven; lze pak do něho pp. poplatníkům, kteří
se vykáží platebním rozkazem na osobní daň z příjmů
na rok 1904, po ;14 (dní a sice od 17. září t. r. až
včetně do 30. září 1904 u c. k. berního referátu
v Hradci Králové, v kanceláři c. k. vrchního berního
inepektora během úředních hodin nahlédnouti.

Družstvo rolnického skladiště
v Hradei Králové oznamuje, ds přijímáobilí
ve středu a vpáteka každý don vydává různá krmiva,
hnojiva a jiné hospodářsképotřeby. Jest na rolnictvu,
aby pochopilo, že rol. skladiště jest nejvydatnějším
svěpomocným prostředkem proti nynější trvalé krisi
hospodářskéa že hosp. drušstva mohou velmi vydatně:
čelití nynějším neutěšeným poměrům, jelikož pomocí
jich jedině lze se sbaviti oněch příživníků, kteří
s mozolů rolníka žijí. Žádá se tedy rolnictvo, aby
veškeré obilí do skladiště dováželo a zase odtamtud
veškerá krmiva, hnojiva odebíralo a jen prostřednic
tvím drašstva rol. skladiště hospodářeké stroje si
objednávalo, neb jen tím způsobem zbavíme se oněch

nesvědomitých obchodníků, kteří «© mesi rolníka a
spotřebovatele vetřeli, aby při nepatrné prácí s něho
bohatli. Jestliže rolník po šaích odveze obilí do rol.
akladiště, toto dodané obilí buď ibned na porno koupí

platí ma zbytek, když obilí prodá a vysečká s pro
dejem, kdy obilní ceny jseu přísnivější. Jest smutným
úkazem, jak nerozvážně jednají naši rolníci, když po
žních hrnou se se svým obilím natrba sde sami stla
čají ceny obilní.

Z městské rady král. věm. města
Hradce Králové. Městskárada ve schůzidne
5. září 1904 usnesla se, aby prodavačům květin vy
kázáno bylo místo na Malém náměstí, blíže obchodu
Pana Nebeského a aby se jim předepsalo, by květiny

na vědomí c. k. okresním hejtmanstvím dodaný opis
protokolu stran přestavby komínu ve dvoře okresního
doma č. p. 295. — Výkaz poplatků jatečních za měsíc
srpen a likvidace výloh a náhrad za přechodní uby
tování vojska ve II čtvetletí 1994 byly schváleny.—
Uspeseno dáti technické kanceláří na návrh c. k.okr.
školoí rady v Hradci Králové přípia, aby byly poří
zeny zasklené skříně v měšť. dívčí škole a rozší
feny byly kabinety pro školní pomůcky. — Městské
divadlo propůjčeno bylo na den 2. října 1904 pro
koncert houslistky sl Rosnické a na dny :8. zaří, 9.,
16. a 23, října a 2, listopadu 1904 Jednotě divadel
ních ochotníků „Kliopera“ v Hradci Králové s promi
nutím poplatků za místnosti. — K výplatě poukázán
účet p. Al. Havlíka, etroj, v Kuklenách, za dodaný
stroj. — Povoleno zařízení vodovodu do novostavby
p. Frant. Otavy v bloku C, panu Frantiéko Chradim
skému do domu čp. 171 a p. dr. Tvrzskéma do noro
stavby v bloku V I. — Povoleno 60 koran na po
třebué kniby a tiskopisy pro záznamy školního lékaře.
— Usneseno, by školní lékař podal návrb, kolik zdra
votních plivátek potřebí je pro školy a tech. kancelář,
kolik pro kanceláře, ústavy a závody obecní a aby
vyžádány byly ještě některé offerty na tato plivátka.
— Policii se nkládá, aby sblédla, zda-li se vo veřej
ných místnostech vykonává nařízení politického úřada
stran plivátek, a aby při té příležitosti hostinským
na pamět ovedla zákaz vodění psů do restauračních
místností. — Usneseno provésti techn. kanceláří na
vržené opravy v obecní kuchyni v domě čp 63. do
16. září t r. — Schváleny návrhy plynárenského a
vodárenského odboru, aby zřízen byl nový hydrant
před domem pana V. Špalka, aby přeložena byla ply
nová svítilna v Bono publico do středu oblouku a
aby plynové svítilny byly natřeny atříbrošedou barvou.
— Usneseno techn. kanceláří dáti provésti opravu po
škozeného kočáru povozníka pana Boučka obecním

na pojišťovací společnosti. — Usneseno vyzvati pí. A.
Mikešovou, majitelku domu čp. 287, aby slíbené ná
vrhy na odvádění kouře z nádvorních budo“ v domě
jejím čp. 287 do 8 dnů předložila. — Usneseno za
kázati panu Fr. Cernéma,mistru zednickému, jízda
po pozemcích obecních kolem staveniště pana Rejchla
v bloku O a techn. kanceláří dáti zjistiti škodu, jejíž
náhrada bude se po případě vymábati, — Panu Fr.
Chradimskéma povolena stavba kolny na jeho stave
ništi č. 15 v Čelakovského třídě, nikoliv však zřízení
plotu kolem staveniště č. 16. — Panu dr. Rudolfovi
povolena byla atavba plotu kolem parcel, koupených
jím v blozu č. IV. — Usneseno poukázati slažné nově
nastoupivšímu zvěrolékaři panu Boh. Jelínkovi dnem
1. září 1904 počínajíc. — Usneseno ponechati dvě
podpory na dobu dalšího jednoho roku. — Ve schůzi
městské rady dne 12. září 1904 usneseno, aby povo
leno bylo paníAaně Faltnerové postaviti nový dvou

atrový dům na místě «bořeného domu čp. 80. —
hváleny návrhy odbora vodárenského a plynáren

ského, aby pod novým chodníkem na Velkém náměstí
opraven byl plyno a vodovod, a aby k této opravě
objednán byl potřebný materiál i hydrant, Hlavní po
trabí vodovodní pak před domy čp. 141 až 149 ení
ženo býti má na jhloubka, kde by nezamrzalo. —
Usneseno předložiti c. k. okresnímu- hejtmanství ku
schválení žádost nového kooperatora v Pouchově P.
V. Lásky za udělení obvyklého příspěvku 100 K ročně
na palivo a žádost řídícího učitele pana Václava
Pospíšila v Lochenicích za ponechání zvýšené remu
nerace 100 K ročně za hraní na varhany na další
tři léta. —. Studenteké koleji českých vysokých škol
v Praze udělen příspěvek 20 K. — Ueneseno, aby sa
počato bylo a předběžnými pracemi pro rospočet na
rok 1905.—Předloženabylazemskýmvýboremachvá
lená pravidla o vybírání poplatků za masu a masné
výrobky do Hradce Králové odjinad přivezené. —
Resignace pana prof. Františka Zdařila na členatví
v zastupitelstvu za příčinou přesídlení do Prahy vzata
na vědomí, ueneseno vzdáti témuž díky a povolatido
zastupitelstva náhradníka pana prof. K. Viplore. —
Usneseno bylo, aby vzhledem ku zprávě v Osvětě L.
uveřejněné bylo s panem městekým tajemníkem písemně
sděleno, že šetření ve příčině omítání v domech pp.
Draslara a Skuherského provedl na příkaz městské
rady a že tudíš konal jen svou povinnost. — Ueno
seno, aby zaplacení dlužných obecních a školních při
rážek dle předloženého městským důchodem seznamu
vymáháno bylo prostřednictvím c. k. okr. hejtmanství
politickou exekucí. — Usnoseno, aby objednáno bylo
100 kusů bílých zdravotních plivátek od p. A. Faite

a 100kusů bílých„A irátokodp-A. Skutilazaofferovanou jimi cenu. — Žádostipana J. Saršoňa s Nového
Hradce Králové, aby mohl dále v neděli před hlav.
skladem tabáku květiny prodávati, nebylo vyhověno,
— Usneseno dáti opraviti střechu nad schody Bomo
publico. — Schváleno tech. kanceláří navršené odstra
nění sesntím hrozících kamenných chrličů a vyspra
vení, kamenných řime na Bílé věži. — Usneseno p.
Fr. Černému, mistra sed., uděliti povolení k odbývání
jeho novostavby na par. č, 11. v bloku O. — Usne

seno objednati „pe bourání hradeb potřebné kolejnice.— Usneseno vadáti díky c. k. svěrolékaři p. Fr. Fry
drychovi za zastupování měst. zvěrolékaře v měst.

ústřod. jatkách. — Udělena byla jedna měsíční pod

ra a zamítnuty byly 4 šádosti za zvýšení podpory,jedna žádost sa příspěvek na byt a jedna žádost sa
udělení podpory.

-© Spolek propropuštěné trostance
v Hradel Králové dle výročníavé správyza
rok 1908 čítal 286 členů. Členských příspěvků a darů
obdržel apolsk 611 K, na podporách vydáno 183 K.
Koncem r 1903 měl spolek jalění 2506 K 60h. Ží
dosti o podporu podáno 42, z nichů pouse 19 příznivě
vyřízeno. Příspěvek členský čiaf ročně 1 K. Starostou
jest p. c. k. rada vrch. em. souda Karel z Ieako.
wicsů, jednatelem p. JUDr. Jos. Tausik, advokát,

Na dobytčí trh v Hradel Králové
dne 7. září 1004 přivedeno bylo: koní 281, krav 230,
volů 74, býků 82, telat 32, kos 8, úhrnem 707 kusů,
Příští dobytčí trh bnde 24. ledna 1905.

U Z dějin poddaných vosnle býva.
lého pamství Hradce Králové. Die zá
znamů archiválních podává V. P—a.) (Vokračování)
Lochenice. Alžběta Petrová měla 2 atr. I,
2 str. [T, 1 str. 2 věr. III. tř. děd. rolí; úroků k zá
duší sv.,Dacha platila 3 zl. 25 kr, den. půlletné, do
důchodu vrchnost 13 kr. 8 den., za letník 6 kr., 1
vejce,robotovala 1 den týdně. Jiřík Pauenka měl
3 str. [, 2 atr. II, 3 str. III. tř děl. řolí; úroků
k "zádaší platil 1z kr. půlletně, do vrchnost. důchodu
13 kr. 3 den., p. děkanovi za letník 6 kr., 1 vejce
robotoval 1 den týdně. Josef Bareš měl 1 str. 1 věr.
I., 3 věr. II. tř. dědič. rolí; úroků k zádaší platil 8
kr. 4'/, den. půlletně, do vrchuost. důchoda 6 kr., za
letník 3 kr., robotoval 1 den týdně. Jan Ottmar
měl 2 věr. I. a z věr. IL tř, dědič roly úroků dv zá
daší platil 6 kr. půlletně, do vrchnost. důchodu 2 kr.
3 den, rovotovsl 1 deu týdně. Karel Pilnáček ne
měl pozemků, platil z pronajatých řek ročně 4 sl.;
robotoval 1 dea týdně. Jan Ra mboaeok měl 2 vár.
I. tř. děd. rolí, pod 2 voz7 louky pod plat roční 4 zl;
úroků k záduší sv. Dacha platil 14 kr. 8 den. půlletně,
do vrchnost. důchodu 1 kr. 2 den, ga letník 3 kr,
robotoval 1 den týdně. Jiřík Česák měl pod 2 vozy
louky pod plat roční 3 zl. 6 kr. 3 den., pod 1 vér.
zahrady; robotoval 1 den týdně. Jiřík Buben (vý
měn.) mél pod 2 vozy louky pod plat roční 2 zl. 12
kr.; nerobotoval. Kateřina vesáková měla pod 2
vozy luk pod plat ročaí z zl. 20 kr. 2 den; robotovala
1 den týdoč. Z kovárny obecní platilo se úroků
do záduší 28 kr, půlletně, z lak zálušních 38 kr. do
záduší půllstně, V Lochenici jest chrám Páně zalo
žení „narození nejsvétější rodičky Boží Marie Panny“
z kamene vystavený, má svých lak pod osm vozů
sena, „kterýchžto“ díl pan dékan a ostatní sousedé
locbeničtí pod jistý plat v držení mají. Napodobně
vynachází se tam fara, ku kteréž pod 120 str. rolí
patří, tekové pak role sousedé locheničtí pod třetí
mandel užívají do vůle a libosti b. Mil. pana dě
kana Ittem jest tam kovárna panská, z kteréž
do důchoda ročné nájmu se platí 25 zl. Více jest tam
hospoda paoská, z kteréš do důchodu ročnénájmu
se platí 10 zl. Též stojí tam epustlý mlýnek
vodn), prv k obci patřící, který nyní paní vdova
Trigrová v ušírání má; platí se z ného ročně do dů
chodu 30 zl.

Vyučování. Zápis do hudebního ústavu p,
Mat. Nepeřeného koná se denně od 8. hodin v míst.
nostech ústavu. — Taneční kursy pro stadající počnou
ve středa z1.září v místnostech Adalbertina; taneční
kurs pro obchodní příračí zahájen bude 28.září v Be
sedě. Vyučovati bude taneční mistr p. V. Čtvrtečka.

Ze Všeodb.ndružení křesť.dělnictva.
Schůze užšího výboru v Hradci Kr., 40.září. Poapora
nemoc. udělena J. Jirsovi ve Lhotce 6 K, J. Kotilovi
v Cbolticích 6 K, F. Pišlové v Úpici 12 K, L. Tam
pírovi v J. Hradci 11.06, A. Prokopovi v Hlinsku 6
K; mimořádná podpora V. Bíbusovi v Ústí 6 K. Při
jati 2 členové.

BRodimmé. Slečna Aninka Doubravová, dcera
anském a městském lékaři ve Smiřicích, a pan

Řadolf Šarf, účetní poddůstojník ve VysokémMýtě,
slavili v úzkém krahu rodinném své zasnoubení, —
Pan MUDr. Jiří Tarinský, okresní lékař v Prase, a
ulč. Amalie Schneebergerová, dcera vrchního inženýra
a přednosty topíren c. k. priv. společnosti státních
drah v Chocni, oddáni byli 15. září v choceňském
chrámu Páně.

-První česká pěvecká a hudební
župa pořádá v Kuklenách v neděli dne 25. září 1904
na pamět40tileté činnosti pěv. jednoty „Vlastimil“
v Koklenáchpod protektorátem sl. městské rady Ku
klenské okrskový sjezd spojený s pěvecko-hudební
akademií za laskavého epolnúčinkorání operní a kon
certní pěvkyně sl. Eleonory Říhové, jakož i vojenské
hudby c. k. pěšího pluku č. 56. z Josefova. Postap
slavnosti: I. Od 11. do 12. hod. dopolední schůze vý
boru „Prvé české pěvenké a hudební žapy“ v sále ho
tela „Černý kůá“. II. Od 1. do půl 3, hod. odpol.

společné zkouška jednot v sále hotelu „U Šrajbrů“,„ Od půl 8. do půl 4. hod, odpol. koncert vojenské
hudby na náměstí. IV. Na to o půl 4. hodině půvecko
hudební akademie. Předprodej lístků v obchodě p.Zd.
Falfela a v knihkupectví B, E. Tolmana « ci
Král. Texty ke sborům ize dostati v předprodeji i
večer u pokladny po 10 h. Večer věneček v sále ho
telu „U Šrajbrů.“ Začátek v 8 hodin večer, Hudba
vojenská.

Ve Slatině a Hradce Králové od 15. t. m.
zařízena poštovna,

Mousignere Bohumil Er. Hakl. +
V pondělí o půl 2. hod. ranní povolal k sobě Pán
daši vlasteneckého církevního hodnostáře, obě
tavého katolického mecenáše a spisovatele
Msgra. Bohumila Fr. Hakla. — V Pána zesnulý
kněz narodil se 10. září 1827 v Hoření Branné
u Jilemnice jako syn tkalcův. Vlastenecký
farář místní Josef Mirovít Král snamenitě pů
sobil na vzpruhu vlasteneckého docha mladého
Bohumila, který již z domova znal všecky
čelnější české časopisy a knihy. Studoval gym
nasium v Jičíně, kdež k jeho potěšení v 6. a
6. třídě byl mu professorem vlastenecký básník

a vzornýPoodagog Šimon Karel Macháček. Pošesté třídě u věku 18 let přestoupil do filosofie



u.oteů piaristů v Litomyšli a po dokončení
stadií filosofických r. 1847 byl přijat do bi.
skupského, semináře v Hradci Králové. Hakl
zde studoval pildé nejen-bohosloví, ale i lite

, fatare českou, účastnil se již tehdy-racbu li
"terárního, Po vysvěcení r. 1861pobyl v Hradci
jsko vikarista půldrabého roku; pak půl láta
v témže městě byl katechetow na nově zřízené
nižší reálce, hlavní škole a ústavě učitelském.
Od r. 1858 byl zde skutečnýmučitelem ná
boženství až do konce r. 1854,vyučuje též na 6
stavě učitelském českým a rakoaským dějinám,
Pak ztrávil sedm let jako katecheta na vycho
vávacím ústavě vojenském v italské Bellaně,
odkudž pilně dopisoval do katolických časopisů
českých. — R. 1861 přijalmísto katechety na
vyšším gymussiu v HradciKrálové, kdež vy

vědomosti i v jiných jazycích moderních. Se
psal zde jazykem českým náboženské učebnice,
jek tiskem vydalo nakladatelství Kobrovo;
koihy ty dočkaly se několika vydání, zůstáva
jíce delší dobu učebnicemi na středních ško
lách vůbec. Hakl i v této době plnil cennými
příspěvky eloopce různých katolických časo
pisů našich. R. 1870 instalován na faru v Ho
řicích, kdež se ata) r. 1882 prvoděkanem. Ná
sledujícího roka jmenován biskopským vika
riatním tajemníkem, r. 1884 biskupským viká
řem, pak biskupským notářem a konečně r.
1892 čestným konsistorním radou. Od r. 1886
počal zasedati jako zástapce církve katolické
v c. k. okresní školní radě, byl zvolen čest
ným měšťanem Hořickým; r. 1894 vyzoamenán
od Jeho Veličenstva zlatým záslužným křížem
s korunou; apoštolská stolice jmenovala věr
ného alubu svého téhož roku tajným komořím,
apoštolským protonotářem a rytířem Božího
hrobu. Politická družstvo tiskové v Hradci
Králové, jehož byl dlouholetým místopředse
dou, jmenovalo jej r. 1902 čestným členem.
Vysokých hodností a vyznamenání zaslou
žil si Hakl činností mnohostrannou. Jako vla
stenecký paedagog zapsal se hluboce do srdcí
žáků svých, kteří i po dlouhých letech 8 nej
větší vděčností svého učitele vzpomínali. Jako
spisovatel vydal i velikou řadu samostatných
spisů, z nichž zvláště jmenojeme spisy homileti
cké jako : Pobožnostjiocha studujícího, Kázaní
postní, Řeči litorgické, Řeči duchovní ku mlá
deži studující. Die K. Martina zpracoval ná
boženské učebnice: Učebná kniha katolického
náboženství pro vyšší ústavy, Katolická věro
uka pro vyšší ústavy rakouské, Katolická
mravouka pro vyšší školy střední. Z jiných
spisů uvádíme: Život sv. Cyrilla a Methoděje
(vyšlo v „Dědictví Maličkých“ r. 1870 a způ
sobilo fanatický poplach u německých nacio
nálů), Cesta do Říma a dále do Neupole a
Pompeje, Liturgika o posvátných dobách sv.
katoliczé církve, Májová pobožnost k actění
nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie.
Veršované plody uloženy ve sbírkách: Klidné
chvíle, Hrobní kvítí, Sizy bolu, útěchy a oa
děje. V Hořicích jeho návodem zřízena sochař
sko-kamenická škola obecním nákladem 200.000
korun, která stojí jiš 21 let, zůstávajíc posud
nejslavnější školou toho druhu v Rakousku;
jeho podnětem a přičiněním zřízen zde roku
1898 sirotčinec, k němuž přispěl 4000 korunami,
položil základ 800 K na zakoupení domu pro
museum, velikými snmami přispěl na úprava
děkanského i hřbitovního chrámu, zřídil dvě
studentská nadání v Hořicích, jedno při ústavu
hlochoněných v Hradci Král., studentské sti
pendinm v Hradci Krásové a jiné v Jičíně,
stal se zakládajícím členem Politického druž
stva tiskového v Hradci Král., štědře podpo
roval drožstvo „Vlaste v Praze atd. Zemřel
tedy kmet zásluh všestranných, vykonav veliký
kus vlastenecké a církevní práce. Budiž mu
čestná paměť! Kéž jeho horlivá práce i obě
tavost nachází v Čechách lojně následovníků!
O pohřbu konaném za veliké účasti dne 14. t.
m. příště.

Kurs © znšitkování ovoce v de
mácnosti, kterýřídíznámýodborníkp. J. Havránka,
ředitel simní hospod. školy v Jičíně, koná se v pátek
50. září, v sobotu 1. října a vneděli 2. Hjna v míst
nostech hostince p. Sálav Hořicích. Přihlášky při

„jímá.jednatel k Jos. J. Fikar. Naše hospodyně a dívkyměly by se zvlášť tohoto kursu súčastniti

Hrab. Anenské slatinné lázně v Bě
lohradě v království Čes. dnem 7. sáří 1904čítaly.1897 hostí.

České nápisy na kasárnách majíužtaké v Turnově. Nažádost starosty turnovského do
volilo sborové velitelství v Josefově, še isy České
mobou býti pořízeny jak na kasárnách, a ladištích,
tak také na nemocnici, ale na útraty obce. Kdy pak
„podobného dočkáme se v Hradci ?

Slasti duchovních ma venkově.
Ačkoliv duchovní v malých farnostech zašije málo
alestí a ač ze své skrovné kongrny žíti mu jest,
„přece myslí kašdý,.že takový kněz žíti musí v nad

bytku a bohatstvím deoplývá. Toho důkazem je návětáve, která učiněno byla na faře v Dušejově vika
riáta Lípnického v noci se dne 6. na 7. září t. r.
Přes to, še návštěvě této překášely v oostě dvoje

-oksa a ještě povně uzavřené okenice, vloupali so
„nějací dlouhoprstáci — s masili jiš býti rafinovaní

— do budovy farní, ze které odcizili dp. faráři veškeré
světské dstetvo, klobouky, obuv, bodinky u peníze,
kteréš mě! uloženy na měsíční výšiva. vatůa věcí

Šochorníchvšak, ani se,netkli, snad se báli brzkéhovyzrazení. Téže noci spáchali ti asmí krádež v ho
atinci, kde je"v nájmů vdová s dětmi a mimo hotové

peníze odcizili jí též některé akvostý a část prádla.
odlé toho může každý rozumem zdravým opatřený

člověk,souditi, jak tradně takový dachovní v chadé
osadě žíti musí, zvláště kdyš krajina zdejší roku loň
ského posušena byla krapobitím a roku letošního
přílišným suchem -bída s nouzí jř hrozí“ —-

Od Dašle. (Německéškole.) V Moraranském
— 'A hod. od Dašic — ndrtována byla soukromá,
německá škola s právem veřejnosti a$ do začátku le
tošbího školního roku. Teprve nyní podařilo se po
velikém úvilí a námaze tuto blízu a ostůdu odstraniti,
— Jak oměle udržována byla tato německá, jedno
třídní přelejvárna, vidno z toho, še ve školním roce
1903-4 učil tamější německý ačitel pouze 7 dětí, ku
konci školního roka zbylo mu jich jen C, z nichž 3
byly jeho vlastní. Povážíme-li, de vesnička tato jest

Josffkové, Vašíčkové atd, kteří otvírali oči na p. uči
tele, když spustil na ně po německu. Litovati musíme
ubobé ty děti, které rok 2 roky jak papouškové od
říkávati musily, nerozumějíce co povídají. S jakými
vědomostmi vycházely takové dítky ze skoly, možno
si již domysliti. Česky psáti a čísti ae nenčily, ně
mecky pořádně neumějí, takže naprosto ueschopnými
jsou k nějaké vážné práci. S potěšením tudíž jsme
uvítali zprávu, že Schuiverein zavřel školu v Mors
vanském pro nedostatek dětí. Sluší zde veřejuš díky
vzdáti několika neobroženým pánům, ktoří v upřím
ností a láskou vlasteneckou nešetřili peněz, námahy
a zdraví, by občanům v Moravansakém dokázali, že
dítě české patří do české školy. Jména horlivých těchto

pénů, jimž vřelý dík budiž vzdán, jeou: Augustinvoboda, účetní záložny v Dašicích, J. Nebeský, kon
trolor téže záložny, Josef Soudek a Ludvík etc. Zru
Šením a zavfením školy není ještě všechnu nebezpečí
odvráceno. Dokod v Moravanekém strašiti bude jedno
patrová budova s nápisem „Die Schale“, potud není
radno, složiti race v klín, nýbrž třeba státi na stráži.
Budova onajest majetkem Schulvereinu, kterýzajisté
rád výhodně ji prodá. Občanstvo dašické a okolní
prosíme, by neuzavírali nám dobročinné race avé, ale
rádi přispívali i dále dárkem nějakým na letošní oša
cení a zapravení potřeb školních pro děti rodičů
z Moravanského, kteří jen pod těmito podmínkami
dali své děti do Dašic a Koštěnic. Vědomí, že svým
dárkem přispějete dobré a dlechetné věci a získáte
našemu milému národu českému řádné a platné lidi,
bude vám zásluhou velikou a odměnou|

Výstava ovece. Hospodářskýspolek jaro
měřský pořádá ve dnech 27. a 28. září t. r. výstavu
ovoce v sokolském domě v Jaroměři. Výstava pří
stupna jest po oba dny od 9, hod. ráno do 6. hodin
večer. Vstupné za osobu 40 bal. — Výstava ovoce
a ječmene (zrní i klasů), spojená u trhem, koná ve
v místnostech hostince p. J. Sála v Hořicích ve
dnech 27., 28. a 20. září 1904, Otevřena od 8—12
hodin dopol. a od 2—5 hod. odpol. Vstupné 20 h,děti
10 h. Přihlášky přijímá do 25, září t.r. p. G. Hofman,
okr. zahradník v Hořicích.

Hodno následování. Okres.hospodářská
záložna v MladéBoleslavi, aby roloictvu nedostatkem
etrádejícímu pomobla, prohlávila, že veškeré úroky a
platy v r. 1904 a 1905 splatné požadovati bude až
po žních r. 1906. Spolu rozpůjčí rolníkům na další
výdaje 600.000 koran pod 4 proc. úrok.

Z Cuelaví. Důstojná oslava Neposkvrněné
Rodičky Božívykonána byla na evátek narození Panny
Marie v poutním našem kostele Homoleském. Deset
velikých průvodů vedených kněžími, kromě přečetných
poutníků, kteří bez kněží přišli, vyplnilo nejen chrám
Páně, ale i veškeré prostory před ním, tak že mše av,
a kázaní i pod širým nebem konány býti musely.
Tu okázalo se, jak mnoho ctitelů má Maria Panna,
když na pouhé ohlášení s kazateluy, beze vší agitace
Da tisíce lidí připutovalo do chrámn Jí gusvěceného,
Pohled na ty tisíce ctitelů marianských, kteří tísnili
se kolem slavnostních kazatelů vldp. děkana Kašky,
a dp. epirituála Černého, a kteří e nadšením při měi
sv. prozpěvorali písně marianské, mocně dojímal. -—
Ku poctě přesvaté Panny pořádána byla též v násle
dující neděli v přifařené obci Turově schůze katolické
jednoty pro Caoclav a okolí, při níž přednášel dp.
farář chlenský Joséf Portman o své cestě do Lurd.
Schůze navštívena tak Četně, že přemnozí poslačhači
ani do sálu dostati se nemohli. Krásná, 2 hodiny
trvající přednáška dp. faráře, v. níž nejen cesta do
Lard, ale i moc a sláva Rodičky Boží tak nadšeně
vylíčena byla, vyslechnuta s napjatou pozorností a
doufáme, že přispěla nemálo k utyrzení a rozmnožení
úcty marianské mezi posluchači.

Z BRohozmé. Pohorská naše dědina dala o
sobě zvěst pozoruhodným způsobem v neděli dne 11.
září. Sousedíne jič e družnou Moravou a jsme známi
též svým hedvábnickým průmyslem až ve Francii,
protože továrníci francouzští svěřují nám tkaní nej
drahocennějších vzorů, ale málokdo zná nás v Čechách
a ještě méně jo v diecósi hradecké známo, že máme

lychromovaný farní chrám, jenš tak bnedle nena
ezne sobě rovného. Náš duchovní správce vdp. farář

Neuman je dbalý okrasy domu Bošího a poněvadž je
sám zručným malířem, provedl vnitfní osdobu farního
ohrámu Páně v posledních 6 letech nádherným dílem,
které mu zajistí v paměti naší osady povědy vděčnou
vzpomínku. Aby naše radoat nad aličně vyzdobeným
stánkem Božím byla dokonalou, vyhověl J. M. Magr.
Dr. Frýdek, kapitalní děkan, našim prosbám a zavítal
v průrodu vdp. Dra. Reyla mezi nás, aby nám chrám
Páně církevním obřadem vysvětil. K témuž slavnému
dni oděla se celá dědina ve sváteční háv. S domů
vlály prapory a slavnostní brána sdobila farní dům.

Věecky místní spolky uvítaly Jih předvečerslavnostivedp. světitele lampionovým vodem a hudebním
saetaveníčkem,při něměmístní sastupitelstvo s panem
starostou v Čsle pozdravilo jej ardečnými projevy

a plesné zvuky hudby proboazely osady ku slavnost

vojenských vysloužilců, basičů, živnostenské, divadelní

v pontifikálním rouchu vadp. avětitel v průvoda du
chovních pp: vikáře Hejtmánka, děkana Letošníka,
prof. Blažka, Dra. Reyla, farářů Neumana, Uhlíře,
Michalíka a, kaplana Cermana k farnímu chrámu,
kdež po skončeném avěcení vyslovil p faráři Neuma
noví a celé obci jménem ndp. biskapa plné uznání
a okrasa domu Bužího. Poté vystoupil na kazatelna
vdp. Dr.Reyl a promlavil o důležitosti chrámu ka
tolického, poukázav na význam některých maleb. Po
kázání vudp. generální vikář za assistence svrchu uve
dených pp. duchovních obětoval pontifikalní mši sv.,
jíš přítomní byli četní hosté z okolí, zejména uvá
díme p. okres. hejtmana Nečesaného z Poličky. Na
kruchté provedl domácí čvecký sbor řízením p. řídí
cíbo ačitele několik pěkoě vastadovaných. skladeb.
Zdařiláofrkevní slavnost tuto zůstane nám dlouho
v milé paměti. 

Neobvyklý důkaz vzdělanosti. Vjistém
městě, kde. lidé „pokrokoví“ svoji intelligenci zdoko
nalují tak pro začátek výhradně útoky na katolictvo,
nacházelu se i podabizna jednobo kněze. Jukósi vy
spělé duši, ktera se bezpochyby o- jesnitech poučovale
z nějakých krváků, byla ona podobiznu velikým po
horšením. Proto bylo tento týden na sklo vyryto deci
metrovými písmeny: „Jesuita — ďábel“. Jak je vidět,
působí probnané pamflety jako „Řeč generála Jesnitů“
u jiné na uvědomění, humanitu a na šetření cizího
majetku znamenitě,

Požár. Dne 8. t. m. před 10. hod. večerní
vypukl v Čáslavkách u Smiřic velký požár, jenž
daieko široko vrbal příšernou záři. Obni za obět padly
tři největší statky Valáškův, Pácaltův a Hyukův.
Požárem zničeny starodávné stodoly, poslední na
severovýchodě českém.

Z Bělohrada. Dno ti. zářít. r, slavila se
v Bělobradě významná slavnost. Veřejnosti odevzda
váno bylo museum, jež obětovností výtečného našeho
geologs univ. professora Dra Antonína Friče bylo zří
zeno. Účelemmusea tohoto, jak ve své krátké ale
krásné řeči slovatný proftuwor naznačil, jest, aby po
dalo obraz poměrů přírodních i kulturních města Hó
lobradu a jeho okolí. Začátek k tomu jest již učiněn
panem professorem, — nechť v díle pokračují přátelé
krásné této myšlénky,. Slavnosti súčastnili se četní
hosté z města i okolí.

Různé zprávy.
Dosad mespiněné přání národa če

ského. Královský roskript ze dne 12. září 1871
prohlašuje: „Jest žádost Naše, oby nejprvé avazky
Našeho království českého e veškerou říší, jichž reviei
jeme reskriptem Naším, daným dne 25. srpna 1870,
slíbili, způsobem všestranné spravedlivým a uepoko
jajícím konečně se uspořádaly. — Majíce na paměti
státoprávní postavení koruny České a jsouce Sobě
povědomi slávy a moci, kteréž tato korona Nám a
předkům Našim propůjčila, mimo to jsouce pamětlivi
neoblomné věrnosti, « kterou obyvatelstvo země České
každé doby trůn náš podporovalo, úznáváme rádi
práva tohoto království a jsme hotovi toto uznání
přísahou Naší koranovační obnoviti.“

Hrabě Ouido Thun-Hohenstelin,
velkopřevor rytířského řádu maltánského v Čechách,
zemřel v Hor. Libchavě u České Lípy ve věka81 let.
Náležel k předákům ústavověrné šlechty.

Sjezd katol. rolmictva ma Vele
hradě 12. t. m. stkvěle se vydařil. Účastníků bylo
na 16.00V. Slavnou mši av. měl J. M. brněnský biskap
dr. Pavel hr. Hayn. Mimo země korany české zastou
peny i Rakousy a Uhry, ba i američtí Češi. Také byli
přítomni poslanci katol. strany národní,

Na pomoe rolmicetvu českoslovan
skému, které lonskými povodněmia krupobitím,
letošním pak suchem ocitlo se na mnohých místech
v postavení zonfalém, volá katolický spolek. českého
rolnictva na Moravě. Voláno hlavně ku všem zálož
nám a peněžním ústavům v zemích koruny Svato
václavské, aby poskytly rolnictvu pomoc tímto způ
sobem: a) udělením darů peněžitých obcím nejvíce
šivel. pohromou postiženým; b) posečkáním úroků a
splátek za 19045 až na dobu po žních 1906: c)
poskytnatím nových levných půjčekza výminečných
podmínek, ka př. na úroky 8-40, na hypotéky, na
4-59/, na směnky. Pomoc tato a výhody poskytnaty
buďteč rolníkům, řemeslníkům a živnostníkům, kteří
pomoci té výhradně potřebují a pravdivost avó žá
dosti potvrzením od obec. představenstva dokáší!
Snad naše peněžní ústavy pomocí své neodeproul

Výtečních moderní vědy. Čteme-liza
nů všelijaké ty výlevy protináboženské ve

spisech i časopisech, podivíme se často oné hrdbé ne
vědomostinebo lehkomyslné povrchnosti, jakou tito
pisatelé dávají na jevo. Mezi tento drah odpůrců ná
boženství patří také nejpřednější zastance darwinismu
prof, Háckel, o jehož charakternosti zajímavé podrob
nosti sděluje v časopise' „Glsnbe und Wiesen“ dr.
Dennert. Hůckel vydal dílo „Weltrátsel“ a doznal
v něm, še důvody své proti ovangeliím a Krisetovi
čerpal z pomluvačného pamfletu,Seladin, Jehova'e gea.
Werke“. Autor tohoto spisu, Wiliam Stewart Ross,
krátkém stadiu theologie v Glasgově věnoval se šur
nalistice. Jeho pamflet stal se po kritice nemožným.
Teprve Hěckeloví bylo pozůstaveno jím se blamovati
tím, že jej označil za pramen svých theologických vě
domostí. V německém vydání to ušlo, ale když měl
opis Hůcklův vydán býti v angličině, dostavily se ne
snáze. Jestiť v Anglii theologická neznalost Stewarta
Rossa příliš dobře známe, proto nebylo radno na ného
se odvolávati. Háckel tedy jednoduše ono místo, v něm
se na Rossa odvolává, vynechal. Překladatel díla po
snamensí o tom: „Další část stati jest nověnapsána,



Přsklůdaté! necítil se povoleným, aby text měnil,
pokud proť. Háskei vědší se © mespólehlivosti
svých pramenů této stati a závěrky kapitoly. Prof.
Hůckel však usnal, že vzhledem úa hodnotu svého dů
věrníka se klamal a některá tvrzení této kapitoly od
volal“. Aleto vše by ještě nebylo nejhorším. Současně
s anglickým vyšlo však nové vydání německé, ve
kterém se Hůckel opět na „bystrosrakého theologa“
Seladina (Rowss) odvolává. Tedy to, o čem se jako
neudržitelném přesvědčil a s anglického vydání od
volal, to samé v německém vydání své kniby nesmě
něné podává; co je v Anglii lší, v Německu je vědec
kou pravdou. Proto bude Háckloví asi velice nemilou
otáska, jiš mu dr. Dennert předkládá v otevřenémlistě:
„Proč jste zmocnil anglického překladatele, aby omyly
jako takové označil a opravil, a proč ponecháváte
v Německa své četné čtenáře i nadále v klamu, še je
Seladin velikým a věrohodným theologem a še Nový
Zákon vznikl způsobem, jež jeto seeměšníl Coš „po
otivá a svědomitá práce“ může připustiti, aby tisíce
exemplářů vašich „Weitriitsel“ mezi německýia byla
rozesláno a v klamu jej vychovávalo?“ — A takovíto
„vědci“ s dvojí pravdon chtí, aby je lidé brali vášně
a věřili jím více než evangeliím, o něš si marně roz
bíjeli čela růsní přemudrovanci jiš po celá století.

Jak si ve Vídní rozamějí. Minalý
týden stál před trestním soudem ve Vídni hadry oděný
talék. Soudce dr. Drawe tázal ae ho, jak se jmenuje.
Talák nic. Soudce domnívaje se, že provinilec nahluchlý,
rozkřikl se naň, ale ten zase nie. Zapisovatel myslil,
še snad tulák tvrdohlavým Čechem, tázal se ho proto
Česky; avšak ten jen očima zakoulel. Soudce spustil
naň anglicky, francouzsky, vlašsky, po všech kance

lářích sebráni úředníci, kteří syčáka oslonií srbsky,bulharsky, maďarsky, a konečně i španělsky, ayšak
chlapík nad tou spoustou řečí všecek skoprnělý jen
se ošíval. Až tu fankcionář státního návladnictví za
bromoval naň obyčejnou pouliční něm. hantýrkou.
Syčákovi se na to tvář rozjaenila, porozuměl, že prý
ta panská němčina je proň příliš vysoká, neporoz
umitelná. A pak če se s němčinou nejdál dojde!

Alkokolismus v Německu. VNěmecka
končí ročně sebevraždou z alkobolismu na 1600 ži
votů a na 30.000) pijáků upadá v šílenství. Jedna
čtvrtina tamních slabomysltých trpí následkem pití.

Dle,toho zdá ae, že Německojest nejalkaholističtějšímstátem,

Při začátku školního roku upozor
ňujeme naši veřejnost, aby při báknpu školních po
třeb náležitý zřetel brán byl na firmy a výrobky české,
Uvádíme zde hlavně „Národní podnik“, jehož výrobky:
tužky, inkoust a držátka dnešního dne i těm nejvyš
ším požadavkům vyhovují.

Židovská Moravská Ostrava. VMor.
Ostravě jest dle posledního sčítání 3272 židů, v jichž
rukou soustředěn všechen obchod na Ostravska. Školy
jsou přeplněny židov. dětmi, výbor obecní s polovice
židovský.

Protižidovské mepokoje udályse 4.:
5, t. m. ve Smjele na Rusi, kde lid, pobouřen ztýrá
ním jisté ženy židovakým obchodníkem, zpustošil 100

domů a 160 židovských obchodu. Na utišení povolánovojsko.
Mezinárodní sjezd movimářský sabí

jen 11. t. m. ve Vídni za přítomnosti arcivévody
inera, jako zástupce císaře, dále ministrů 8 dr.

Kórbrem v čele, různých vyslanců, zem. maršálka
dolnorakonského, starosty dr. Lugra atd.: sjezdu účast
nilo se na 500 osob.

Nový zlatý důl. Na vřchu BŘoudném,na
rezhraní okresů votického, mladovožického a benefov
ského, slavnostně otevřen minulou sobotu nový slstý
důl. Posvěcena nová kaplička sv. Prokopa, patrona
horníků a pak veškeré nové části šachty Václavky.
Zlaté doly na Roudném a v okolí patří od lonska
aoglické akciové společnosti, která zapadlé tamní do
lování pozvedla, zsařídivši vše co nejmoderněji. Hor
níků zaměstnáno na dolech na 490. Řiditelem jest
Angličan mr. Robert Ravff.

Kereptví hey, jež na Zelenohoraku
v. Čechách uspořádal americký milionář G. Benett,
ukončeny v.aobotu v ze enohorském rovíru knížete
Auaersperga. Na těchto honech zastřeleno celkem 18.800)
koroptví, na jejichž lov G. Benett musel vyplatiti
110.000 K.

. Nemse v Japonsku. Po půl roce války
jest většína lidu japonského na mizině. Počet žebráků
na veřejných místech nenstále vzrůstá. Výdělku není,
řemeslníci jsou bez práce. Dříve si vozíčkář, tahající
vozíčky jinrikši zvané, vydělal yen (282 K) i víge za
den, dnos sotva 20 sénů (asi 20 h). Zastavárny v chnd
ších čtvrtích Tukijských bývaly denně plny, dnes není
tam živé duše, není co zastavit:. Vývoz zanikl, Evropa
japonské práce nekupuje, u pro ohrožení plavby málo
se vyváží. Slastní jsou ti, kteří byli naceni nastoupiti
k vojsku; najedí se aspoň a zastihne-li je smrt, ne
omírají pozvolna hladem.

Velkolepý včelím má profesorJovanŽiva
novič, zakladatel racionelního včelaření u Srbů. Sta
řičkýtento včelař chová na dvou včelínech přes 400
úlů, ponejvíce ležatých, voustavy tak jednoduché, do
si jej každý včelař může za 3 K poříditi. Celé zaří
saní včelínu, podobá so malé obci, kde úly předeta
vají. domky, opatřené pop. člslem a nápisem buďalav
ných wmužů srbských, svatých, neb jmeň srbských
vesnic a měst. Žívanovič,kdyš v jednom místě rost
líny medoyati přestaly, převáží své včely na lepší

astvo, na rozsáb.é lučiny pěkolik hodin daleko.
loční jeho. medná sklizeň činí až 200 metr. centů

medt. Včelařetví a Srbů jest vůbec velmi ruzšířeno,

Ale náš rolník nemá Amssla pro včelaření. Nepomyslf,ce by v každém obleda získal, kdyby měl aspoň dva
úly včel. Zkušený tento včelař srbský Živanovič do
pozučpje .chor včel slovy: ©„Včelařatví jest bobatým
pramenem zázraků, v kterých spatřajeme moadrost

nem.dokonalým a bohatým udlechtilých mravů. Jen
tak by smobatněl v ocelový článek blahobytu uvéhu

Joke konosenh.nýděl ©ušleoklé duší 4 člnoe.

Selský sjóud na Hrádku u Vlašimé.
lek katol. rolníků českých zvolil si poutní místo

řádek ku své Úrabé imanilestaóní sobůzi ns den Jména
anny Marie. Sešlo se tu ná 10.000 lidí, mezi nimiš

)6 kněší. Dopoleine věnováno pobofnostem, odpoledne
jen sjezd dp. F. Kamarytem, farářem na Hrádko.

Bo Frt, Šafránek, tolofk, promlůvil o úkolech rolníka
20. století. Rozbovořil se o otroctví našich předků,
hož srušehím nevácšla očekávaná svoboda, ale noré

froctrí tonmění, dlahý: Na záchranu můisí povetati
palnictvo samo; jsonf ta růsné svépomocné podniky:
Máložny Raiffóftenovy, obíhní skladiště, hospod. spole

gtva atd. K svépomocí musí přistoupiti země i stát,

, Kůrber. Bedáktor p. V. Myslivec mluvil o důleži
foati organisnof selské a o výchově křesť. na naších
dkoléch. Na 66 brzo sjesd ukončen. Kéž sdraží so

pění rolafei v pošehnané práci na národa roli děiéné 1

Z právní praxe. V obci N postišeníjsou
tivelními pohromami(myšmi, neúrodou). Mají nároky
na slevu daní,a jak si při tom počínati? Dle ř. zák.
s r. 1688 odpis daně má trvati po celon doba, pokud
následkem živelní nehody neplodnosf aupastošení po
semka trvá, až docíli se obvyklý užitek. Bylyli či
velními pohromami apustošeny jen Části pozemků,
vstabuje se osvobození od daní na část spustodenon.
Případy takového spustošení baďtež osnámeny úřadům
politickým nebo berním — ihned. Dále vznikne dle
zákona ze dne 12. Července r. 1896 nárok na odpis
daně, když krupobitím, povodní a pod. poškozeny po
zemky do výměry 4 ha aepoň '/,. při pozemcích větší
výměry aspoň 1 ha. Podobný nárok na ouvobození
mejí pozemky utíšené suchem a konečně, pakli plo
diny ve žních živelní pohromou byli zničeny. Byla-li
sničena '/„—'/, úrody, odepíše se 269, daně, při zni
čení '/4—", odepíše se 50%, je-li zničeno více nešli
3/, úrody, odepisuje se celá daň Poškození nutno 0
známiti do 8 dnů po seznání škody buď bernímu ú
řadu neb okres. hejtmanství, a mobou poškození též
společně škodu oznámiti. Dotčený úťad ustanoví kom
missi k obledání škody, k níž přibere k návrbu sta
rosty £ členy obce jako zaalce a 2 členy obec. za
stupitelatví. Poškození mohou býti celému jednání
přítomní a podávati námitky. Stalo-li se poškození
bezprostředně přede žněmi, tak že by kommisse v době,
než poškozená úroda se sklidí, dostaviti se nemohla,
jest starosta povinen 8 2 členy výboru a dvěma dů
věrníky dvoa sousedních obcí za účastenství poškoza
ných škoda zjistiti a protokol podepsaný ihned úřadu
předložiti. Kommisse vyšetřující má ovšem právo vý
kazy takto předložené na místě zkoumali. Členové
kommisse nemají práva na diery Zejména se žádá na
poškozených, aby nejdéle do 8 dnů škody ohlásili a
tam, kde jsou žně v prondu a poškozená úroda ua
poli zůstati nemůže, aby Škodu ibned cestou vylíče
Don zjistiti dali ($ 11, zák. ze dne 1%.Července 1968).

Národní kolek. Již s mnoba stran bylo
častěji poukazováno k tomu a jest vševbecná cítěným
břemenem, že sbírky, subskripce ve prospěch různých
národních účelů jsou bespočetny. Tím trpí značně, ja%
jest samozřejmo, sbírky na účely širokého významu
národního. A přece zavádí bo ješté známka národní
daně ale nikoli proto, aby přibylo nové břemeno na
obětavou českou veřejnost, nýbrž, aby ee pořídil ja
kýsi národní fond, z kteréhož by vyhovováno bylo
všem našim národním potřebám. Účel ten bude všsk
uplněn jenom tehdy, bude-li podnik podporováu celou
českou veřejností, stane li ee pro každého příslušníka
našeho národa mravně zhvazným, aby národní kolek
všude rozšiřoval, Čím větší bude pevný a stálý příjem,
tím méně sbírek bude potřebí a svým časem dospů
jeme suad k úplnéma jich ejednocení. — Kolky budou
prozatím 2, 4, 6, 8, 10 a 20 baléřové. Pomýšlí ee ta
především na různé zábavné podniky, divadla, výlety
a j., kde se vstapenka dle obnosu opatří příslašným
kolkem a sice do 2 K — 2 b, do 4— 4hapostapné
do 20 K a přes 20 b. Proto jest mravním závazkem
českých spolků a pořadatelstev různých zábav, aby
samy se o kolky blásily a je na vstupenky lepily.
Jeoo tu zejména velké slavnosti letní, plesy velké a
vůbec zábavy, při nichš se dá na vetapenky kolko
použiti. Ta zajisté kašdý milerád přispěje nepatrným
obnosem na účely národní a pořadatelstvo zajisté rádu
přinese ta oběť, aby Národní radě dotčenuu zábavu
oblásilo. Heulem každého Čecha budiž: Neplatit na
zábavy, kde se zároveň nepamataje na potřeby národní.
Každý požaduj, aby na vstapence byl vědy národní
kolek. Takéna pohlednice, na členské legitimace růz
ných spolků může se. kolek lepiti. Rovněž veškeré
účty mohou býti opatřeny národním kolkem, i kor
respodence soukromé, spolkové, úřadů samosprávných.
K vůli opatření si kolků zřizajíse ve všech místech a
městech prodejny, které označeny budou obecenstvu
červenobílou tabalkoa s nadpisem: Prodejna národního
kolku. Mimo to budou ve všech větěíčh mišetech Čech,
Moravy, Slezska a jiných zemích v Rakousku, kde
uznáno to bude za vhodné, zřízeny sklady kolků, na
které bude Ize obraceti se v místě s většími objed
návkami.

(Zaaláno.)

Nojdůstojnějšímu Pánu, p. generálnímu víkáři,
apoštolskému protonotáři, atd.

Mser. Dr. AL Frýdkovi,
v Hradci Králové.

Podepsaní, nemohouce jiným způsobem ukátati
svoji vděčnost zá prokásenou milost při svěcení našeho
obnoveného farního chrámu Páně, prosí Pána Boha,
aby svým požehnáním za všecka láska. námebu,
obětavost a nevystihlou dobrotivost a vším dobrým
odplatiti ráčil.Řornět díky uctivé vzdávají veledůst.
panu biskupekému notáři a řediteli Borromea Dr.
Roylovi sa jeho nadšené k'zaní avšem, kteří obětavě

kan onbevatobráku Páži hušeko"přispělibřojí
"V Rohesné, dne 12. sáří 1904.
(Z obecního a pátrosátního úřádn

d. Oapsl, starosta. : Vác! Macháček,
Fr. Kopocký,radní. o. patr. komisař.

E. Gloer, radal, ,
Z farního úřadu v Bohosné, dne 13. září,

Ed. Neumann, farář.

Tržní zprávy
V Hradei Králové, dne 10. září 1004. 1 nl

plenice K 1600—1730, šita K 13-40—13-60, jeme
ek 11*30—11-80,ovsaK 660—770,prosaK00:00
—00"00, vivo K 00:00—00-00, hrachu K 18:00—20-00,
čočky K 00-00—0000, jehel K 00-00—00 00, krup
K 20:00—28 00, bramborů K 6-60—7-30, jetelového
semene červeného K 120-00—140*00, jetelového semene
bílého K 00-00 —00:00, máka K 32 00—3600; růžáku
K 00:00—0000, lněného semene K 00:09- 0000, 1+
kg žitných strab K 14-00—14 60, 100 kg pšen. otrab
K 1260—1300, . kg másln.K 760—280, : ký sádla
vepřového K 168—170, 1 kg tvarohu K 033—0:36,
1 vejce K 005—0'06, 1 kopa zelí 4-00—16'00, 1 kopa
okorek K 1:00—500, 1 kopa kepusty K 200—260,
t hl cibule K 6-00—600, 1.kopa drob. seleniny K
100—800, 1 kopa mrkve K 3:00—340, 1 kopa cerele
3-00—2-40, 1 hl jablek 1:60—460, 1 bl hrašek 3:00
—6'40, 1bl švestek 2 00—3.20.—Na týdenní obilní trh
v Hradci Kr. dne 10. září 1904odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 693, Zita 89/, ječmene 485, ovsa 382,
prosa 5'/,, vikre 5'/,, bracha 11/,, Čočky 1, máku 5 hl,
jahel 6 hi, krap 8 hi, jetelového semínka 316 hl,
lněného semene 10'/,, %*.) Zeleniny: zelí 94 kop,
okurek 40 kop, kapusty 48 kop, cibule 19 hl, drobné
seleniny 60 kop, mrkve 42 kop, cerele 28 kop, brambor
174 hl. 3) Ovoce: jablek 116 bl, brošek 74 hl,
švestek 166 beček. 4) Drobného dobytka: vepřů 8
kusy, podevinčat 633 kusů, kůzlat 0 kusy.

Na umělecko-průmyslové výstavě
v Hořicíchr. 1903 vyznamenán státní

cenou.

dušičkám
doporučuje svůj hojně zásobený sklad

e hotových náhrobků ©
z různých drubů mramorůa žal v cenách
levných první královéhradecký závod
pro zpracování, broušení a leštění do
mácích i cisích mramorů žul a sienytůZdenka Ježka
v Hradci Králové. í

Přímý dovoz švédské žuly a labradorů.

C. a k. dvorní fotograf

1. F. LANEÁM
Hradec Král.

—— Adalbertinům.

Praha, Vodičkova uliče 37.

dý- V záděproíh DN
sávodů evropských|

čen
s venkovské křest. rodiny, co možnés lepělm
školním vysvědčením so'v úiněl závodě
pozlacovačském

Jos. Kiéslicha v Hrádei Král.

———-0



E
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.

pVídeň,
VII. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

| OLTÁŘ
>

poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Drahé vydání — 3968stran 8"

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

X

kusů za 40 E.

Cena knihkupecká:
brožovaný . . . . .. .. 42h
vázaný v poloplátně —.. . . 58h
vázaný v celoplátně ... 68h

' vázaný v celoplátně se zlácen
kříškem P jm
vydání na volinovém papíře vá

saný celý v kůži se zlaceným
křížkem a ořízkou . ..

%h

K 1:80

Užívání „Oltáře“ J. M.
nynějším nejdůstoj. panem

-A biskupemDrJ.Doubravou"a
Uschváleno z

a nařízeno.
(Viz Ordin. list čís. 1. r, 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

N /
—|

DTŮ D20 STODOUNÉHO JÁNA
nebo dámu, —

2 pokoje (posluha a snídaně v domě, koupelna
k disposici), po případě pokoj a kuchyň s příslu
Šenstvím u profes. Wiplera v „morušovce“ na

Orličném nábřeží čís. 376.

mmmČŠ Wm
0 noblišších dnech

vyjde W.ročník
©

kalendáře „Dklu
s pěknými humoreskami,

články obrannými, hospodář
skými a s četnými illustracemi.

našebo oblíbeného ©
4

Za titulní, vícebarevný obraz

vybrali jsme »Navštívení Panny
Marie.«

Vkusný obraz ten dá se zarámovati.

Objednávky již nyní přijímá

administrace „Obnovy“ v Hradci Králové,
Adalbertinum.

l

Navšťívenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Biskopská knihtiskárna v Hradci Král,

Malklodism

o tam

kouských ve Vádmí dne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 180, slevou proti hotovému zaplacení,

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr čkoních rad, nýbrž za 11

lístků — jež po jednom vlepeny jsou s přislušnýmvy
uvětlením do každého výtiska — vydají se 2 výtisky pří

podného drahu katechismu prochudé. Dle poměru, v jakématechismů pro tu kterou školusakoupeno, zcela apraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školuzdarma pro chudé,

Instrukce o katechismu a Oltáři
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 h.

—
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Kdo chce míti chutnou a levnoummmZá<2
má se na firmu

František Jelínek,
v Sla eh (Čechy) obrátiti s důvěrou a učiniti

pouze druhy, které skutečné na skladě chovám. Zásilky
do všech míst říše (při 5 kg.) vyplacené. — Mnoho
pochvalných uznání.
Káva surová: ©U kg.| Káva pražená: 1 kg.

Viktoria K 10—| Brasilský druh K 240
Santos velmi dobrý „ 1-—| Rodinná směs „260
Perl dobré chuti | „ 12—
Perl Guat. sil. chuti „ 13
Laguaria dobré jak. „ 1250
Kuba zelené dobré „ 13—
Portoriko vel. silné „ 13:—

« jemná směs „ 2-50
Perl přebraný
Liberia zaruč. chuti
Kavárenská směs
Pařížská směs (8e

„ 3-20
+ 3:40

Portoriko velejemn. „ 14— manik Java) „ 3:60
Semanik zvl. dobré „ 16—| Vídeňská aměs „ 380
Ouatemala vel. jem. „ 1350| Praž. guat.-menado „420
Java zlatá + 15. | Londýnská směs
Menados jemné „+1750 | (Ceylon-Menado) „460
Ceylon zaručený| „ 14—

Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:

Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post Missam,

Obé za 1 K. Po přání prodá se
i jediné Gratiar. actio za 60 h.

(> Nové: E
Casus reservati dioeoesis

Reg. Hradeocensis
(juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,18«) „9i pro zpovědnice. “

Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor- %

Z“ mátu 1 kus za 8 b, 10 kusů frko 70 b. 9

Připomenutí o slušném se
chování v chrámu Páně

k ku připevnění u dveří chrámových.

k V provedení sličném, formát foliový; 3
1 kus za 30 b, 5 kusů za K 1.20

Dovoluj

%

i si ct. obecenstvu oznámiti, že přesídlil jsem

WE“závod "I

Odporučuj
br

byla,

ser.|
lk

kufry,
ky atd.

V

sedlář a brašnář
w Hradci Králové.



B.E.TOLMAD, tikipecía.
Hradec Králové. Prvýzávodnačeskémseverovýchoňě.:

Telefon č. (7. Pošt spořit. č. BOZ18IJK Založeno roku 1863. JE Paaol stroj.

Jubilejní. moólitu
odpustkovouk „PonněMarií bas v 2 dea íW672 © Všeobecnáúvěrníbanka
89sa1KoBISK.TISKÁRNÉ. v Hradci Králové

A- ON PA VRT voe m ,

OD:HCY přijůmá ohlady na úrok.

kolníktuby ws- 4/2“ 0kterýž účtuje ode dne vložení do dne vybrání.
Daň důchodkovou platí ústav ze svého.

veškeré ústavy
/,

Vzdáleným pánům vkladatelům zašlou se na požádání složní

| | a listky pošt. spořitelny, aby peníze bez výloh ukládati mohli.

č 16anŮKTArÍč LIS
č k a anon.la6 0[)| ku[dyv hojné zásobě na skladě

prrní královéhradecké knihku
poctví a antikvariát

Bohdana-

nabízí ve velkém výběru:

Výtečnékapesníhodinkyvšech v EXradoi Králové
druhů a soustav. Pendlové hodiny ;

v krásných ořechovýchskříních. bod. Pečer P dvavně Aaalbestina „jéK
Zluté a stříbrné skvosty, jako: | pp. obchodních příručí 28. sáří v 8 hodin večer

řetízky, prsteny, náramky, jehly| ve dvoraně Besedy.

Dávěry hodným cásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

o a j. v nejmoderačjším provedení Zápis koná se každodenně v b, , ytě nížepsa

M e | ich a p a „3 úplnouzárukou! néhona Sv.-Javuskémnáměstíč. 74, I. poschodí;Solidní obsluba při mírných před hodinou vyučovací vždy v sále.
w Hradci Králové. cenách. Uctivězve

(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808) Ceny i obrázky velkých hodin Z v

napožádánízmůle. Ť. Óřorfečka,
koncss. taneční mistr.

Veškeré školní knihy
pro c. k. vyšší gymnasium, c. k. vyšší reálku, c. k. učitelský ústav, c. k. odbornou školu pro umělé zámeč
nictví, obchodní akademii v Hradci Králové, — pro měsťanské školy chlapecké i divčí, jakož i pro veškeré

školy obecné v místě i v celém okresu

má stále v největší zásobě na skladě
zas“ nové i antikvarní "8

©jd
pra byP 7 da

S C) i ké pAdop (B



Předplatné na člvrí voku 3 k so h
> na půl roku 5 k — k

Sjezd německých katolíků

(14) Katolické sjezdy jsou vždy událostí
v životě katolíků a třeba se nehodilo vše,
O čem rokováno a usnesono, na poměry všech
zemí, přicházejí tu přec ideje k platnosti,
ješ vůdčí duchy ovládají a jak se říká, světem
býbají. Jen jedno zůstává přáním, aby totiž
resoluce nefigurovaly pouze, jak to bývá, na
papíře, nýbrž aby se vtělovaly, vžily, v prak
tický život uváděly.

Co krásných, duchaplných myšlenek pro
neseno ku př. na sjezdu německých katolíků
v Řezně, jenž náležel bez odporu k nejimpo
santnějším projevům katolického veřejného ži
vota poslední doby! Proto nechceme na tomto
místě referovati o sjezdu samém — stalo se
tak jinde — ale považujeme za prospěšné po
dati ketolickým svým čtenářům v jádro obsah
řečí, od předáků německého katolického světa
pronesených. Především nesmime opomenouti,
že zaujato, jako na každém sjezdu, stanovisko
vůči papežskému státu, jež však tentokrál jinak
bylo stylisováno a to v témž smyslu, v jakém
vyzněl svého času i náš článek, jemuž „Osvěta L.“
tak špatně porozuměla. Nejedná se dnes o bý
valé papežské území, nýbrž o samostatnost
V přeneseném smyslu, jež ovšem rovněž jakési
samostatné předpokládá. VŘezně protestováno
proti nynějšímo nedůstojnémo postavení papeže
a žádala se plná u ekutečná neodvislost, t. j.
takový stav a poměr papeže k italské vláděa
vládám ostatním, s nímž by především souhlasil
papež sám, jako osoba jediné interessovaná.

Předseda dr. Prosch z Vratisluvi poukázal
ve své zahajovací řečí na poměr centra k sjezdu,
na politickou činnost onoho a došel k výsledku,
že úlobou katolíků musí býti i v nynější době
zjednání svobody církvi, svobody křesťanskému
vyučování a bodování společnosti na zásadách
křesťanství.

Na to mlavil prof. tb. Esser řeč hluboce
založenou, připomínající úlohu, jakou si vytknul
nynější Sv. Otec — renovatio in Christo, obnovu
světa v Kristu. „Povznésti lidstvo ku Krista“,
pravil řečník, „bylo vždy úkolem církve, jež
čerpala k tomu sílu z pravdy a milosti Jeho.
Kristus jeví se vdějinách lidstva oním velikým
překonatelem, Jemuž od věků bylo odpíráno a
skrze Nějž dáno nám věčné zjevení. Hlásá-li
církev světu Krista, dává mu něco, co mu
nikdo jiný dáti nemůže. Křesťanství svět obno
vilo a vytvořilo novou kulturu, která je po
třebou dnešní doby, toužící po náboženství, a
ta touhu ukojiti může jen náboženství, jež je
původa Božího. Kdo jiný je s to, dáti světu
takové ideály mravnosti, jaké mu dávácírkev?
Obnoviti světv Krista neznamená ničiti, nýbrž
opraviti, tříbiti, utvrzovati.

Kristus je světlem, jímž se říditi masí
lidstvo na cestě k světu budoucímu. Kristus
učil obětavosti, jež šlechtí charaktery, on po
světil rodinu, základ společnosti, dvojíkoranou
— panenství a mateřství, jíž Marii ozdobil.
Opřenáoautorita Kristovu, hájí církev autorita
vůbec. „Co se vám zdá o Kristu“, je otázkou
i dnes. My odpovídáme na ni s Petrem a jen
je-li Kristus Bohem, má náboženství Jeho
síla obrozajíci s přemůže svět. S vírou v Krista
spojujese v násvíravbožskouautoritucírkve,
již On učinil svoa královskou kněžkou. V ní
žije stále — Kristus dnes i zítra, Kristus na
věky! Jedna myšlénka táhne se jako červená
niť celou osnovou řezenských řečí a to světová,
t.j. oa všecka odvětví života se vztahující
úloha církve. Hlavně se jí obíral říšský po
slanec Roeren v přednášce o papežství a ultra
montanismn. „Církeva papežství“, pravil „byla
si od počátku vědoma, že, poněvadě všecko
lidské šití a počínání na světě slouží nadpři
rozenému cíli — právo, věda, umění jsou ty
zájmy, pomocí nichž onalidstva cesto akazovati
právo má. Nepřátelé to nazývají politickým
papežstvím, neb ultramontanismem, avšak ta
kovýto altramontanismus náleží k bytosti
církve“,

V Hradci Králové, dne 16. září 1904.

Prof. Schuůrer objasnil poměr víry k vědě
a pravil: „Víra přes všecky vymoženosti mo
derního vědění nestala se ani zbytečnou, uni
překonanou. Že se s pravou vědou srovnává,
toho důkazem jsou nesmrtelné zásluhy církve
o zachování vědy antické (předkřesťanské)
v bonřích stěhování národů, o zakládání uni
versit, renaisance, činnost missionářů staré i
nové doby u vůbec vědecká úroveň katolíků
v posledních 30 letech. Proto žádnémo docenta,
žádréma studentu uení třeba, aby Se za své
náboženské přesvědčení styděl. Jako se nemůže
žádati od žádného učence, aby se zřeki vlasti,
tak nemůže od něho žádati, aby se odřekl ná
boženství. Víra podporuje věda, protože na
pravdy milovnost, první to každého učence
ctnost, jako na slažbu Boží pohlíží“.

Trefně promlavil o moderní belletrii dr.
Haopert. „Naší povinností jako katolíků je,
abychom na tomto poli čelili záplavě nemrav
ných spisů, jíž počínají se hroziti již nejen ka
tolici, ale i nevěrci. Svépomoc je nutná věc,
ale pomoci zákona je též třeba. Zábavné spisy
nemají býti pouze mravaě čisté, ale i umělecky
krásně. Moderní belletrie bere se divnými
cestami, ana přechází od stinných stránek sku
tečného životu brzy k citlivůstkářskému hnatí
mysli, brzy k novoromantice. Katolická belletrie
dlouho si těch směrů nevšímala, ale dnes chce
býti také modernía nemůžesejí brániti, aby si
nevšímala cítění své doby, jen zachová li při
tom vždy ducha čistého. Výsledku doděláme
se svoroým postupem, podporou svých spiso
vatelů a spisů, umírněnoa kritikou jich a po
tíráním spisů rázu nekřesťanského a uemrav
ného“.

Stejné thewmasi zvolil prof. Barth, jemuž;
připadla úloba promluviti o katolickém tisku
vzpomenuv zásluh jeho v kaltarním boji, vidí
dnešuí úlobu tisku v hájení křest. sociálních
zásad a v práci pro himotné zlepšení života ši
rokých vrstev. Je třeba, pravil, baditi všade
vědomí, že vlastního tisku potřebujete, že se
tisk náš nepřátelskému vyrovná a že tudíž
není katolíka třeba, po tomto sahati. Kap.
děkan Schádler tmluvil o konfessionelní škoie.
„První právo na školu“, pravil, „náleží rodině,
náleží matce u Škola je jen pomocnicí. Jako
v domácnosti musí se působiti náboženstvím,
aby nadpřirozené schopnosti dítěte se vyvíjely,
tak i ve Škole a náboženstvím tímto nesmí
býti jakékoli náboženství dělané, nýbrž zjevené
a církvi hlásané. A poněvadž osoba ačitelova
je důležitým faktorem, masíme žádati konfes
sionální vychování učitele. Škola simultánní
— u nás interkonfessijní —náboženský moment
potlačuje a k škole beznáboženské vede, jakou
chtějí liberálové a socialisti.“ Kdyby se tak
na naších sjezdech mlavilo|

Rada Gróber kladl váhu na zachování
autority, na jejíž úpadek si stěžoval. Bez auto
rity není společenského bytí. Aatoritu poškodili
nejvíce liberálové, když jí vzali božský ráz,
autorita poškozuje autorita sama, t. j. ti, kteří
ji mají hájiti a kteří ji zneužívají, jak tomu
bylo v boji kultarním a jak tomu je i dnes,
v počínání si vlády vůči kapitalismu a vůči
sociálnímu zákonodárství. Řečník žádal svobodu
církve, náboženské vychování ve Škole a spra
vedlivé provádění zákonů. Když byl Mgr.
Werthman promluvil ještě o křesťanské charitě,
této dceři církve, již obviňují Spencer, Nietecha
a socialisti, že nenechává slabého hynonti, jak
přirozený zákon žádá a že ukládá dík a vděč
nost tomu, jeně dobrodiní přijal, podal prof.
Thaler praktické pokyny o povinnostech ka
tolických mažů — otců rodin, obchodníků,
rolníků, vlastenců atd., čímž byla třetí schůze

nic nového, co by i na našich katolických
sjezdech se bylo již nevyslovilo, ale právě
tato souhlasnost v názorech, potřebách a po
žadavcích mluví sama. Avšak jeden rozdíl
obromný mezi sjezdem řezenským a sjezdy
našimi; tam pozdvihoje hlasn svého za kato

bílou vrapou.

Inserty se počítají levně. | :

Obnovavychásí u pátek v poledne. | Ročník X.

Dopis z Prahy
V Prase, dne 14. září.

(Žil nebo nežil. nedal nebo dal hlavu sa Blata
rychtář Jakub Kubata? — Před pěti lety v Praze
zemřelý umiv. profesor Dr. Jos. Emler ve Vídní
ještě šije. — K nadcházejícím doplňovacím volbám
do sboru obecních starších kr. hl. mésta Prahy a

„politika rozumného vycházení.“)

Nejhlučnější událostí právě uplynulých
prázdnin bylo slavnostní odhalení pomníku
Jakuba Kubaty na Blatech. Tento dnes pom
níkem oslavený rychtář Jakub Kubata dle po
věsti prý hájil Blata proti vrchnosti, tak že
byl prý za to na Urdle potrestán. Mělo se to
stati někdy koncem šestnáctého století. Z této
události vzniklo prý úsloví: „Sedlák Kubata
dal hlavu za Blata.“ Za to byl mu letos po
staven výše zmíněný powuník.

Avšak postavení tohoto pomníku má tak
nejasné historické pozadí, že je máme za věc
všeobecně důležitou a nanejvýš vážnou, která
potřebuje nutného objasnění a proto celá „Ku
batovská historie“ vyžaduje následkem tohb»
nezbytné revise,

Proti pověsti o Kubatovi vyskytly se totiž
své doby hlasy, že jest to pouhá pověst bez
historického podkladu, tak že se příslušnými
věrohodnými dokumenty nijak doložiti nedá.
Následkem toho mohla by vznikaouti opráv
věná pochybnost, že Jakab Kubata vůbec někdy
existoval a proto že za Blata blavu nedal a
nezbytným důsledkem toho by bylo, že byl
postavenpomníkosobědocelavybájenéa smý
šlené. Proto leží v zájimu celé české veřejnosti,
aby se této záležitosti věnovala uáležitá pozor
nost. Zejmena jest tobo zapotřebí v době, kdy
se „vyráběli“ staročeští mugnátové v celých
zástapech, tak že by se nár mohla cízina také
ještě proto vysmívatí, že se nyní v Čechách
vyrábějí do zásoby „staročeští hrdinové“.Z toho
důvodu musí každému na tom záležeti, aby
se vědecky odborně zjistilo a dokázalo, že
Jakub Kubata není žádnou smyšlénkou a že
wmanebyl pomník postaven jenoin na pouhých
základech umíněné a přesvědčení nepřístapné
fantasie, která u nás dějiny již až do neuvěři
telné míry stále falŠuje.

V devatenáctém století žijícího pseudo
nyma Pogia posíiá naše veřejnost do pataáctého
století za očitého svědka k upálení M. Jana
Hosa,z německýchdobrodrahůa ziskuchtivců
dělá vlastenecké reky, největší škůdce českého
oároda a jehv přirozeného osvětového rozvoje
odívá v řízy blahovolných jebo dobrodinců
paivně tvrdíc, že prý u uás jako osvícenci
rozháněli tmu tím, že vypudili češtinu ze škol
a úřadů — —

Proto za takových poměrů nemůže nijak
škoditi, ale jenom prospěje, puk-li se skutečná
pravda o existenci a působení pomníkem právě
oslaveného Jakuba Kubaty zjistí. Až doposud
jest existence jeho asi stejně doloženou, jako
jest historicky doložena existence Bromovíka4
tilfrída.

Když totiž před několika lety najednou
patrně podle vzoru Jana Sladkého Koziny,
který však skutečně žil, byla doposud mytbi
cká osobnost Kubuty tiskem představována
jako osoba historická, vystonpil proti tomu
povolaný odborník řiditel třeboňského archivu
p. Frant. Mareš a za historická data o Jakobu
Kubatovi vydávaná tvrzení odboraě uvedl na
pravou míru, tak že rozšiřovatelé jejich ihned
„připustili“, že psali vlastně jen — román.

Celou pak věc později adjankt třeboňského

XIU. ročníku „Rozhledů“ na str. 561 a násl.
podrobně vylíčil a ukázal zejmena, jak jest
bezpodstatnou v Badějovicích vydaná brožarka
„Děj a vzpoura aa Blatech kuj konci XVI.
stolett.“

Závažné historické vývody páně Marešovy
a páně Krejčíkovy nebyly doposad nijak po
stačitelně vyvráceny. Osoba Knubatova nebyla
historicky doložena a ani „vzpoura va Blatech“



všech druhů a veškerý
také na výhodné splátky zasílá továrna

Adolf Novotný
v Týništi nad Orl.

ORP* Rozpočty a cenník zdarma.

KOBERCE

František Fůgner,
dodavatel c. k. voj. unif. ústavu

v Hradci Králové, mezi Grandhotelem a
Merkurem.

bh

SKLADOBUVISU"
všeho druhu 9

Pevné boty
pevné

ceny.
pro pány i dámy.
Obuv zhotovuje se též i z přinešených látek.

Zakázky z venkova
jakož i opravy, které se ve vlastní dílně zho

tovují, vyřídí se obratem pošty.
Vhodné příležitostné dárky. “

Bursa práce-v Hradci Králové,
Služka do malého hospodářství a k ruce

bospodyni a platem 10 K měsíčně obdrží místo.
Trablářský dělník na stavební i nábytkovou práci
dostane místo v Dolní Dobrouči. Přihlášky přijímá
»Všeodborovésdružení křesť dělnictva“

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

v Hradci Králové, stupce)

odborný umělecký závod

k m 'proZaloženo 1953. i

© Provedeno přes 500 oltářů a Božích G malbu oken kostelních
Brobů. PRAHA-I,

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVÉ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
9 počtyzdarma. "6

Obnvvování oltářů, soch, obrazůaj.
E o c B

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. :9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího až k boha
tému figuralnímuprovedenía
sice 1 se čelesnýmsrámy, sí

těmi vsusením.

Veákeré rozpočty, skizzy i odborná
j rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

př“ Nesčetníveřejnéi písemnápochvalnáuznání."fi
Založeno roku 1836.

= eOltáře.
kazatelny atd

všech slohů
vyrábí a plány neb fotografie na po

žádání zasílá

Frant.dirouš,:
odborný závod

pro práce kostelní
v Slatinanech.

NÁBYTEK
Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšení cen na každou
stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
prot! hotelu „Merkur“ čís. 303.

oo
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První výroba

věžních

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na Miskupstý kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd. , odporučuje se
k vybotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,
009000000097990

18
ččE|neJde) Akodeeech

Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

AOREOIACHACOCRCICEC3CaCACCICICACCICACICNCICIECICICICICIECICICICICICICIOICICICICH

Kněžsk
kolárky,
látky pro Ďámy,»
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

DaF. nákrčníky,
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle hiviněnéi Inčné,

(> kanafasy,"B
garnitury kávové.jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší 1

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velestěnému P. "E ohe

censtvn, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,

C:CYCÍCIOICIÍCÍÁCCÍCÁCÍCÍCÍCÍÁCÍCÍCÍCIÍCÍC:

PAYDŘEVĚŘĚČÍEL
mý nově zařízený 3 rozšířený sklad si pro

k blčdlo S přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen. tudíž solidnějšího obslou

á žení, mkde jinde nenadezne.WDet. přízeň 4 důvěru prosí oddaný

i OlAnislavJirásek,£specielní obchod
s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci fČrálové
čis. 136.. Velké namesti čis. 136.

CIC KICANOOICICICÍ

.
4

ŽCÍC
Ý-a

v každém slohu a provedení

nejlevnějinabízí "1
ů0NÁBYTEK av Dvořáňek, sklad nábytku



břěřbět
Zápis

do hudebního ústavu

Mat. Nepeřeného
v Elradoi EKrálové

koná se denně
od 8 hod. v místnostech ústavu.

Předměty vyučovací jsou:

Zpěv, piano, housle, violoncello
a nauka o harmonií.

Ústav nalézá se v Dlouhé ulíci
č. 200 proti městskému divadlu.

bbběibbbhř

raz v, Prokopa,
dle originálu VIKTORA FÓRSTRA, vyjde

koncem záři t. r. v krásné barevné reprodukci v roz
měru29'/,x16 cm.,i sokrajem 44',x28 cm.

Subskripce na obraz ten
prodlužuje se

lo konce září ť. r.
V subskripci stojí list K 4—, v rámu dubovém,

ořechovém, umělecký“ komponovaném pod sklem10—.

Žadejte též vzorky (jež se půjčují)

nástěnných
nábož. obrazů
jež v rámech dobré kvality, barokových, ořechových,
jakož i umělecky komponovaných a ručně vyřezá
vaných do všech stanic Rakousko-Uherska franko
dodávám. Bedny se neúčtují, takže se nakoupí

všechny možné obrazy bez zvýšení ceny.

Všechny tyto věci dodává na mírné měsíční splátky

KAREL ŠIMEK,
nakladatelství relig. obrázků a obrazů

v Českých Budějovicích, Rudolfova třída 42-I.

Velký sklad malých nábožen
ských obrázků, jichž vzorky

u—munu(Ý

jsou vždy k disposici.

B Josef
s. Krejčík

V PRAZE,
Ť umělecký závod 80

a chařský a řezbářský.
Pisárna a dílny na Letné číslo 612—VU.

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
kříšové cesty, jesle, Boší hroby, křídle, kasatelny,

spovědnice, ny, konsoly, svícny, lustry,pul.tiky atd dle slohu kostelů,řesanérámce na obrasy,
premie, fotografie a diplomy. Řesaný nábytek a

růsné předměty hodící se sa dárky.
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Šlzola

„RERDANÍ“
v PRAZE Krakovská ul. 21

(několik kroků od Václavského nám.).

První a nejstarší vojenský pří
pravný ústav v Čechách, na Moravěa ve
Slezsku.— Příští kure pro jednoroční
dobrovolníky počíná (1.října t r.

Žádejte prospekty a výsledky zkoušek,

Založeno r. 1860,

Vyznamenán státní modailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradci jKrálové, čís. 280
(proti hotelu „Merkur“)

avůj hojně zásobený
slklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronmu a ji
ných kovů

vše silně vohnizlacené
a Otříbřené, zač 20 ručí.

Vlástní výroba ©amošňuje
veškeré objednávky co nej
levnějí vyříditi.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuszlscení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
sašlou 80 již svěcené pe stvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může

te vykáza čepnýmipochvalnými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za

koupení a opravě Řalichů,monstrancí, ciborií, relikvií
úřů, nádobek na sv. oleje,

lamp, laceren, luatrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cifikálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

663XČBKGODXCPIX83X

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční snaisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí © poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cení

02X663XEBIXCBIXCB3
MKNEHY

sepsané od Dra. Vácslava Řezníčka:
Krví a železem. Kladské povídky. Cena 60 h.
Jaroslav Zásmucký. Román.Dvadíly. Cena 1 K 60b.
František Pokorný, divadelní řiditel. Vzpomínky a

upomínky Cena 1 P "P 7
Rok mezi Přeloučí a Prahou. Obraz= naší doby.

Cena 80 h. .

Selské zrcadlo, představující života působení
Frant. Vaváka Cena80 L.

Národní zlatodol. Obraz z naší doby. Cena 60 h.
V Chytrákově. Obraz = naší doby. Cena 60 b.
Karel Havlíček. Životopis. Cena 1 K 60 bh.
Na stará kolena. Idyla z učitelskéhoživota. Cena 60L.
Mladí starci Obraz = naší doby. Cena 50 h
Starší hietorie Povídky. Cena 1 K 60 b.
Přemyslovci. České dějiny do r. 1306.
Praha. Román Cena 1 K.
Fr. L. Čelakovský. Životopis.Cena 1 K.

matolán. Obraz z naší doby. Cena 80 h.
idé v zemích českých. Cena 1 K 60 h.

Český duch v XIX století. Cena 1 K 30 h
Novými směry. Obraz z naší doby. Cena 80 h.

|- A Objednati lse ve všechkoihbkupectvícha u spisovatele Dr. V. Řezníčka, Kr. Vinohrady, č. 347.
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Vzor
kové kapony jemných čer
ných látek, hodící se na
kalhoty, obleky, svrchníky

a taláry
skutečně velmi levně
lze koupiti, vzhledem, že
kusy látek jsou doprodány.

l.
První český zasilatelský
závod coukenného zboží

Ed. Doskočila „Časové

Úvahy“!
ve Vodičkově ulicí č. 29,

vedle vyšší dívčí školy.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož idámských apánských
látek jest u Tkaleov. výrobního slo
čemnstva „Vzájeomnost“ v Hronově. TéžJze

obdržeti přzéle zboží 30 mt., obsahujícíkašdárůzné látky, zejména: plátna, ozfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., ješ

sa K 13-—, vyplaceně od korua 20— výše,
Vzorky a cenník zdarma a franco.

|pefejedajajejojujvpAVOrázý10-00Gn90(0gn0Dání
vak

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná frma) i

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |
(bratr P. J. Noškadiy, faráře vo Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,h

praporů a kovového náčiní. |
s Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E
$ se na požádání franko zašlou. .

————DTTAT ETTTTOTITTTITOTI

IENEHETIE

PNI

aHARNONA
ým orně,

též na splátky avýměnunabízí továrna
AL. HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ SkladEllščinomábřežíproti lab- $
skému mostu
Král. Vinohrady, Karlova třída č. ©.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan Staněk aedněk
Blind na kostálnl náčiní“ dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky a td., vše
v přesném slohu církevním. Btaré

předměty znovu opravuje Přrodnínteuci a jem © okmé slatí a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukásku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrodky a slačení ručím. Největší výroba 4
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 3d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chnděím kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce.Žádné presované vý

bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

D o vi, » v ,úležitě upozornění,
Maohdyse posvátné mádoby s povrchem

na pobled porošeným bned za drahý oba-8 dávají
pozlacovati nebo se čistěním ostrými prostředky

vlak skutečně porašuje, ač by se chemickým
istčním za levný peníz tomu předešlo. K takovému

cídění,jakoži k pozlacovámí a matírání,
vůbecke vknsnému obnovování chrá
mových rekvlsit, soch, sešlých obrarův
s p., materialem zaručeným a v cenách nejlev
nějších,dále k stavbě oltářův, kazatelem,
Božích hrobů, zpovědnice a křiítelnie
v každém slohu i velikosti dle uákresův, jež 6ám
zhotovuji, dovoluji si nabídnonti se veledůstojnému
duch“ vepstvu.

O solidoosti mého uměleckého závodu svědčí
mimo jiné i odporučení nejdůst. bisk. konsistoře
v Hradci Králové x 20. května 1886., č. 9., jakož
i odporučení al. c. k. okr. hejtmanství Novoměst
ského n. M. z 22. ledna 1903.

V hluboké úetě

JAN R. WOLF,
sochař a malíř

v Rovném, pošta Dobré u Dobrušky



| Předplatnéná čtvrt roku 2 k sok |
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Sjezdněmeckýchkatolíků
v Řezně.

IL.

(44) Ve čtvrté schůzi objevil se teprv
veliký rozdíl mezi katolickými ajezdy o nás a
sjezdem řezenským. U nás mluví též laikové,
muži bez odporu vážení a ve svém oboru na
slovo vzati, ale:to je všecko; v Řezně přihlá
sili se k slova lidé věblasní, nejširší veřejnosti
známí, žarnalisté, poslanci, spisovatelé a v tom
spočívá německých katolíků síla 4 naše slabost.

am zastoupena je v katolickém táboře též intel
ligence,u nás jsoutořídképřípady; tam mlaví
zástupci Jidu za celé massy, u nás možno
mlavití intelligentním laikům jen za sebe, proto
že u nás katolicko-politické strany nestává,
třeba se k jejítnu utvoření mnohé pokasy
učinily a čim. Proto zjev, aby přední muž
v okresu dnes podepsal provolání ku katolic
kému sjezdu a zítra k prohlonbení úcty Ha
sovy, byl by v Německa prostě nemožný. A
kdybychom chtěli pátrati po příčinách, proč
katolická strana zůstala bez laické intelligence,
nemusili bychom jíti dále, než k nešťastné naší
politickésitaaci,ježradikálnějšíaradikáluější
živly v národě našem na povrch vynáší.

Byla jednoa příležitost v Čechách k u
tvoření silné strany katolicko-koaservativní a
sice r. 1891, když várod Staročechy od sebe
odmítl. Tenkrát měli počítati Btaročeši s bu
doucností a s možností, že stejný osud stibne
za nedlouho ty, kteří je povalili a.podati ruky

-nám, kteří jsme jim ji nabízeli. Ale Staročeši
„nebyli živlem, jímž se katolictví obživaje;
uvnitř pololiberálové, na venek konsesvativci,
nebylí jinací, než aynější Mladočeši, kteří uvnitř
nikdy apřimnými liberály nebyli, třeba so na
Hberální program voliti dali, My jsme to —
zůstavše v národě osamoceni — nikam nepři
vedli a Staročeši, ktaří doufali ještě tenkrát
v svou sílu, — mizí víc a více 8 povrchu země
a s českým klubem zmizí docela.

Za ochuravělého poslance dr. Trimborna
ujal se v Řezně slova generální sekretář dr.
Pieper a to o zásadách katolicko-sociální poli
tiky..Mlovil prostě a přesvědčivě,když pravil,
že politika katolicko-sociální má povný základ
a je katolíkům av. povinností; láska křesťanská
nás vede, abychom bída alevili a, což ještě
Jepší je, chudobě zabrániti hleděli konáním
-spravedlnosti. Tato politika je lidová, praktická,
ježto domáhá se sociálního pokroku, je to práce
koltarní, ana vstříc vychází současně potřebám
didu jak nábožensko-mravním, tak bospodář
ským. Můžeme děkovati Bohu a oněm mužům,
kteří toto hnutí vyvolali a masíme konstato
vati, že se mnoho již stalo, ale mnohé ještě
pozůstává. Proto se musíme o to přičiniti, aby
katolicko-sociální práce se rozšířila zaxládáním
nových spolkés prohlubovánímčinnostispolků
stávajících, což se může etáti nejlépe, posta
Táme-li 80 o vědecky a prakticky vzdělané
úředníky spolkové, kteří by se životu spolko
vémuacele věnovati mohli.

Musíme úsilovněji než se posud dělo, ata
rati se o získání vzdělanců, vždyť sociální čin
ností ospravedlňují vyšší stavy své společenské
postavení.

Redaktor Meyeuberg mlavil o katolickém
názoru světovém a to 8 výsledkemn přímo
triumfálním. Porovnal tento názor s horským
světem alpským ; střed tohoto velkolepého hor
stva je idea Boží, na niž církev staví svou
filosofii, předmět to rozamového lidského pře
mýšlení. Drahým základním kamenem katolic
kého světového názoru je Kristas, před kte
rýměto historickým zjevem akloniti se musí
každá kritika. Toho, jehož před 100 lety vy
hlásili sa bájí, hájí dnes sám Haroack, při

pooštje, še katolická tradice ve všech svýchlavních bodech je odůvodněna. Kristas je

pramen a střed katolické víry, katolickéhoulta a zdroj milosti. Třetí moment v kato
lickém světovém názoru je dílo Bohočlověka

V Hradci Králové, dne 23. září 1904.

se jejímu vedení a ona nikdy nepřekážela
upřímné snaze po vzdělání, neboť ona vidí v po
znání přírody a lidského života kus bohosloví“.

A tak to šlo dále, jedna myšlénka krásnější
a vznešenější plynala z úst řečníků nad drahou
a to ve formě elegantní, nikoho a ničeho se nedo
týkající. | na našich schůzích zachovala se vždy
noblesa a katolické sjezdy mohou z té příčiny
býti poučením i protivoíkům, jaké stanovisko
vůči jiným názorům na podobných schůzích
zacbovati se má. Zvlášť štváči z „los von Rom"
schůzí duchovní i světští, měli by si vzíti
příklad, s jakou noblessou, i když se polemisuje,
díti se to má. Sjezd řezenský měl v jistém
smysla zjev mezinárodní, poněvadž se ho sú
častnili katolíci nejen z celého Německa, aleji
z Francie, Španěl, Italie, Anglie, slovanští

poučení to pro nás katolíky rakouské, jak se
máme a jak bychom se mohli při vší vážnosti
a lásce k své vlasti snášeti jako synové jedné
matky, církve, jejížto první vlastností je, že je
jedna. Na poli katolické církve a za jejího
prostřednictví daly by se vyrovnationy protivy
národoostní, jež v tak příkré formě rakouské
národy, pod jedním žezlemn spojené, od sebe
dělí, všecky snahy nejen ideální, alei hmotné
tlumice.

I na našich sjezdech viděli jsme jednoty
dělnické a spolky katolické, ale jak velkolepě

samým protivníkům, jak z protestantských a
socialistických listů bylo zjevno. Dr. Schědler
pravil o nich: „toje náš alávnoství vchod,ony
jsou první na místě, ať se jednáo schůze, nebo
průvody“, to jsou naše batáliony, při jichž po
choda zem doní“. „Můnch. Neu. Nachrichten“,

kých spolcích spočívá výsledek obětavé a věrné
práce katolického kléru na poli sociálním. Je
vidět, jak tento kleras bospodářské a sociální
potřeby mass nejen poznal, ale i jak dle oej
lepších svých sil jim vyhověti hledí“. To je
zajisté to nejlepší vysvědčení. Ovšem nesmíme
zapomínati,že v Bavorskajsou poměryj mezi
zásadnímiprotivníkycelkemklidnějšíaže tam
slovo „klerikalismas* není takovým strašákem,
jako u nás, kde ta nejobětavější práce pro lid
je ničím, je-li na ní súčasten katolický kněz,
který dle zaslepeného předsudku není s to,
konati něco z upřímné lásky a z pravé oběta
vosti, nýbrž nucen je svým Šatem, býti vypo
čítavým a falešným. Při posledních volbách
kpř. spojila se katolická strana v Bavorsku se
socialisty proti Jiberálům a rozdělila ses těmito
o mandáty. Tak se to dělá v politice, v níž
nerozhoduje předsudek, ale praktický výsledek;
nemohu-li protivníka zdolati, musím mu oznati
rávo na existenci a pokud lze, pro své cíle

jej získati. Socialisti bavorští jsou lidé dle
všeho otevřenější, než naši, kteří se dají vésti
jak slepí od židů“a ač bojují proti kapitalismu,
o židovském kapitálu nevědí a židovstvo v o
chranu beroa. Bavorští socialisti vidí v kato
lické straně, ješ pracuje též pro dobro lidu,
třebajinýmsměremajinýmiprostředky,menší
zlo, než v liberalismu, jenž je vlastně jediným
držitelem kapitálu a odvěkým všechsnah lido
vých nepřítelem.

Konečně ještě jeden zjev. O intelligenci,
bez níž není politické strany, jsem se již zmínil;
při posadku řezenského sjezdu a aplikaci na
naše poměry třeba důraz položiti na živel,
z něhož se intelligence rekrutuje a jenž na
našich sjezdech scházel docela — katolické
studentsvo a katolické umělce.

Vedle spolků av. Augustina, sv. Cecilie,
katol. ačitelů, katol. tiskových spolků, marian
ských sodálů, katol. abstinentů, spolků Wind
horstových, jež mají za účel vzdělávati kato
lické řečníky a uváděti schopné mladé maže
do veřejného života, byly ta jako ozdoba a
výkvět katol. života, stadentské spolky, zvlášť
známá Unitas, jíž prof. Meyenberg, jako její
bývalý sodál, odporačil trojí jednota — nábo
boženskou v katol, víře, vědeckou v katolickém
světa názoru a sociální, jež je ovocem kře
sťtanské lásky.

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

Aby ukázali katolíci němečtí, že se umění
nepěstovalo pouze v staré církvi, jež tenkrát
jediná dovedla umělce nejen oadchnonti, ale
také živiti, a žei dnes existuje umění opravda
církevní, uspořádali výstavu katol. malířů a
výtvarníků, zuse aěco, nač u nás při podob
ných příležitostech zapomínánme.

Kdosi, jenž se díval na řezenský sjezd se
svého stanoviska, napsal: „Ratisbona docet —
Řezno učí;“ učme se od německých katolíků
především ráznosti, rozhodnosti, jež za dneš.
ních poměrů nás jedivě může spasitil

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 21. září.

(Polemika. — Ke zbahnění českých politických po
měrů. — Před svolaným zasedáním sněmu království

Českého.)

Pražský dopisovatel do „Obnovy“, jak
jeho dlouholetí četní čtenáři mohon dosvědčiti,
stojí ve svých dopisech vždycky především na
stanovisku přísné věcnosti a vybýbá se každému
osobnímu náběhu nebo sporu, jež považoje za
malichernosti, jakými se širší obecnost obtě
žovati nemá. Důsledně kráčí svou cestou vy
hledávaje v české společnosti jenom to, co ji
v jednotu spojuje a uklízeje a odstraňuje stíny,
jež by ji rozdvojovátí nebo roztrojovati mohly.
V činnosti této nalezl již velice mnoho plat
ných stoupeuců a projevů soublasu, avšak
vedle toho setkává se atále také s odporem.
Odpůrcové jeho vývodů ponechávají tyto bez
vyvrácení platiti, ale za to často obořují se na
jeho osobu.

Pražský dopisovatel do „Obnovy“ pole
misovati, sporovati a hádati se proto s někým
v novinách nemá za potřebné. Proto obyčejně
ponechává rozmanité útoky na svou osobu bez
povšimnotí, čímž je činí malomocnými a zby
tečnými. Rozumnější díl jeho odpůrců, pochopiv
správně nevšímání si svých útoků, omezuje 86
v nich na to nejmenší minimum, avšak někteří
pánové, pokládajíce se za bezpečné před břitkou
odpovědí, pokračují udatně ve své nezbed
ných chlapců důstojné novinářské práci, ač
začínají býti již „staršími pány.“ Div že si
hlavy nepolámou vymýšlením, co by zase o
pražském dopisovateli do „Obnovy“ sesumiro
valí a list svůj tím omastili. Domnívají -e totiž,
kdo ví co důležitého tím nekonají a jak praž
ského dopisovatele do „Obnovy“ nahněvají.
Ten však se toma tiše útrpně směje a v po
sledních dnech provedl si dokonce s takovým
jedním panem redaktorem, který rád pořádá
v neckách mořskou bouři, veselý špás. „Sou
kromě“ sí s ním zapolemisoval — —

Napadlo mu to nejednou, aby se stálon
pozornost mu věnojícímu panu redaktora při
měřeně odvděčil. Potkal totiž známého poslahu,
který, maje ruce v kapsách, zíval,

„Nechtěl byste někam dojít ?“ vytrhl ho
z toho pražský dopisovatel do „Obnovy“.

„K službám, Vašnosto!“ byl posluha o
choten.

Pražský dopisovatel do „Obnovy“ vytáhl
navštívenku, napsal na ni tažkou: Račte vlídně
příjmouti jako nepatrný vděk a aznání za la
skavou pozornost“, dal navštívenku posluhovi,
pak vytáhl zlatník a děl: „Za korunu kopte
otýpku sena a odevzdejte ji s touto navštívonkou
v redakci* „* panu redaktora * „ * a drahou
korona si nechte od cesty.“

„Ráčej' poroučet! Zaplať Panbíček !“ a již
běžel svěřenou mu úloha vykonat.

Poněvadž se ku pražskému dopisovateli
do „Obnovy“ nedostavil se zprávou, že svěřené
ma poslání nemohl provésti anebo že se ne
zdařilo, měl pražský dopisovatel do „Obnovy“
právem za to, že se mu veselá sonkromá
polemika s redaktorem * „* povedla.

A skotečněl
Před několika dny ho pan redaktor *,„*

vajednou na ulici zastavil a zlostí chvějícím
se hlasem ho oslovil.



Českému lidu v této situaci, kteron se mu
dnes německým tiskem hrozí, slušízachovati
vážný klid. Přežil horší doby, než-li je pří
tomná, přečká takói tato, třebasženás tísnila,

To, co německý tisk dnes za politické a
národnostní otázky vydává, to jsou otázky
čistě osobní, na nichž mají zájem pouze jedno
tlivci, kteří si buďto českyse učiti lenají nebo
kteří s Čechy konkurovati nedovedou.

Ale o jednom by se mělo na sněmu pře
devším uvafovati. Nechf se u nás spočte, co
mají obce, země a stát dohromadydlahů a
nechť se potom uvažuje, kdo jest jejich věři
telem, který je dnes „neznámý“, ačkoliv známý,

Zde jest dno dnešních veřejných poměrů
a nad toto dno eluší nalíti čivté vody a nepři
pouštéti, aby byla německým tiskem kalena a
aby byla pozornost Čechů i Němců od této
otázky odvracena.

Také sluší uvésti, že dnes na sněmu krá
lovství Českého půjde především o otázky 80
ciální, které se veškerého obyvatelstva
země týkají a tomu rmusl to, co si pan dr.
Fraenkl přeje, ustoupiti. Jest-li se to nestane,
český národ bude muoset ve dnešní situaci 8e
svými požadavky ovšem čekat, ale pří tom
8 pomocí Boži poroste dál, až konečně doroste
a poměry kolem něho utváří se tak, že bude
nejpřednějším zájmem samotné vlády, aby byl
její oporou, jako jest a býval vždyoporou
korony, jak to čteme uvedeno v reskriptu ze
dne 12. září 1871.

Proto at si německý tisk píše co chce,
my jsme na podobné projevy lásky alidskosti
po celá století zvykli. Naším cílem jest uté
Šenější budoucnost a k té musíme neunavně

racovati a důsledně kráčeti ne ovšem cestou,
Kterou nám naznačují naši nopřátelé, ale cestou,
která k ní skutečně vede. Co nám nejbližší
doba k zažití uloží, není dnes známo, ale jako
českým národem byli naši dědové,
tak českým národem badou také naši
vnaci ato, co dnes mosíme jako Če
chové vytrpěti, bude pouhoa histo
rií — —

Obrana.
(3) Jeu když pokrok. Orgánorganiso

vaných pánů učitelů dělá přec jen na rozam
svých čtenářů útoky příliš odvážné. Či jest
sám toho mínění, že jest jeho čtenářstvo mas
sou zhola nepřemýšlející? Anebo jest si jist,
že pod ostrou vládou pokrokářstva nikdo se
neodváží z organisovaných říci: „Tato úvaha,
tahle lokálka jest ohlapováním; takové lhaní
není zpačkoo ušlechtile pokrokové mysli, ať
si už čelí proti katolictvu sebe víc“. — Tako
vému umělci by byla vpálena na čelo značka
klerikalismu a byl by hotov; pokrokováklatba
jest jednou z nejhorších, nejobávanějších. S ka
tolictvem jest „Český Učitel“ vždy hotov brzy,

nesklamalo. Stanislav Červený jako načelník s ce
lým rojem známých z vlaku skutečně vystoupil.
Krátce jsme se pozdravili a on pak před nádra
žím jal se sokoly šikovati a v čelo jejich postavil
šest trubačů. Za hradeckou řadily se ihned jednoty
jiné a v několika minutách dal se takto improvi
sovaný sokolský průvod na Stanislavův rázný povel
na pochod.

Trubači nasadili své nástroje a na Poříčské
třídě ke všeobecnému překvapení zavzněla mistrně
troubená směs z českých národních písní. Obe
censtvo na nevídané tehdy takové divadlo s údivem
pohlíželo, stavělo se po ulicích a velká část ob
klopila sokolský průvod u s jeho neobyčejnou
hudbou valila se po Příkopech k Václavskému
náměstí. Stanislav Červený, spanilý, mladý muž,
jemuž na rusých bujných kudrnatých vlasech so
kolská čapka koketně seděla, v čele,

Tábl jsem ovšem že s sebou, Šli jsme stále
bez závady a ve větším množství. Až na Václav
ském náměstí postavil se sokolům v cestu starý
mrzutý policajt a průvod zastavil. V obecenstvu
nastalo napjetí, co bude. Stanislav Červený tázal
se svým jasným hlasem policajta, čeho si přeje.
Nevědělo se, prohlásí li ve jménu zákona, aby se

do tisíců blav ok zástup rozešel, anebojest-li si jméno pana Červenéhojenom do notesu
zapíše.

Policajt, nejpřísněji se tváře, spustil,
»Kdo pak vám dovolil s takovouhle muzikou

chodit ?«
»Náš král, Jeho Veličenstvo císař pánl« od

pověděl mu blasitě Stanislav Červený.
>A v Praze také ?« ptal se policajt dále.
»Vcelém Českém královstvíle zněla Stani

slavova rázná odpověd,
»Tak račte odpustit l« vece policajt a ustoupil

z cesty.
Obecenstvo, jež výstup tento s největším

napjetím sledovalo, vypuklo rázem v bouřlivé
volání osláva« a »na zdare, Stanislav Červený
velel další pochod, trubači zanotovali »na preje a
průvod bral se zsnepřetržitého blučného pozdravo
vání obecenstva a za zpěvu lidu v pfed k soko
lovně,

beze všeho přemýšlení, beze všeho stadia. Od
poračí se protikatolický pamflet nadívaný ne
pravdami přímo křiklavými; nač se tázat svě
domí, zda jest dovoleno proti komakoli po
mlavami bojovati a tak místo pokroku ohlu
povati? Jen když je to proti církvi, pak
takové mrzačení mozků jest rozhodným po
krokem. Co na tom, že tento orgán místo
klidného poučování fanatisuje? Čtenáři aspoň
budou pak míň přemýšlet a více „horlíti;“ a
o to tu jde.

Díváme se právě na článek oadepsaný
„Klerikální výstava v Klementinu“. Že tam
nebade ani slova pochvaly, to jsme věděli bned
při spatření nadpisa. Čes. Učitel“ ani psáti

opravedlivě o nás nesmí, Ale že mu už dochází výběr šťavnatých nadávek 8 že sí jde
pro ně až do „Práva lida“, jest už charakteri
stické. Takhle je to pohodlnější, než samostatně
trochu přemýšlet; a soudruzi budou aspoň
vděčni. Nemíníme celou bromádka lží a na
dávek v Právo lidu oložených a v Čes. Učiteli
opsaných přebírati. Poukazojeme však aspoň,
jak zná Právo lidu a od něho se učící !Český
Učitel naši českou literaturu. Prý neprávem
Jest Zeyer na ta výstavu zatahován; docela
nesprávně jest zván „Marianským básníkem“,
protože prý Zeyer napsal jen (!!) „Zahradu
Marianskou“, „kterou si chytří katoličtí mo
dernisté rádi přisvojují, ale také krásné a pro
cítěné báje pohanské“. Na toble pravíme jen
tolik: Zahradu Marianskou napsal Zeyer pro
katolický časopis a za jaké nálady ji napsal,
to nechť každý rozvážný posoodí dle krásné
modlitby, kterou předesílá. Že Zeyer psal také
pěkné básně pohanské, z toho nenásleduje, že
by nebyl katolického smýšlení. Největší kato
ličtí světci chválili docela některé úvahy po
banských filosofů a přece katolíky zůstali.
Kdyby jen a jen byl napeal „Zahradu Marian
skon“, zcela dobře by mu příslušelo jinéno ma
rianského básníka. Čtěte však Karolinskou
epopej, kroniku o sv. Brandamu, Sestru Pas
kalinu, V soumraku bohů, Plojhara, Féniciin
hřích a jiné jeho spisy katolické tendence, a
pak poznáte ještě líp, zda jest „ubližováním
památce básníkově“ vystavení památek po
Zeyerovi na výstavě katolické. Ostatně by
bylo dobře, kdyby si pánové přečetli životopis
Zeyerův od Kampra v Musejvíku. Ale kdepak
si hlavu lámati nějakým nestranným pojedná
ním! Líp je číst některý protikatolický pam
let. Do Vašich listů, pánové, by Hus a Ko
menský ani řádkem nepřispěli; Vy šlapete po
jejich ideálech, a přece tyto može zatabujete
na svoji stranu. Dáváme na rozhodnutí ne
stranným lidem, kde je poctivost a důslednost
větší. S Vaší logikou by se přišlo k zmatení
jazyků i rozumu.

Čtěte! Předplácejtel! Rozšiřujte!
DOBNOVUc!

Zpráva © tomto styku hradeckých sokolů
s policajtem roznesla se rázem po celé tehdejší
Praze, kde tehdy panovaly daleko krotší poměry,
než-lí dnes u Stanislav Červený byl všeobecně

ve slavnostní neděli 18. června předmětem vše
obecné pozornosti.

Uvádím tuto episodku ve svých »Králové.
bradeckých vzpomínkáche proto, aby nevešla ve
zbytečné zapomenutí, neboť měla v Praze v zápětí,
že celou první velkou sokolskou slavnost jakoby
osvěžila a dala jí ráz jaré, čacké povahy. Dnes
zdá se býti sice jenom nepatrným výstupem, ale
r. 1882 působila jako elektrická jiskra, která českou
Prahu velice čiperně vzpružila.

Starého pána VácslavaČerveného, zakladatele
světové firmy »V Červený a synové«, bylo zřídka kdy
v Hradci viděti. Obyčejně, když šel k večeru
do »Živnostensko-čtenářské Jednoty.« Na ulici
ved) si skromně, vypadal velice zdravě, ač byl již
valně prošedivělý. Bez hole jsem ho na. ulici
neviděl.

Advokáty byli v Hradci Králové v letech
sedmdesátých Dr. Válek, Dr. Chmelenský, syn
českého básníka, dr, Srdínko a dr. Lhotský, no
tářem byl p. Batěk. Jako znamenitý obhájce vzpo
mínán byl počátkem let sedmdesátých zesnulý
advokát dr. Flanderka. Lékařskou praxi provozovali
dr. Chleborád, dr. Mucha, dr. Potoček a vojenský
nadlékař Spitzner. K nemocným volán býval také
p. Werner, absolvovaný medik a té doby starší
již úředník při komunále. Řiditelem městského
úřadu a tajemníkem méstským byl pan Troníiček.
Pokladníkem v záložně byl pan Šantrůček. Řídi
telem v úvěrním ústavě byl pan Jan Vávra, obratný
dramatický spisovatěl, Sládkem ve pravovárečném
pivovaře byl p. Znojemský. Tejemníkem okresního
zastupitelstva byl p. Hruška. Okresoím hejtmanem
byl pan baron Malovec, který vycházel na pro
cházku s karabáčem v ruce v průvodu velikého
honícího psa. Berním byl pan Spurný a ne 8y
mnasium školné vybírati s velikým konopným
pytlíkem pod paždí přicházíval pan Vaško. K soud
nímu úřednictvu ještě přijdu při tragickém pří
padě, o němž se později zmíním šíře. Možná, že

Politický přehled.
Politická situace v naší polovici říše evo

láním zemských sněmů počíná se opět žívěji
rozvíjeti. Zasedají uš sněmy slezský, korutan
ský, solnohradský, dolnorakouský, gorický,
istrijský, v září sejdou se ještě sněmy štyreký,
moravský, krajivský, haličský a vorarlberský,
ostatní říjnu. Na slezském sněmu podali Němci
protest podepsaný 23 něm. poslanci proti alo
vanským pobočkám, aby vláda pobočky ony
zrušila; Němcům pak odpověděli slovanští
poslanci zvláštním prohlášením. Sněm králov
ství Českého zahájen bude 6. října, ale Němci
už napřed prohlašují zasedání jeho marným,
obstrukce že jej ovládne. A vláda na zjednání
spořádaných poměrů nechystá nic, co na tom,
že kcálovetví hmotně klesá, a že roloictvo
zabožené voláo pomoc. — Na několika místech
konaly se minulý týden v Čechách nouzové

schůze, ale ve Vídni o volání tom nic nechtějívědět, aby ge snad Němci nepohoršili. — Na
schůzi výboru staročeské strany v Praze 18.
ft. m. jednalo se o nové organisaci strany a
revisi programu. — Vrakousko-uherské armádě
chystá se vážná změna: dvouletá služba vojen
ská a na základě zkušeností z války rusko
japonské rozmnoží se dělostřelectvo a dá se
příležitost na rozhojnění počtu důstojníků. —
Zemekým hejtmanem v Bukovině jmenován bar.
Waesilko.

Proská vláda pokračuje stále proti Polá
kům. Z pozemků, které badoa získány 2boře
ním pevnost. hra deb v Poznanínesmí býti nic
Polákům prodáno. — Kníže Herbert Bismark,
starší syn „želez. kancléře“ Bismarka, jenž ve
vysokých úřadech svých byl ponhým vykona
vatelem rozkazů otce avóho, zemřel 18. t. m. —
Na schůzi sociál. demokratů v Bremách zamítnut
návrh Liebknechtův, abyseagitovalo pro sociální
demokracii mezi rokroty. Nakaždý pokus zkrátit
volební právo odpoví se všeobec. stávkou.

Král italský pro narození koranního prince
udělil rozsáhlou amnestii a na pojištění děj
nictva pro stáří věnoval milionlir. —Vtěchto
radostných dnech zavládla v sever. Italii vše
obecná stávka, která však brzo skončena.

V Srbsku minulý týden oslavena okázale
korunovace krále Petra I.

V macedonských městech opakojí ae velké
výtržnosti tureckých záložníků, kterým nebyl
dosud vyplacen zadržený žold. V Solani vy
drancovali záložníci asi 20 obchodů.

Japcnci v tažení svém na Mukden váhají,
postupojí prý zvolna. Sklamání vezdarem
u Liaojanu, kde chtěli ruskou armáda zničiti, a
unaveni hrozným bojem nemají již tolik důvěry
v sebe. Kořist japonská u Liaojanu Japonci
tak zveličována scvrkla se na dva nepotřebné
vagony, několik rozbitých muničních vozíků a
pouze několik beden 8 náboji. V poslední době
dostali Rusové značné posily, nad tož zahájena
již vozba na okražní draze bajkalské, čímžse
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jsem snad někoho z honorací vynechal, což jest
pochopitelné, neboť jsem ji znal jenom od vidění,

Rameno královéhradecké spravedlnosti za
tebdejší doby representoval pan revisor Volák se
třemi policajty. Pan revisor Volák chodil jako
civil, jenom že nosil na hlavě důstojnickou čepici
se zlatým jablíčkem a se zlatou portou. V ruce
mé! vždycky silnou bůl. Často jsem si myslíval,
co by dělal, kdyby mu ji někdo z ruky vyškubl.
V zimě míval krk několikráte otočený dlouhým
vlněným šálem, jebož konce přehazoval sí dle
tehdejší mody na záda. Vousy tuším že nenosil
žádné. Uniformovaní policajti však vousatí byli.
Jeden, ten nejstarší, jmenoval se Hrádek, drubý
Růžička a jméno třetího jsem zapomněl. Růžičke
býval ozlý«, ale Hrádek byl dobrák. Viděl jsem
ho několikráte o trhu nebo o jarmarce, že, když
se někde strhla hádka nebo pranice, jak čerstva
od jeviště afery se uklízel anebo někde do domu
se schoval, aby nemusi) zakročiti a aby ti lidé
obyčejně daremný spor vyřídili sami. Byl by bez
toho dostal od obou stran vynadáno a proto ne
chtěl asi nikoho pro urážku stráže přivésti na
kreminál, nebo při nejmenším na Kropáčku, kam
se tehdy výtržníci zavírali.

Ještě snad sluší vzpomenonti, že na Velkém
náměstí před kathedrálním chrámem sv. Ducha
při řadě domů, mezi nimiž stojí krajský soud,
choulíval se jednopatrový domek, postavený na
bývalém avatodušském hřbitově. V domku tom,
jenž jest již dávno zbořen, bydlíval za mých hra
deckých časů vetchý stařeček, řiditel kůru katbe
drálního chrámu p. Logvens, který míval velikou
půjčovnu knih, s níž Hradec Králové svou čte
nářskou žízeň ukájel, Já si také od pana Logvense
jako menší student šel něco vypůjčit a k jeho
odporučení přečetl jsem si román »Rocambolo
nebo-li provaz oběšence«. Vychválil mně to, že je
to tuze krásné.

Jest-li snad laskavý čtenář vzpomínku na tu
nebo onu důležitější osobu postrádá, budiž mně
prominuto. Třebas se s ní později ještě shledá
anebo mně po tolika letech z paměti vypadla.



„Dovolte, proč vlastně jste mně tu
otýpku sena OS

„To byla má polemika s vámi !“odpověděl
eu prašský dopisovatel do „Obnovy“. „Proč
pak jete jipřijímal 9= tázal se s vlídným ú
směvem.

„Protoše jsem hloupý vůl!“ rozhorlil ee
stále rozčilený pan redaktor sám na sebe.

„Když to tedy o sobě víte sám, proč
60 mne na to ptáte?“ klidně odpověděl mu
pražský dopisovatel do „Obnovy“.

Pan redaktor * „ * zbledl jako stěna.
„To je infamie“ — začal koktati.
„Jest-li budete ve své doznané vlastnosti

pokračovat, uvedu vás v „Obnově“ plným jmé
aem, jak jsem 6vámi vásdůstojněa přiměřeněpo
lemicovall“ chlácholil ho pražský dopisovatel
do „Obnovy“, pokládaje prozatím tuto svou
nade všecku pochybnost zdařilou polemiku se
slavnou redakcí * „ * za ukončenou.

Při tom pražský dopisovatel do „Obnovy“
otýká, že sí patent na tuto nahodilou po

emiku nebere aže tudíž způsob její jest každému
tiskem napadanému k volné dieposici. Hádat
se e někým, kdo nemá ani taktu, ani pojmu o
úloze a účeli tisku, jest dnes věcmarnáa zby
tečná a nejlépe jest udělati takového novináře
jak náleží směšným. Veřejnost pak bo již brzy
sama pošle tam, kam takový rozvášačný dali
mánek náleží. . .

o

Krém prašské společnosti v posledních
daech baví se povídáním o p. dru. Jaroslavu
Salabovi, který jest najednou „Prahy prázden“
z důvodů prý, že ho zde věřitelé obtěžovali a
smepokojovali. Nechal jim proto své směnky,
žiranty a rodinu k disposici a byl prý někte
rými Pražany před měsícem potkán až v No
vém Yorku. Nyní celá Praha o p. dru. Sala
bovi mlaví a vypravuje. Nemáme za vhodné,
přikládati na plameny fámy té ještě další ně
jaké jízlivé polínko, ale případ ten nelze pře
jíti mlčením. Pan dr. Salaba hrál v Praze více
etrannou vynikající úlohu, proto rozhodně tvr
díme, že větší část tíhy jeho viny spadá na
Společnost a na ty činitele, kteří ma umožnili,
če mohl dopadnouti k těm koncům, v jakých
se octl. My ho pokládáme za oběť daremné
nespořádanosti našich společenských poměrů.

Již vícekráte jsme se na těchto místech
smínili, že v české (i v německé) společnosti
pražské i venkovské ztracen byl kompas ro
zumu! Celá řada zločinců a flamendrů hrála
v poslední době u nás vynikající roli tak, že
vážaí, počestní a poctiví lidé musili jim ustu
povati a to proto, poněvadž naše společnost
vzdala se oprávněného měřítka, s nímž jest
vlastuě povinna skutečné poměry, život a jed
nání svých členů kontrolovati, sledovati a po
suzovati.

Byly by aféry Winklerova, Wildtova, Or

FEUILLETON.
Královéhradocké vzpomínky.

Píše Dr. Vácslav Řezníček.

XX.

Když jsem tak do hradeckých hospod a osob
ností vzpomínkami svými zabrousil a laskaví Čte=
néři mne vlídně při tom doprovázeli, snad jim
nebude nepříjemno, když při tom ještě chvilku
zůstaneme. Dovedl bych je ze srdce rád na Janské
náměslí do tehdejší Tobischovy vinárny, ale o té
nemobu nic více vypravovati, než-li že v Hradci
bývala, že se tam prý prodávalo výtečné víno, že
vinárník pan Tobisch na počátku ler osmdesátých
umřel a vinárnu tu po něm převzal pan Puchwein
z Rychnova. Já totiž v ni jaktěživ osobně nebyl
a musím se tedy omeziti pouze na to, že jsem
o její slávě jenom slýchal a sám na vinárnu tu
vzpomínati nemobu. Proto laskavé své čtenáře
vaíani ke vzpomínce usaditi nemohu, ač bych rád
a oni by se zajisté nevzpouzeli,

Začnu tedy jinak. Když jsem jako dozráva
jící gymnasista ráno z Malého náměstí téhl do
školy, pravidelně jsem se vokolí Pospíšilova knih
kupectví poblíže »máselné podsínč« setkával s panem
Liškou, pravovárečným měšťanem,protože byl maji
telem domu na Velkém náměstí. Patroloval zde
v leté v zimě skoro celý dep, zastavuje se se
svými známými, mezi něž měl jsem lu čest býti
zařaděn.

Byl to kulatý pán prostřední postavy, vkusně
oblečený, brunátné tváře s krátkým prošedivélým
plnovousem. Každého známého uctivě pozdravoval
poklonou, při níž pravou nobu nadzvedl a klo
bouk smekl okázalou čtvrtinou kruhu. Když pršelo,
chodíval pod deštníkem a když bylo krásně, no=
síval špančhelku s bílým košťěným držadlem.

»Co je novéhoře ptával se pravidelně při
setkáníseseznámýma s největším účastenstvím,chví
lemi se zastavuje, poslouchal, co mu známý sděluje.
Když mu známý nic nového pověděti nemohl,
vypravoval on sám, co prvé nového slyšel. Pan
Liška do doby, pokud nebyl v Hradci zaražen
»Polaban« jako místní noviny, takové noviny

tova, Jandova atd. atd. a nyní Salabova vůbec
možnými, kdyby v vaší české společnosti pa
noval správný úsudek o tom, co kdopodnikati,
representovati a dělati emí a může? Ty ob
rovské Škody a katastrofy celých rodin byly
by nemožností, kdyby naše veřejnost nebyla
zaslepena neomálenou reklamou tisku i jazyků,
která ihned stojí každému k disposici, kdo se

po eáooakí naší vydává za boháče| Podvodníci,zloději, falšovatelé a lumpové u nás mají ihned
ten největší kors, jakmile si ho míti přejí.
Nikdo se neptá, jak pak tenhle člověk najednon
ke svému bohatství přišel? Má ho také sku
tečně? Kde pak na to vzal, že se může tak
vypínati? Koho pak zkrátil, ošidil, napálil,
oloupil nebo podvedl? K tomu přemítání o
právněn jeat dnes u nás každý, protože nastal
v české společnosti naprostý právní a epole

čenský zmatek.taly se také i případy, že se jednotlivci
příslušných důsledků svého jednání sprostili
tím, že se dali od příbuzných na nějaký čas
ubytovati do blázince anebo že prostě prohlá
sili, že spor proti nim byl by vybazováním peněz,
poněvadž si není na nich co vzíti. Poukazovali
Jsme oa to od let a poukazujeme k tomu stále,
že se u nás zapomnělo na přísnou správnost,
na skutečnou poctivost a že dnes čest a sláva
jsou u nás zbožím velice pochybné ceny a ještě
pocbybnější trvanlivosti. Kolikjen daremných
afér bylo umačkáno a utatláno! A hrdinové
jejich hrají v české společnosti vynikající 0
soby dále — —

Vždyť i vládní a vysoké kraby byly již
strženy k tomu, že věnovaly důvěra osobám
— zralým pro kreminál. Považme ty strašlivé
škandály s falšováním staročeské šlechty, roz
mysleme si ty katastrofy záložen, ovažme různá
falšování směnek, vzpomeňme na vylákání pe
něz, jež dložníci zaplatiti s to nebyli, když
o různých podvodech v rodinách, obcích atd.
nemluvíme.

U nás postačí jenom za něco drze se vy
dávati a již se mu věří. U nás mohl předsta
vovati černohorského vóvoduobyčejnýsklepník;
u nás hrál si na Dra. Květenského naivní po
buda; u nás plašil nevěsty a kapoval statky
dříve v Dolních Rakousích po leta zavřený
podvodník; ve Svatoňovicíchbyl dokonce delší
dobu horním lékařem za doktora mediciny se
vydávající dobrodruh; u nás po řadu let dělal
radikální a demonstrační politiku policejní
agent a Špicl; u nás byli spisovatelé, kteří za svá
díla vydávali spisy cizí a všem takovým indi
vidním člo se vstříc s potleskem, vážností a
úctou, zkrátka a otevřenounáručí.

Nebylo by ua čase o tom vážně uvažovati,
je-li těmto zjevům u nás již konec unebo ne
budou-li míti ještě další smutné pokračování?
Když se zjevy ty podrobně pitvají, bývá pra
videlně výsledkem takové pitvy zjištění, žeu
nás nyní již nejpovážlivější měrou objevající

S
jaksi zastupoval a hleděl nahraditi. Zaméstnáním
byl soukromník, žijící z kapitálu a proto mobl
sebe 1 své známé tímto způsobem baviti a sve
řejné mínění« representovati.

Znal se skoro s celým Hradcem a promluvil
s ním rád každý. Že by někomu ublížil cebo
někoho tupil, o tom nevím, ale já mu dal sám
do referátu »několik novina, jež byly původně
jenom naším zbožným studentským přáním a pan
Liška je prostředkem svých styků, ovšem netuše,
že vydává ideály za fakta, dovedl k uskutečnění
skutečnému.

Zastavovali jsme se spolu ráno každodenně
a více jsem od něho zvěděl, než-li jsem mu po
věděl. Mimo mne stýkal se ze studentů také
s kollegou Satrapou, na něhož však potom ne
držel, poněvadž mu Satrapa svěřil zprávy a no

Liškovi někteří páni vysmáli.
Když jsme k polednímu vyšli ze školy,

stával před gymnasiem na náměstí stařičký listonoš
pan Šubrt, někdy společně se svou chotí, stařen
kou to, která česky mluviti neuměla a odevzdával
nám došlé dopisy, vyvolávaje jména adresátů.
Listonoš Šubrt byl veselé, bodré povahy a dobrý
člověk. Koncem let sedmdesátých odešel na od
počinek a místo jeho převzal pan Kašpar, rovněž
ochot'ý a srdečný muž, který byl s to stu
denta s došlými penězi nebo poukázkou na zásilku
třebas hodinu bledat. Když nemohl sám, poslsl
svou paní. Musím se mu za tuto ochotu touto
vzpomínkou odvděčit, neboť také mně odpoledne
poštou došlé. ovoce, nebo jitrnice a podobné věci
nikdy přes noc na poště ležeti nenechal. Hledal
mne, až mne třebas »u nosu« našel.

Královébradeckou poštu, jež se nacházela na
Malém náměstí, spravovali tebdy dědiční pošt
mistři páni bratří Kaldararové, s nimiž jsem byl
také osobně dobře znám.

Za pěkných letních dnů sedala na schodech
u marianské sochy na Velkém náměstí starší
ženština velké postavy. Byl to nějaký tichý blá
zínek. Mlčky hleděla před sebe a vydržela tak
civěti několik hodin,

Pro papír a pro školní potřeby chodili jsme
na podslá ku knibaři panu Součkovi, jehož syn

se „aféry a katastrofy“ zaviňuje nedbalost naší
společnosti, která nedbá, aby se zločiny ne
mohly a nesměly prováděti, ale spíše je svou
neopatrnost, shovívavostí a netečností umož
ňuje. Naše společnost začíná býti tupou a ne

oitelnou k tomo, aby vystibla, co 8e to na nívalí — —

Kam to spějeme? Vždyť sa kkových po
měrů stane se pootivost a pravda pomalu hloupostí a škodou .

.„
+

Na počátek příštího měsíce října svolán
jest sněm království Českého, aby ve svém
zasedání uspořádal zemské hospodářství a po
staral se o vyřízení nekonečné již řady nalé
havých důležitostí, na něž se již po celá leta
čeká.

Čeští poslanci musí nutně zachovati při
zasedání tom ten největší klid oproti rozma
nitým provokacíto, jež druhá strana již nyní
nepokrytě připravuje, aby zasedání to zkrátilu
a znemožnila.

Znemožněním českého sněmu má býti če
ský národ nepřátelskou mu politikou připraven
o tribunu, 8 níž by mohl to, co bo tísní a co
mu na srdci leží, vysloviti a pronésti a tak
má býti hlas jeho umlčen, aby v umlčování
českých požadavků bylo pokračováno na říšské
radě ve Vídni.

Také se mluví o tom, že prý bude sněm
rozpuštěn a nové volby vypsány, pak-li čeští
poslanci nebudou mlčet. Vyhrožuje se dokonce
tím, že by při nových volbách vydána byla —
kým! — kurie velkostatkářská Němcům. Tím
jenom německý tisk straší, neboť německým
velkostatkářům jako českým záleží dnes na
docela stejaých zájmech a kdyby někdo chtěl
českému lidu vyhrožovati německými velko
statkáři, odpoví český lid jenom tím, že vče
ských obcích, v nichž se nacházejí německé
velkostatky, zruší „pivní krejcar“ a máme za
to, že žádný německý velkostatkář v českém
kraji nebude risikovati, aby výnos tohoto „piv
ního krejcara“ masíl hraditi sám proto, aby
se stalo nekřesťanskému tiskn po vůli.

Také německý tisk vyhrožuje, že se vláda
prý spojí při nových volbách proti Čechům se
socialisty: Něco absurdnějšího si ani mysliti
nelze! Program a stanovisko vlády a program
a stanovisko socialistů stavěti dnes vedle sebe
jest naprostým nesmyslem ! Socialisté na sněmo
by k vůli vlédě svého programu se nevzdali a
tu by se stalo, že by potot měla vláda proti
sobě velice často nejenom hlasy socialistick 6,
ale také české a naopak, poněvadž většina
z toho, co socialisté chtějí, jest vlastné zájmem
českého lidu. A žádný velkostatek, tedy ani
německý se socialistv u nás v jednotu jíti ne-,
může, proto i tyto vyhrůžky jsou jenom de
klamacemi německého tisku, jehož redaktoř
nejsou ani Němci, ani Češi, ani křesťané.=>=>=>—>—>—>—>———]ó
Jindřich byl naším spolužákem, nebo k paní Fing
rové. Knihkupectví hradecká nacházela se tehdy
jedno v rukou rodiny Pospíšilovy a druhé po
zemřelém knihkupci Hejcmanovi zakoupil si pan
Tolman.

Ctihodnou a slavnou královéhradeckou im
presi Pospíšilovskou a spojené s ním knihkupec
tví vedl v letech sedmdesátých syn věhlasného
českého nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila, La
dislav Pospíšil, starší již pán vysoké postavy,
Od ného závod ten převzal na sklonku let sedm
desátých syn jeho Jan Pospíšil, vzácný, vážný a
spanilomyslný člověk, jehož pro Hradec Králové
Škoda, že tak náble a smutně svou pozemskou
pouť skončil.

Denními navštěvovateli královéhradeckého
korsa na Velkém náměstí nebo za deštivé povětr
nosti na velké podsíni bývala trojice tehdejších
hradeckých fionů a šviháků. Dnes, po pětadvaceti
letech si zajisté všichniti pánové rádi někdesednou
v době, kdy druhdy parádívali Hradec.

Chodívali obyčejné pospolu. P. Stanislav Edgar
Červený, nyní společník světové firmy V. Červený
a synové, pan Julius Russ, dnes radní v Hradci
Králové a pan Vojta Gótschner, spolumajitel knih
tiskárny, o jehož pozdějších osudech nevím. Všichni
tři bývali také horlivými divadelními ochotníky
a český společenský ruch v Hradci Králové se
tehdy kolem nich točíval. V ohledu tom vedl
hlavní slovo pan Stanislav Červený, s nímž jsem
ve stálých přátelských stycích až do dnešních
dnů zůstal a zajisté že si je do posledních svých
časů dochováme. Již jako stadent jsem velice rád
v jeho milé společnosti pobýval a bylo mně velikým
potěšením, když mne k sobě na procházce na ná
městí přibral a o svých cestách Evropou dovedně
a poutavě vypravoval.

Proto pokládal jsem za svou povinnost, když
se r. 1882 v Praze první sokolský slet na oslavu
dvacetiletého trvání založení »Sokola« odbý val,
jíti na nádraží, počítaje bezpečně, že Stanislav
Červený k němu s četou hradeckých sokolů jistě
přijede. V sobotu dne 17. června jsem se za tou
příčinou na severozápadní nádraží v Praze, přes
to, že jsem byl tehdy na vojně, k odpolednímu
bradeckému vlaku vypravil a očekávání mé mne



doprava ještě zjednoduší. Mimo to citelná na
stávající zima v Mandžorsku, na kteroa Japonci
nejsou pranic svyklí, bade Rasům velkou po
mocnicí. Za příprav k rozhodné bitvě šíří se
pověsti o míru, jímž by se Rus a Ja
ponsko staly nejlepšími přátely. — Na Port
Arthur byl prý minulý týden proveden zase
všeobecný útok. Přes to ale do Port Arthuru
dostala se loď obsahující 6000 tun nábojů a
mouky. Port Arthur udrží se prý ještě dlouho
a zakotvené v něm loďstvo každé chvíle že
může podstoupit zápas. Koncem srpna učiněný
pokus ztéci jedou tvrz u Port Arthura. stál
Japonce celý pluk. Loďstvo baltické nevyplulo
dosud, odjezd jeho z různých příčin odložen
na neurčito.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Skorenie. Zlařilou schůzi pořádala

jednota zdejší dne 8. t. m. Shromáždění na sto bedesát účastníků čítající s nevšedním zájmem vyslechlo
zde řeč pozvaného dp. Jiříbo Sshuly z Hradce Král.,
který zajímavým způsobem a závažnými důvody do
kazoval, jakým pokladem má býti každému člověka
pravé náboženství. Kéž takových pěkných schůzí do
čkáme se více! Nepřátelé pracují v Čechách se všech
sil a proto buďme povědy na stráži!

Z Chrudimě. Čilá katolicko-národníjednota
žen a dívek v městě našem značně povzbozena byla
k další horlivosti schůzí pořádanou dne 18. t. m.
Ačkoli v tento den různé zábavy lákaly jinam, přece
spolková místnost byla do posledního místa naplvěna.
Dostavilo se i na dvacet členů mažských jednotářů.
Za veliké pozornosti a hlasitého souhlaeu mluvil
nejprvé dp. Jil Sahula o základu pravého štěstí.
Četnými příklady dovodil, že ekutečného štěstí a ne
rušené spokojenosti nedodělá se nikdo, komu achází
vroucí cit náboženský. — Na to velice zajímavým
způsobem přednášel vedp. arciděkan dr. Joe. Mrštík
o zkušenostech, jakých zažil při svém účastenství na
katolickém sjezdu v Řezně. Vylíčil, jak mužným vy
stapováním a spravedlivým hájením svých práv ka
tolíci němečtí dobyli ai respektu i n krajanů prote
stantských; sám císař Vilém, ač jest protestantem,

saslal sjesdu delší pozdrav. Sjezd tento, jehož ae sú
častnilo na třicet tisíc katolíků, luštil krásně otázky
sociální a národnostní dle evangelia Kristova; řečníci
problašovali s důrazem, že katolictvo nesmí a také
nikdy nebude ubližovati krajanům jinověrcům. Sjezd
navštívilo mnoho učenců, advokátů, poslanců, veliký
počet studentských spolkův, atd. Právě horliví laikové
měli lví podíl na zdaru ejezdu.Dojemnébylo,s jakou
horlivostí nasloucháno přečetným řečem, jak zbožně
lidé nejvyššího i prostého stavu obcovali službám
Božím. Řečník přirovnával horlivost katolických uče
ných laiků německýchk laickému občanstvu českému,
které se bázlivě choulí přednejepravedlivějšími útoky.
Buďme tak horlivými jako v Německu, nemějme za
ječí povahu při každém ústrku a pak se nebude
vlažnosti a rozpakům nušim vysmívati leckterý ne
douk. Při tom oršem dlužno zachovati všestrannou
lásku k bližnímo; nenávidějíce blud, nesmíme zároveň
odsuzovati a hněvem stíhati bladaře samé. Bylo by
žádoucno, aby v městě našem katolictví od theorie
přešlo více k praksi. Kéž katolická jednota madů
aspoň takovou upřímnou horlivost vyvíjí, jsko spolek
ženský! Zevní ukázalosti bez vnitřního procítění a bez
praktického provádění zásad katolických nás nespasí.
Zajisté příkazy katolické víry nejsou tak obtížné, aby
je každý zachovati nemohl. Krásná řeč přijatá s nad
šeným potleskem. — Pak dp. J. Sahula ještě jednou
povzbadil k horlivé činnosti, aváděje příklady, že i
v Čechách horlivá činnost spolková korunována jest
výsledky velice zdarnými. — Schůze tato přítomné
saamenitě vzpražila. Bylo vyslovováno obecně jedno
avorné přání, aby co nejdfíve došlo k schůzi nové,
stejně účinné! Postavme se neohroženě v boj sa svatá
práva svá; pomozme si sami a jistě nám nebesa po
mohou též!

V Kestelel m. 0. ve schůsi katol. Jednoty
v neděli dne %26.září přednáší p. redaktor Václav
Myslivec z Praby o předmětu: „Katolické sjezdy a
jejich význam“ a doloží své vývody zvláště doklady
z posledního sjezdu v Řezně, jehož se účastní). Za
čátek v 7 hod. večer. Pobavení ušlechtilé.

Z Čáslavě. Na sr. Václava křesťansko-eo
ciální spolek a odbočkou všeodborového sdružení po
řádají přednáška v Dolních Bačicích. Přednášeti bude
osvědčený řečník pan Václav Myslivec, redaktor „Mečo“.
Zábavnou část obstarají členové jednoty a odbočky.
Zdat Bůh!

kaDůlešité upozormění českým
telíkům. Dne 28. září, v den sv. Václava, pořádá
Jednota čes. katol. učitelstva a přátel křesťanské vý
chovy v 6 hodin večer v sále Jednoty katol. tovaryšů
v Praze, Anenské náměstí, schůzi členů 8 jimi nvede
ných a pozvaných hostí. Na schůzi té bude objasněn
a vyložen účel Jednoty dle nových staDOv, načež za

aloužilý sociolog Dr. Rudolf Horskýpojná o potřeběa povinnostisoučinnosti všech katolíků na obrana
základů křeať. výchovy. Kdos katolíkem uvědomělým,

přijď! Přihlášky, aby se vstupenky mohly ob!
řijímá již předem Fr. Jelínek, učitel v Malotiofob.

Zvláštní posvání se nesasílají.

Zprávy místní a z kraje.

Dar. Njap. biskap Dr. J. Doubravapřistoupilsa prvního zaklád. člena místního odboru spolku
ro léčení nemocných chorobami plicními v ci

ové s příspěvkem K 200—.
Pardubské Hamory, vycházejícípodpso

udonymem „Osvěta lidu“, baví své čtenáře svým ko
mickým lhaním líp neš Augast světového cirku. Uvá

dětí všechny v povedené kotrmelce —tof nlsi vezmena starost „Nájemník“. Cheeme však přece uvésti

příklad nejpoduřenější. „Osvěta lidu“ píše, še Obnova. Macákovi nemohla přijít sa šiva ne jméno, s kdyš.
mu na ně přišla (hm! tedy přece?) „byla to samá
drzá a podlá impertinence.“ kdo by mověřil,še tato
myslivecká latina v „Osv. 1“ se nachá.í, nechť si
přečte dobrotivě číslo ze dne 17. máří téhoš lista.
Fenatická hlava se domnívá, še musí kašdý nadávati
jako ona, a nedaří-li se jí Obnova avésti k níské ú:
rovni svého vlastního psaní, aspoň. ve hněvu nad uo
vyplněným přáním ulevoje si novými útoky adhovím.
Tážeme se slašně, kde Obnova nemobla Macákovi při
jíti na jméno a kdy o něm psala samé podlé Iži-a
impertinence. Toble už je kuráž příliš veliká, chtít
soustavně balamutit čtenářstvo přičítáním Obnově
těch věcí, jež v ní nikde a nikdy vytištěny nebyly.
Na evůj dotaz ovšem odpovědi se nedočkáme — jako
jsme se nedočkali jiady. Třikrát balamutila „Osvěta
lidu“ svět, že jsme tento rok nadšeně horovali, pro
obnovu státu papežského, ale přes náš výsev nemohla
chudinka žádného dokladu uvésti; vytkle nám nízkost,,
nemravnost a podlost v příčině lokálky o Svogilovi,
ale zase ztichla, kdyš jeme rozdurděnou dušička vy
zvali, aby nám to nějak věcně dokázala, atd. Pastit
lidyttový granát — atéci a etrčit hlavu do písku jako
pětros, toť jest specialita opravdu pokrokářská. O
statně takové nadávkové s Ihací řemeslo abonentům
„Ověty 1.“ jest scela po chuti; k jinému účelu stejně
tento list nevydržojí. — A ještě něco: „Oavětě lida“
platí Obnova za Hamory; důkaz jak obyčejně zase
schází, ačkoli jest tu částečně pravdou; Obnova totiž
občas uveřejňuje bumoristické ukásky z Pardabského
listu samého, aby se čtenáři naši taky někdy trochu.
zasmáli. A rogčilovat se nad nepravdami tak komi
ckými? Toho rozhodně potřebí není.

Zábavný večírek, pořádanýjednotou.
katol. tovarydův v Hradci Králové dne 18. září t. r.
ve prospěch kulturních podnikůvídeňských Čechů,
znamenitě se vydařil. — Programzahájen byl svlet
nou básní z péra prof. Miřiovského „Vídeňským
Čechům“, kterou přednesl starší jednoty, p. Jenšov
ský. Tamburašský odbor jednoty uplatnil síly své
praecisním přednesem několika nově studovaných čísel.
V žertovném výstupu „Švec milionář“ do úloh svých
dobře se vžili routinovaní herci pí. Dvořáková, pp.
Dvořák, Martinec a Buben. V žertovné acóně „Roz
pustilá děvčata v ústavě“, vylíčena satiricky Škola
z dob pánů „franců“. P. Beránek mistraě sebrál typ
starého ředitele a p. Soudil jeho spomocníka. Pí.
Marvanovásamlouralase v úloze nahlachlé, jinak ale
dobrosrdečné hraběnky, sl. Šrarcová zase v úloze pyšné
hospodářeké radové. Dobře si vedli jako otcové dětí
p. Karásek a p. Svaták se svým přiblonplým oynáč
kem (p. Drořáček ml.) A což rozpustilá děvčata. Stálo
strhovala posluchačstvo k smíchu. Hlavně sl. Novo
bradská a sl. Náblíčková v úlobách neposedných, al.
Němečková v roli rozmazlené. SI. Čprné dobře sehrála
starou pannu, toužící dostati se pod čepec. Menší,
úlohy byly v dobrých rakou slečen Babnové, Fricové,
Hodkové, Kalvachové, Šoběnfiagové. Celková souhra.
byla zdařilá. Návštěva večera byla slušné.

Počet žáků ma středních školách
královéhradeckých proti roku předešlémucel
kem stoupl. Gymnasium navštěvaje letos 328 žáků
řádných a 1 privatista; do L. tř. přijato 67 žáků, do
II. 66, III. 42, IV. 89, V. 37 e 1 privat., VI. 33, VII.
86, VÍJI. 19; v I. tř. je pobočka. Čoní bylo na ústavu
308 žáků řádných a J privatista. Při doplňovacích
zkouškách maturitních aa předsednictví zem. škol.
inspektora Dr. Fr. Krska 1 veřejný žák s celcu zkon
škou approbován, jeden externista s celou zkouškou
na neurčito reprobován. Ze tří veřejných žáků, kteří
měli opravu z jednoho předmětu, %approbováni, t re
probován na rok. -- Na realce jest 381 žáků; do L
tř. přijato jich 77. V aižší realce jsou pobočky. —
Učitelský ústav má 198 kandidátů. Do I. roč. hlásilo
se jich 168, přijato však pouze 50. Páni zkoudející
profeasoři na učitelském ústava byli zrovna zasypání
prusbami přímlavnými, kde kdo chtěl dostati synka
na učitelský ústav, vždyť učitelové se mají nyní tak
dobře! Jenže zákonité požadavky byly účinnější neš
přímluvy. I na ostatních učitelských ústavech byl při
zápisu velký nával. — Na c. k. odbor. školu zámeč
nickou do I. tř. přijato 14 šáků. — Na měšťanské
škole chlapecké přijsto do I. tř. 60 žáků, do II. 80,
do III. 32; na dívčí měšť. škole v I. tř. 141 šákyň,
ve II. 100, v III. 61.

Výstavka. V neděli dne 25. září bude
otevřena výstavka krajkářských prací prove
dených v korsau pro paličkování krajek v Něm.
Rybné. Kars byl pořádán nákladem městského
průmyslového musea v Hradci Králové. Vý
stavka nalézá se ve veřejné čítárně průmyslo
vého musea v badově c. k. odborné školy
v přízemí. Vstup jest volný od 9—12 hod.
dopol. a od 2—6 hod. odpol.

Zápis žáků pokračovací školyv Hradci Králové bade od 27. září do 1. října
1904 v V. třídě sdejších škol reálných v neděli a ve
svátek od 10 do 12 hodin dopol. a všedního dne od
6 do 7 hodin večer. Později nebude nikdo jič sapsán,
leda by podnikl zvláštní přijímací zkoušku. Žáci lonětí
přinesou k zápisu výkas, jejš loni obdršeli, žáci noví

musí 744 vysvědčení na propuštěnou ze školyobecně. Při zápisu zaplatí kašdý žák 1 K na učebné
pomůcky. Chudí šáci mohou býti osvoboseni od tohoto
příspěvaa, když ve zvláštní šádosti chudoba svou do
svědčí. Vyučování jest bezplatné. Chudým žákům se
koupí potřeby ku psaní a Kreslení. Podle $ 99 b) odat,
III. novely šivnostenského řádu ze dne 23. února 1897
jsou všichni učňové v Hradci Králové se učící povinni
školu tuto pravidelněnavštěvovati, vyjímají se jen ti,
kteří vychodili s prospěchem pokračovací školy šivno
stenské nebo jiný rovnocenný ústav. Dle odatavce IV.
téhož $ 99 b) můše živnostenský úřad na základě
udání příslušného dosorstva škol prodloušiti pravi
delnou dobu * jební oněm učňům, kteří vyačování
v pokračovací bole opětně a to vlastní vinou same
škávají. Vyučování sapočne v neděli 2. října.

"Stráta.. Na osetěz Komenského-třídy:přde
(Malšovice, Lbotu IěeNoron e Srinary spětdo Hřadoe
straceny stříbrné remontérové hodinky .se-slálým ře
těsem, opatřené monogramem R. F. Pěěotivý:nálesoe

(se prosí o leskavé vrácení v redakci t. I.. proti od
měně2 koru.

Počaví. V minulémtýdnuzavládlo. náhle
( velmi drené, svláště v a v úterý,

y v uoci i slabý mrazík naskočil, k čemuž se
po několik dní dručij stadený severovýchodaí vítr.
Ve čtvrtek se sice oteplilo, ale kýžený:déšť dosmd
se nedostavil.

Z městské rady v Hradel. Knálové.
Městská rada ve schůzi své dne 19. září t. moenesla
se, asy účet sbora dobrovolných hasičů. za lesní
blídky postoupen:byl požároímu odboru k. návrha,—
Paní Marii Bokové, majitelce doma sde, uloženo bglo
sříditi nové splachovací sáchody na droře- v domě
jejím č. 188a banálové potrabí, — Žiklost Záložního
úvěrního ústavu. zde za částečnou změnu parcelace
v bloko R postoupena byla mést. aastopitolgtru.» do
poručením. — Offerta p. J. Horáčka v Sesemiciek.na

-ryby s obecoího rybaíka „Roudnička“- postoupena
lesnímu odboru«k návrba. — Usneseno žádost „Stadent
ských kolejí vysokých škol Pražszfah“ za. příspóvok
udporačiti měst, aastapitelstvů 8 zárrhem, aby obou
přistoupila ze. člena zakládajícího s příspěvkem. 200
korun, eplatnách « 10 Ibůtách pe 20.K. —. Uine
seno povoliti: p. H. Richtrovi, epelitéra v Hradci
Králové, rasaeuné náhrob, kamope. do.. běbitovní zdi
při hrobce jeho v Ponchově, když zeď vlastním ná
kladem opět do úplného pořádka nvede. — Poroleno
bylošpanu.Jos. Novotnému staviteli zde; aby 2 hopní
„ceny za stavební parcelu číslo 10..v boku U mohl
zaplutiti jedon třetina při podpisa smleasy a.dvé tře
tiny proti 4%,9, súrokování, půlletní výpovědi a
koibovnímu. zajišténí. — Scheáleno bylo, aby zasta
várna.z. místností ve starém paedagogiu č 230 aa
jatých platila ročně nájemné. 840. K.od 1. bvětna t.
r. — Žádost kuratoria obchodní akademie; v Hradci
Král..za schválení změnystanov v $26. a.v $28.
postegpena měst. zastapitelstre. Subváleno bylo, aby
dle rozpočte p. L. Terhárera poříseno bylo Gá pr
kének. a 5 konsol ku kreslení pro měšťanskou skolu
dívčí: — Vybověno bylo šádosti A. V. Nokvasila za
pronájem místa proti Adalbertinu. u složení a. vyvá
sání: krovu za poplatek, 5 K. — Behváleno.bylo

„snovuzřízení elck. zvonění v měst. Klicperově divadle,
— Žádosí p. J. Michóllie za povoleňí k. výčepu vína
1" domě čp. 238 postoupenak vyjádřeníšávnostenskému
„odboru a měst. zastopitelstva. —- Usneseno bylo, aby
(stížnost pp. Fr. a Vikt. Cbrudimských v Hsadei Kr.
(z výposa ze dne 6. září t, r. č. 7642; jímž nepovoleno
oploceaí stav. parcelé č. 16.. v Čelakovského ulici,

„předložena byla okres. výboru. — | Wyboráno žádosti.
Právovar. měšťanstva, za pořízení 2 klíčů, ku dveřím,
průchodu vedle koutaja P. Magie du gym. zahrady bo

:tanické, —Nebylo vyhověno žádosti hodináře p. B:
„Soačka za pořízemí železného zábradlí. na Bílé věži
"pod bod. ciferoíkem. — Tech, kanseláři alušeno, aby
předložila rozpočet na nátér oken » bodoré děkanství,
Zamítnuta byla jedna žádost za. ujólens bezplataého
bytu a jodna žádvst sa udělení podpory.

Účetnický kurs pro trahláře a pří-.
buzná řemassla Městské.průmyslové museom v
Hradci Králové. pořádá ve dnech od3. ašdo 32. října
účetnický kurs pro trahléře a příbusná řemesla, jeng.
jest úplně beaplatný. Vyučování v kursu řídí professor
obchodní akademie v radci Králové pan František.
Racek. Vyučorati se bude demaě od 6, do 8. bodiny:
večer v učebně č. IV. obchodní akademie.

Mimořádná schůne měst. zasímpé:.telstva v Hradet Králevékonásedassv pátek.
o 4'/, hod. odpolední s tímto programem: 1. Volba
policejního komieaře a policejního strážníka. 1%.Do
plňovací volby do odborů technického, zastarárenakého,
praeliminárního, okrašlovacího a masea historického.
jakož i do karatoria obchodní akademie a městského.
průmyslového mussa. 3. Návrby pevnostního odboru
ne prodej a pronájem pevnostních pozenfků. 4. Bos
hodne se ožádosti Zálošního úvěrního ústava v Hradni
Králové za změnu parcelace bloku E. a pana Fr.
ného za směnu parcelačních podmínek bloku O, a.
Předloží se ku echválení a) směna zegulačního plánu
města Hradce Králové v poloze meai blokem B, ná
břežím, novými kavárnami s Adalbertinem, b) aměna
plánu regulačního města Hradce Králové v Dlouhé
ulici a na prostranství „na Hradě“. ©. Rozhodne se
o žádosti p. Skuherského, by ma dovoleno bylo po
kračovati v omítání facady novostavby jehov Jiříkově
třídě. 7. Romhodne se o návrhu městské rady, aby bylo
s vyučovacísprávouzahájenojednáníostavběbudovy
proc. k. vyššígymnasium.8.Roshodneseo žádostech
ředitelství c. k. vyšší reálky za různé úpravy v bu
dově vyšší realky. 9. Návrh kuratoria obchodní aka
demie na změnu stanov ve smysla výnosu c. k. mi»
nisteria kultu a vyačování ze dne 30. dubna 1904
číslo 84.959. 10. Předloží se ku schválení pravidla
pro vybírání dávky sa čištění trubek pivních tlako
strojů. 11. Žádost okresního výboru v HradciKrálové
za slevu taxy kanálové 98048 K u budovy okresní
nemocnice vyměřené. 13. Věci nadační. 18, osti
pana Antonína Kvasničky, městského aasistenta, sa
první kvinkvenálku, sabsisteční přídavek a v BÍ
osmi let ve slašbě obce Královéhradecké strávených
do pense. 14. Stíšnost pana V. Formánka, majitele
domu a říš. poslance,proti předepsání činžovního

. 16. Podá se vyšádané c. k. okresním hejtman
stvím dobrozdání o žádosti p. J. Michálka za svolení
k výčepu vína v domě čp. 238. 10. Žádosti p. Frant.

Kopie. p. Václava Machatého a AloiseTichého zeudělení práva měšťanského. 17. Žádostiza udělení
réva domovského. 18. Žádost studentské koleje čes
ých vysokých škol prašských sa příspěvek.



Ze Všeodb.sdružení křesť.dělnictva.
Schůze užšího výboru v Hradci Kr., 17. září. Poapora
nemoc. udělena: A. Prokopoví v Hlinsku 420 K, J.
Matlachori v Sedlci 6 K, J.Pelclovi v Ústí 6 K, J.
Jiruškovi v Ústí 6 K, J. Nýčovi v Náchodě 11 K.
Phijati 4 členové.

V Z dějin poddaných vesnicebýva.lého pamství ce Králové. (Die zá
zoamů archiválních podává V. P—o.) (Pokračování.)
VI Plačice. Počátkem 18. století bylo v Plašicích
18 sedláků, 4 chalupníci s 7 podruhů. Sedlák
Václav Pešek měl 68 str. II. tř., 70 ate. III. tř.
dědičn. rolí, pod 6 vozů (sena) dědič. lak, x str. 2 věr.
2 čtvrt. sabrady; úroků platil půlletné 1 sl. 47 kr.
"4 den.. vrchnosti odráděl 1 věr. pšenice, 8 atr. žita,
6 str ječmene, 6 atr. ovsa, jménem plecného 16 kr.
8 den. s 60 vajec; penu děkanovi desátka 2 str,
žita, 2 str. ovsa, sa obláče 3 kr., robotoval 3 dny.
Sedlák Martin Petříček měl 50 etr. IT, 60 atr.
HI tř. dědičných rolí. pod 6 vozů (sena) dědičn. luk,
2 etr. zahrady; úroků platil půlletně 1 sl. 39 kr. 3
den., vrchnosti odváděl 4 str. 2 věr. šita, 4 str. ječ
mene, 4 str. ovaa, jménem plecného 12 kr., 71 vajec,
10 slepic, pana děkanovi desátku 1 atr. žita, 1 atr.
ovsa, sa obláče 2 kr., robotoval 3 dny týdně. Sedlák
Václav Koutník měl 28 etr. II. a 44 str. III. třídy
dědiču. rolí, pod 7 vorů (sena) luk dědič., 2 str. 2
věr. zahrady; úroků platil půlletně 1 zl. 12 kr. 3 den.,
vrchnosti odváděl 8 str. 8 věr. dite, 1 str. 3 věrt 3
čtvrt. ječmene, 2 str. 1 věr, 1'/, čtvrtce oves, jménem
plecného 12 kr., 51 vajec a 8 slepic, panu děkanoví
odváděl desátku A věr. žita, 3 věr. ovsa, za obláče
mu platil 3 kr., robotoval týdně 3 dny. Sedlák Mar
tin Balcar měl 30 str. II, 58 str. III. tř. dědič,
rolí, pod 2 vozy (sena) luk dědič., 1 str. 2 věr. za
hrady: úroků platil 1 zl. 46 kr. 1 den. půlletně, vrch
nosti odváděl 7 str. 2 čtvrtce šita, 3 utr. ječmene, 6
str. 2 čtvrtce ovsa, jménem plecného platil 16
kr. 3 d., vajec odváděl 46, panu děkanovi odváděl
desátka J str. žita, | atr. oves, za obláč ma platil 1
kr. 3 d., robotoval 2 dny týdně, Sedlák Matěj Ku
bec měl statek téže výměry s byl vázán týmiž po
vinnostmi jako Mart. Balcar. Sedlák Václav Vacek
měl 10 str. II., 88 str. III. tř. rolí dědičn., 7 str. la
dem ležících, pod 4 vozy (sena! louky, pod 1'/, věr. za
hrady; úroků platil 1 zi. 1 kr. 4 den. půlletně, vrch
nosti odváděl ročně 4 atr. 1 věr. žita, 3 etr. 1 věr.
ječm., 3 str. 1 věr. ovsa, jménem plecného 6 kr. a 41
vajec, desátku panu děkanovi 1 str. Šita-a 1 str. ovsa,
za obláče 3 kr, robotoval 2 dny týdně. Sedlák Mar
tin mladší Šejvl měl 20 str. II, 43 atr. III. tř.
dědičných rolí, pod 4 vozy (sena) louky, ped 2 věr.
zebrady; úroků platil 62 kr. 4 d. půlletně, vrchnosti
odváděl ročně 6 atr. žita, 8 atr. 2 věr. 2 čtvrt. ječ
mene, 3 str. 2 věr. 2 čtvrt. oves, jménem plecného 8
kr a 380vajec, dávky p. děk. a robota jako Mart.
Balcar. Sedlák Jan Ludvík měl 20 str. II, 38 str.
2 věr. IIT. tř. dědičn. rolí, pod 4 vozy (sena) dědič.
Jak, pod 1 věr. zahrady; úroků platil 62 kr. 8 d. půl
letně, vrchnosti odváděl 4 str. 3 věr. žita, 3 atr. I
věr. 2 čtvr. ječmene, 8 atr. 1 věr. 2 čt. oves, ostatní
dávky a robotu jako Mar. ml. Šejvl. Sedlák Václav
Morávek měl 4 str. II. tř., 96 etr. III. tř. děd. rolí,
pod 4 vos7 (sena) luk dědič., pod2 věr. eabrady;
úroků platil 1 zl. 13 kr. 1 d. půlletně, odváděl vrch
nosti 2 str. žite, 1 str. 2 věr. ječmene, 1 str. 2 věr.
ovsa, jménem plecného 4 kr. 4:/, den. a 16 vajec, pana
děkanovi desátku 8 věr. žita, 8 vér. ovsa, za obláče
8 kr., robotoval 2 dny týdně. Sedlák Jiřík Petří
ček měl 8 str. II., 34 str. III. tř. rolí dědičn., pod 3
vozy (sena) louky a pod 1 věr. zabrady; úroků platil
51 kr. 81/, d. půlletně, vrchnosti odváděl 2 str. žita,
2 str. ječm., 2 str. ovsa, jménem plecného 7 kr. a 31

8 kr., robotoval 2 dny týdně. Selka vdova Pešková
měla 10 str. II. a 41 str, IIT. tř. dědičných rolí, pod
2 vozy louky pod 1 věr. zahrady; úroků platila 35
hr. půlletně, odváděla vrchnosti % str. 1 věr. šita, 2
str. ječmene, 2 str. ovsa, jménem plecného 9 kr. 2 den.
s 31 vajec, pann děkanoví desátku + atr. ita, 1 atr
ovsa, 5 kr. ze obláče, robotovala 2 dny týdně. (Pokr.)

Velké meštěstí. Dne 20. září o 2. hodině
noční zachvátil požár dřevěnou chalupu čís. 2. v Pra
skaéce. V několika vteřinách bylo celé stavení v pla
menech. Veškeren nábytek, Šatstvo, peřiny, zásoby a
hospodářská zvířata požárem zničena, ba ani lidských
životů ušetřeno nebylo. Tři osoby popáleny nebezpečně
a jedna stařena následkem popálenin již semřela.
Mimo to utrpělo 5 osob tolik popálenin ua rakou a
blavě, če na delší dobu jsou práce zcela nescbopnými,
Tři dělnické rodiny 8 11 melými dětmi — nejstarší
12 let — staly ee v několika vteřinách nabými še“
bráky. Postavení nešťastnýchchuďasů je hroznéi vo
lejí úpěnlivě k lidem dobré vůle o podporu! Dary
pro nešťastníky přijímá redakce t. 1.

Z Třebechovie. Katolická Jednota v Tře
bechovicích pořádá dne 25. září t. r. v aále pí. Kat.
Jarkovské divadelní představení: Loketský avon. Dra
matická bájka ve třech jednáních. Napsal Václav Kli
ment Klicpera. K novému vydání upravil prof. Dr.
Jan V. Novák. Začátek o půl 8. hodině večer. Školní
dítky přístupu nemají. Kroje z Hradce Králové Před
prodej lístků od 3. hod. až do 6. bod. v místnosti
spolkové.

Okresní flaamění ředitelství v Li
berel jest hotovou událostí, dle toho také vFiradci
Králové. Město Liberec schválilo jiš smlouvu s finan
čním erárem v příčině umístění finanč. okres. ředitel
ství a od 1. srpna platí se mu také nájemné. Činnost
svou započne asi I. ledna 1906,

Pohřeb Monagr.Bohumila Hakla ko
nás byl v Hořicích dne 14. t. m. o 10. hodině dopol.
Hned ráno ajížděli se cizí hostéjako místodržitelský
rada p. Steinfeld s Hradce Králové, okresní bejt
man p. dr. Pecka s Nové Paky, purkmistr z Král.
Dvora p. Finger, v zasto 1 Jeho Oavícenosti
hraběte Harracha centrální ředitel pan Vaníček
a úřednictvem a c. k. školní inspektor p. Strnad

z Nové Paky a jiní. Ač tobo dne bylo deštivo,
sešly se přece nesčetné zástupy občanstva z města
i okolí, aby zesoulého k poslednímo odpočinku
na hřbitov sv. Gottbardský doprovodili. V 10 hod.
započaly pohřební obřady. Dojemaé bylo, když
sbor kněží počtem 66 v čele a vdp. Janem Bar
tákem, aídeloím kanovníkem v Hradci Králové,
zapěl: „De profandie“. Po obřadech církevních
sapěl sbor řízením p. ředitele kůru Č. Pilaře
smateční skladby a po nich zpěvácký spolek „Ra
tibor.“ Průvod sabájen byl školní mládeží z Hořic,
s Dol. Dobré Vody a Milovic,pak kráčeli chovanci
sirotčince, k nimž nebožtík tak přiloul, že je učinil
ve své poslední vůli universálním dědicem, pak
následovaly apolby a korpurace a to: dámský pé
vecký spolek „Vesna“, „odštěpný spolek Červeného
kříže“, „Sokol“ v černém úboru, „Ratibor“, „Da
libor“, „Budeč“, divadelní ochotníci, městské i
tovární sbory hasičské, FemeslnickoŽivnostenská
Beseda, měšťanská Beseda, živnostenské společen=
stvo stavební, cech obuvnický, krejčovský, kože
šnický, živnost. společenstvo potravní, odbor Zemské
jednoty soukromých úředníků, odbor Jednoty
úřednictva samosprávného, spolek absolventů c. k.
udborné školy sochařsko-kamenické, odbor Č. O. B.,
českožid. jednota, slav. městská rada s purkmi
strem p. Erbanem v čele, okresní zastupitelstvo,
představenstvo israelské obce náboženské, deputace
spolku katol. jednoty z Jilemnice 8 praporem a
maoho jiných. Před rakví kráčel dloubý průvod
kněží zakončený vdp. kanovníkem J. Bartákem,
vdp. kaoovníkem F. Kernerem a vdp. vikářem
Václ. Kalašem z Hněvčevsí. Rakev střídavě byla
nesena kněžími až do chrámu Páně. Kudy průvod
se ubíral, rozžehnuty byly svítilny. V kostele nad
mrtvolou promluvil vdp. J. Procházka, bisk. ge
kretář a farář z Mlázovic, jako bývalý kaplan
v Pánu zesnulého. Dojemně vylíčil záslahy zesnu
lébo, poukázav ve své obsažné řeči na trojí moment
ze života zesnulého, jako kněze, vlastence a lidu
mila. Po zádošních službách Božích nesen byl
v Pánu zesnulý slavnou městskou radou Hořickou
k pohbřebnímu vozu, okrášlenému nesčetnými věnci
a taženému 2 páry koní. Před hřbitovem rakev
vložena na připravené máry a opět nesena mrtvola
slavnou městskou radou ke hrobu, kdež po skon
čených obřadech uložena k věčnému odpočinku.
Po poděkovací řeči vdp. vikáře V. Kalaše a po
Salve v kostelíku av. Gotthardském rozešli se
účastníci nohřbu.

Ze Smlřle, V neděli dne 18.září vyprovodili
jsme k poslednímu odpočinka vzorného studenta Jos.
Fireše, absolvovaného eeptimame bradeckého gymnasia
a chovance b. Borromsa. Předď rokem onemovněl zá
nětem pobradnice, z čehoš během roku vyvinuly de
souchotiny, ježto při své veliké svědomitosti nechtěl
studium na rok přerušiti. "Ka pohřbu dostavili 8e
kollegové s p. třídním professorem drem. Havránkem
a p. katechetou Frůhbanerem a též četní chovanci b.
Borromea e p. řiditelem drem. Reylem. Pěvecký sbor
studentský zapěl 2 sbory při obřadech církevních ří
zením oktaváns Šolce. Na rakev předčasně zesnulého
kollegy položila třída pěkný věnec. Zármutek rodičů
nad ztrátou nadějného syna byl veliký, ale také značná
účast obecenstva při pohřbu ovědčila, že všichni šelí
odchodu výborného stadenta. Budiž mu země lebkou!

Zimní hospodářská škola v Opočně,
spojená s Bměsíčním letním kursem hospodyňským,
vydala právě svou výroční zprávu. Z této je viděti,
že návštěva školy opět byla letos velmi četná a to
nejčetnější na zimních hospod. školách v celém Ra
kouska. Škola má svou ovocnou školku, pole pokusné,
mlékárnu a pomýšlí na zřízení školního hospodářství.
Mimo to honosí se škola četnými učebnými pomůckami
k nárornéma vyučování | Se školou spojen je vzorně
a účelně zařízený internát, kde ubytovaní chovanci
jsou pod stálým dozorem učitelstva, začež zaplatí za
celé opatření v internátě měsíčně 30 korun. Školné ani
zápisné se neplatí. Přiblášky do zimní hospod. školy
pro nový školní rok přijímá řiditelství školy; blavní
zápis koná se dopoledne dne 9., 16. a 23. října 1904.

Ze Skutče. Truchlivá zpráva letěla od úst
k ústům dne 19. t. m. v městě našem; dlouholetý
ctihodný učitel a horlivý říditel kůra p. Jos. Štirský
po trapné nemoci o půl 3. hod. odpol. skonal v 66
roce věku. Zesnulý pochází ze starobylého, váženého
Skutečského rodu a těšil se všestranné vážnosti pro
svoji milou, upřímnou povaha i pro záslaby, jež si
zvláště získal v pěstění hudbya zpěvu jak církevního
tak také'v různých apolcích, zvláště zpěváckém
spolku „Rubeši“, Nejlepší výchova uměleckou poskytl
sesnuléma jeho otec, snamenitý bonslistaa varbanista,
který jsko místní regenschori do nejpozdějšího stáří
9 největší péčí badbou a zpěv chrámový zvoleboval,
Syn pokračoval zdatně v šlépějích otcových, ačkoli
v posledních letech vážné choroba plicní těžce jej
sužovala. Pravidlo, že nikdo nebývá příslušně vážen
ve rodném městě, bohudík v tomto případě se neo
svědčilo. Všecko milovalo zkušeného paodagoga a sa
sloužilého regenechoriho; věra že nepřítele v našem
městě neměl. Kéž Bůb odplatí ctibodnému učiteli
stonásobně za všecko| — Pohřeb vykonán za vzác
ného účastenství 22. t. m.

Z Kyšperka. (Posvěceníměšť.školy.) V ne
děli odpoledne dne 18.ún posvěcena byla vadp. vi
kářem V.Tejklem, děkanem Kyšpereckým, za četné
aseistence duchovenstva místního i okolního a za čet
ného účastenství epolků a učiteletva nová budova
škol měšťanských v Kyšperku. Účastenetví obecenstva
bylo veliké a výzdoba všech domů v městěi v ulicích

dobrodiním jemu a jeho dětem je vzdělují. Ze věsk
počátkem moudrosti jest i bázeň Boží, na tu strunu

srdcí starostlivých otců a zvlášť naších křesťanských
matek udeřil i slavnostní řečník okr. inspektor p. O.
Kremla, promlouvaje případně o úkolech školy národní.
Doufáme, še pod řízením p. Trejtnara, řiditele školy,
nebude potřebí se strachovati rodičům o své miláčky,
ueboť jeho šlechetný duch nikdy nedopustí ničit to,
co vznešeného, on chce na dobrém základu křesťan
ského vychování rodinného dále stavět a zdokonalovat.
Péčí jeho, pakhorlivou pomocí městského tajemníka
pana Fr. Hlaváčea zejména obětavostí p. okr. bejt
mana Vojáčka byla při škole týmě dnem zároveň ote
vřens výstavka, která ve dvou velkých místnostech
do sebe pojala pravé perly umění a překonala úplně
naše očekávání! — Jsou to sbírky kopií uměleckých
děl malířů starších i novějších a pak i cenné původní
práce malířů z nejbližšího okolí, na př. obrazy akad.
malíře p. Umlanfa, roztomilé krajinomalby p. Hlaráče,
pak cenné práce p. Janovského, jehož „příboj vln“ je
zvláště úchvatný. — Město za pomoci městské apoři
telny kyšperecké vykonalo dílo velebné, postaviloť
pravý palác uměnám a vědě. Kyšperocká škola mě
šťenská je tohoto druhu v Čechách dosud jediná a
zaslubaje, by příklad Kyšperka byl co nejvíce násle
dován; šlechtění ducha tím, co krásného, by zjemnilo
společenský život, zmírnilo eenurovění, jakéž ae více
méně v moderní společnosti naší po vzoru „parlamentu“
zahnízdilo, ubrousilo a ubladilo by ostré hrany nená
visti stavů pracajících tělesně oproti těm, kteří pra
cají duševně. — Kyšperecká apořitelna školou měšťan
skou ponenábla uplácí svému okolí, co týž venkov po
léta do fondů spořitelních ukládal. Úkolům školy ky
Šperecké pro měuto i národ voláme erdečné: Zdař Bůh!

Z Čáslevě. Křestansko-sociální spolek po
řádal dne 18. t. m. zábavný večer ve spolkových míst
nostech u „Lišků“. Sebrána trojaktovka „Iogenieur
a jeho figarant“ a zapěny aborově některé národní
pleně (libické a chodské), Veliká návštěva evědčila o
tom, že činnost spolková zamlouvá se i širším vrat
vám obecenstva. Při večírku tom mezi hosty sobráno
11 K pro paní Honovou a její pět dítek, jež tak tra
gickým způsobem přišly o svého otce, živitele. — Šle
chetným dárcům zaplať Pán Bůh!

Z Libštáte. Dne 11. září ve 4 hod. odpol.
nešel se výbor zdejší Katolické Jednoty, aby se roz
loučil se svým zasloužilým jednatelem dp. Bohuslavem
Benešem před jeho odchodem na nové působiště do
Radimi. Sotva věsk uplynulo několik minut, přišlo
tolik členů a jimi uvedených hostů, žs prostranný sál
byl v pravém toho slova smyslu nabit. Za posvátného
ticha ujel se slova předseda p. Frant, Sedláček a vy
líčiv záslaby pana jednatele o spolsk odevzdal mu
krásný diplom čestného členství. Dp. jednatel dojat
poctou neočekávanon děkuje pravil, že diplom jemu
odevzdaný bude mu milou upomínkou na uznání věci,
kterou vždy ve spolka hájil. Sotva že domlovil, pli
nesl listonoš exprees-dopis, ve kterém byla z kompe
tentního infsta zpráva, že dp. Bohuslav Beneš zůstane
na svém dosavádním místě a to z té příčiny, že vdp.
farář v Radimi má u sebe nemocného švakre a ne
mocnou sestru. Jedni litovali vdp. faráře radimekého,
avláště ti, kteří ho dobře znají, druzí se radovali, že
horlivý a nezištný kapli. dp. Bohuslav Beneš zůstane
mezi námi. Na to bratří naši Lomoničtí,kteří nás svojí
četnou návštěvou překvapili, vyplnili celý další zá
bavný program aestávající z 10 císel, jimž tímto plné
své uznání projevujeme a srdečné díky za jejich obě
tarost a námahu vzdáváme. — Kolem 10 hod. večer
začali se mile pobavení členové rozcházeti do svých
domovů se slovy na rtech: „To je dobře, že dp. Be
neš a nás ještě zůstanel“

Z Chrudimě. (Svěceníchlapeckéškoly o
becná a měšťanské. — Svěcení školy mateřské).
Nádherná budova chlapecké školy, jež zbudována jest
za kostelem sv. Michaela, posvěcena byla v den sv.
Ludmily, v pátek dne 16. září. O půl 10. hod. měli
žáci chlapecké školy „Veni sancte“, následovala slavná
tnše sv., kterou sloužil místní vsdp. arciděkan. Po té
v průvodu, jehož se účastnili žáci a p. t. učitelatvem,
četné kněšstvo, hodnostáři světští a lid, šlo se ke
škole. Budovu vysvětil č. kanovník a b. vikář vadp.
Tom. Střebský. Po svěcení v tělocvičně promlavil
místní vadp. arciděkan v tento smysl: „Zvolili jste
ku dni avěcení den, v němž vykonáno bylo naše spa
sení a tím důmyslné dáváte na jevo, že chcete, aby
škola tato přispěla ku spáse dorostu našehojak časné
tak i věčné, aby dorost náš vyačil se tu všem po
třebným základním vědomostem a vzdělal se zde
k šťastné budoucnosti časné i věčné. Kéž přání vaše
v plné míře se vyplní! Zvolili jete den patronky české
sv. Ludmily, jež nám vychovala sv. Václava. Tím jste
neznačili, že vroucím přáním vaším jest, by škola
tato stala se staroslavnéma městu našemu lidumilnou
Ludmilou, ješ by vychovávala městu našemu i celé
vlasti naší Václavy, kteří by snažili se jako on ze
všech sil svých prospěti rodnému městu i veškeré
vlasti české. Jsem přesvědčen, že slavný sbor učitel
ský upřímně pečovati bude o to, aby v duchu sv.
Ludmily vychovával Václavy jemu svěřené a těším so
i tou blahou nadějí, že i vy, milí žáci této školy, vy
nasnažíte ne, abyste jako kdysi věrný služebník av.
Václava blahosl. Podivín vstoupili do šlépějí zářícího
vzorného sv. Václava a nejen nyní ve škole byli uče
livými žáky této avé školy Ladmily, ale, když z této
školy vyjdete, podobně jako ev. Václav přičiníte se o
to, abyste byli rodnému městu svému i milé vlasti
své co nejvíce prospěšnými. A tu ubezpečiti vás mohu,
že, budete-li v duchu sv. Václava, velikého patrona
našeho a dědice — pána země české číti, budete se i
vědy těšiti ze zvláštní mocné jeho ochrany a i škola
tato, Ludmila vaše, s radostí a hrdostí pohlížeti bude
vědy na vás, odchovance své. Pak kdyby, čehož Bůh
nás sechovej, sobe trudnější časy městu i vlasti naší
nastaly, nebude nám třeba se báti; svatý Václav
nedá zahynouti nám i budoucím a vyprosí nám
u Bohs, abychom všickni po pracích tohoto šivota
došli v šivot věčný, oheň jasný, svatého Dacha.“
Pak promlavil p. purkmistr Dr. K. Havelka. Ve své
řeči poukázal na histor. vývin školetví chradimekého
a na veliké oběti, ješ obec školství věnovala, zřídivši
celou řadu škol nádherných v poměrně krátké době
a odevsdal klíč dkoly zatímnímu řediteli p. Fr- Ta



láéčkovi.Pak promluvil p. místodrá, rada Aug. Beben
stoiger s Blankenfeldu, v níš pochválil obec jkoa pří
kladnou příznivkyni školství a vybídl rodiče i šáky,
by školy si vášili. Konečně promluvil sat. ředitel, po
děkovav sa důvěru, jíš se mu dostalo, še mu avěřena
správa školy; slíbil, že se přičiní, aby škola dostála

olu avému a provolul slávu císaři pánu. K lesku
slavnosti přispěl zpěv. spolek zdejší Slavoj zapěním
na počátkusvěcení písně svatováclavské a na konci
přednesením bymny národa českého. Co nejdříve ještě
má dojíti k posvěcení nové budovy novoměstské opa
trovny a nové velkolepé budovy střední hospodářské
školy. Zajisté, že vhodně uvedl p. starosta Dr. Havelka
v řeči avé, še prvá škola zdejší — stará chlapecká
škola — z níž nyní žactvo přestěhovalo se do právě
posvěcené nové budovy, nmístěna byla v středu města
na místě starého hradu chradimského. Na místě této
staré bašty, zřízené původně ku obhájení města proti
vpádům nepřátel hmotných, povstal nyní na sesílení
města celý věnec moderních bašt — škol — k obhá
jení duševních zájmů proti nepřátelům osvěty a vzděla
nosti. Tím zajisté čestně můžese chlubiti král, věnnéměsto
Chrudim, jemuž přejeme,by školství jeho přispělok vý
květu duchovnímu i hmotnému staroslavného města.
— Svěcení mateřské školy ve IV, části krátce před
tím (dopoledne 18. září) vykonal rovněž vadp. ka
novník Střebský, který blahopřál spolku ku zřízení
škol mateřských. Na to pan arciděkan promluvil:
Slavná obec zdejší již zřízením mat. školy získala
sobě zásluhu nevšední, kterouž postavením budovy si
ještě zvětšila. Jak užitečná škola mateřská jest, po
znatí můžeme, když uvážíme učel její i prostředky,
jichž k dosažení účelu užívá. Účelem školy mat, jest
podporovati a doplňovati vychování dítek u věku po
vinnosti školské ještě nepodléhajících, tedy připravo
vati dítky k vyoč. škol. spořádaným cvičením těla
a smyslů i přiměřeným pěstováním ducha. Při tom
hledí se k tomu, aby byl buzen a šlechtěn cit a po
ložen byl základ k života mravnému a zbožnému. Ač
naprosto vyloučeno jest všeliké vyuč. školeké, jako jest
čtení, psaní, počítání, pomocí písmen a číslic a ačení
práce ženské(šití, pletení), tedy přece mat. škola
poskytuje tobo bravým a zábavným způsobem velice
mnobo. Tělo cvičí a sílí se tu v přiměřenémířetělo
cvikem, dětskými hrami a zabradnickými pracemi.
Cvičí se ta sonměrně smysly cvičením vhodným zraku,
sluchu, čichu, chati, pocita tělesného a hmatu. Duch
budí a pěstuje ee návodem k správnému mlavení, pa
síráním na přírodniny, výrobky lideké, obrazy a hovory
o nich. Rozum vzdělává ae, pokud to útlost dítěte do
volaje, podáním a výkladem zákl. pravd náboženských,
přírodopisu, zeměpieu, kreslení, počítání do 10., cvičí
se pamět větěpováním vhodných veršíků a básniček
po náležitém vysvětlení, budí se tu a šlechtí cit, ze
jména city náboženské vypravováním bibl. dějů, cvi
čením v modlitbách, zpěvech zbožných a city
vůbec zpěvy, průpovídkami a povídkami; ani obraz
nosti se nezanedbává; pěstuje se tu vůle navykáním
k dobrému a hravým zaměstnáváním hledí buditi se
samočinnost a láska ku práci, a docíliti rozličné do
vedaosti a zručnosti prováděním rozličných račních
cvičení a bazení emysla pro tvary rozličné (věcné,
umělé a poznávací). Při tomdbá se individuality dítek,
aby se na ně nenskládalo více, než mohou unósti.
Jakmile by pozorovala se únava, ihned poskytuje se
dítěti přiměřeného odpočinku a příležitosti k zotavení.
Jak vítanou proto jest škola mateřská zvláště'rodičům,
kteří nuceni jsou jíti po práci a nemají času věno
vati se úplně výchově dětí svých! Avšak i rodičové,
kteří k tomu času mají, vděčně aznávají výhod, jež
dětem jejich mat. škola poskytuje. Neboť to upříti se
nedá,žebyťi dětemmobliposkytnoatidomavzdělání,
jehož jim mat. škola poskytuje, přece něčeho se doma
nedostává. Doma dítě pohybuje se v úzkém kruba
rodiny u nedostane-li se mezi více dětí, zůstává báz
livé, více do sebe uzavřené, nezřídka rozmazlené, kdešto
ve škole navyká společenskému životu, povzbozující
slovo pěstounky, příklad spolužáků mocně působí.
Dítě odkládá oatýchavost, umíněnost, navyká kásni,
poddajnosti, srovnaniivosti, podřizování se jednotlivce
zájmům celku, podněcuje se k zdravému ušlechtilému
závodění v dobrém a připravuje Be tak prakticky jak
pro školu, tak i pro život budoucí. Jak tedy vidno,
poskytuje škola mat. velice mnoho užitečného i jest
tedy zcela spravedlivo, kdyš jménem duch. aprávy i
rodičů srdečný dík tuto vzdávám sl. obci, která tolik
pečlivě se stará o blaho příslušníků svých a ze ardce
vycházími přánínejapřímnější,abyškolata mateřská
v nových vzdušných místnostech prospívala i vykró
tala jak ku blabu rodiny, i obce, i celé naší drahé vlasti.
Pan parkmistr dr. Havelka poděkoval přítomným hud
nostářům a provolal Jeho Veličenstvn sláva, coš od
přítomných bylo třikrát opakováno. Vysvětlil celou
akci předchozí, zřízení mateřské školy věnovanou.
Zakladatelkou mateřských kol v Chradimi jest hra
běnka Chotkova, v jejíž dlechetné enaze pokračovaly
Chradimeké dámy 8 pí. 8l. z Peyerefeldů v čele.
Mateřeká škola s počátku byla v vadově nemocniční,
pak v domě obcí propůjčeném. Slavnost, která násle
dovale, zdařila se pod řízením pana Kvapila sname
nitě; dostavila se k ní téměřvšecka intelligence ohra
dimská. — Obě krá. Jó slavnosti sanechají v srdcích
účastníků památku trvalou,

Z Chotěboře. Dne18.září byla a nás lidová
schůze, na níž řečnili zemětí poslanci p. t. Niklfeld,
dr. Zimer a říšeký poslanec dr. Pacák, Posl. Niklfeld
vykládal o obstrulkci Námců na zemském sněmu a
o zemských financích. Řeč končil poukazem ua odboj
mladých stran proti straně mladočeské pro nedobstí
jazykových nařízení, jako strana staročeská poražena
byla pro punktuce. ke slovu přihlásil p. farář Vlček,
jenž navázav na řeč posl. Niklfelda podotkl, že vedle
jazykových nařízení stále v naší veřejnosti považuje
se za záležitost aktuální politiky státní právo, ačkoli
reální poměry a moc skutečností nás poučnjí, že dnes
státního práva přímo dobýti nelze a že k samostat
nosti naší musfme pracovat docela jinou methodou,
prací totiž na poli kultury bmotné a duševní; pouhé
heslo nevystačí. Jest již nejvyšší čae, aby se v Če
chách počala dělat politika reálná. Není však výcho
vou lidu, je-li řekn ternebo onen řečník nascbůsi ve
fejné, že uskatečněním státního prává všechny peníze,

které dnes dáváme státu, zůstanou doma. Posl. dr.
Zimer počal objasňovat pojem státního práva.Musíme
se domábat státního práva na podkladě historickém
i přirozeném. Peníze ovšem všechny by doma neszů
staly, ale finanční síla království by byla mohutnější.
Na to přechází ku poměrůmnynějším a kritisoje čin
Dost ministra dra Kórbra,jenž sice mlavil v Haliči
krásně o spravedlnosti, o právu jazykovéma mnohých
jiných věcech, ale vůči Čechům o právu a spra
vedlnosti neví. Proti dra Kórbrovi musí Český
národ prováděti nejkrajnější oposici, Jelikoš, jak ue
zdálo, jistá část výkladu p. faráře VlčkadraŽimerovi
byla vadna, p. posl. dr. Pacák vrátil se ku předmětu,
jejš objasnil a potakal, že skutečně musí se pro státní
právo pracovat sílením hospodářekým a osvětným, Na
to v řeči Široce saložené a zevrabné objasňoval dr.
Pacák politickou situaci, která rozvíjela se jiš od
zrušení jazykových nařízení, která Němcům a jejich
práva nikdeneškodila.Němciovšempovažujízasvoji
dršsva i zadržování práva Čechům. Klesla státní
autorita před obstrakcí, která vynutila si bezpráví.
Odtud ony smatky ve vnitřním životě státním, jehoš
klid, jak se na náe žádá, máme vykoupiti popřením
svého práva. Nejsnazší východ jest: rovné právo všem,
sle toho nemůže dr. Kórber konat, protože připnatil
veto Němců. Dr. Kórber jest vo svých fečech, zejména
též haličských, pln rozporův a nedůsledností. Dra.
Kórbrovi se teď o to jedná, aby česká delegace ve
Vídni byla isolována, ví, že odpor její zlomiti nemůže.
Za ton příčinou šel do Haliče, aby získal Poláky a
řečník pochybuje, zda se mu to podařilo. Jest třeba
svornosti proti vládě. Pan far. Vlček vysvětluje, co
mínil rozamným bojem za státní právo. Právo státní
může se uskutečnit jenom na próvním podkladě histo
rickém a nikoli z titole přirozeného. Masaryk při
o právu přirozeném probrál. Němci a Uhři bobatpon
a my děláme politiku slovy; právo státní znenšíváním
slova sevšedňuje a stává se předmětemagitační licitace.
Do parlamentních sborů volme muže nejhodnější a
odstraňme národní příživníky a starejme se o lepší
politickou výchovu lidu. P. dr. Kudrna dotazaje se
posl. Pacáka. Jest mu nejasno, že se bude dělat opo
sice a pak, že se delegace zachová dle jednání vlád
ního. V tom vidí rozpor, a jest v zájmu veřejnosti,
aby takové věci byly jasny. Posl. Pacák vysvětluje,
če taktika se nesmí předem říci, bylo by to neopatrné.
Pan dr. Kudrna dí, že právě toho prohlášení si přál
a že bylo jeho úmyslem je vyvolati. Jest nesmyslno,
aby voličetvo poslancům taktiku diktovalo. Pak p.
Němec přečeti resoluci, k níž připojen dodatek p. far.
Vlčka, aby byli v Čechách volení všdy muži nejlepší

Hospodářská škola zimní v Hořo
vlefeh o dvou ročnících má účelně zařízený inter
nát pro avé žáky, aby ti, kteří od školy zuačně vzdá
leni jsou, byt soukromý vybledávati nemaseli. Žáci
v internátu bydlící plalí za celé zaopatření pouze 24
korun a musí sebou přinést: vedle šatstva a prádla
jedině: peřiny, dvě prostěradlaa přikrývku na postel,
Vyočování trvá od 3, listopadu 1904 do 31. března
1905. Do I. ročníku přijati bodou žáci od 14. roku,
kteří obecnou školu vychodili. Škola má vlastní o
vocnon i lesní školku a rozsáhlé zkušební pole. Závis
koná se každodenně. Přihlániti so možno buď písemně,
neb osobně až do A. listopadu t. r. Veškeré dotazy
co nejochotněji zodpoví a objasnění podá ředitelství
hospodářské školy zimní v Hofovicích u Planě.

V Lukavici m Kyšperka vypukl ráno,
dne. 20. t. m. v domku Františka Kylara požár a
strávil celé dřevěné obydlí i se zásobami. Pro ohromné
sucho letošní nebylo možno toho malébo praméuka
vody v potoce ještě tekoucího k hašení použiti. Štěstí
ještě, že nebylo větrno a že stavení bylo kol dukola
obstoupeno stromovím, Neštěstí chuďasa toho vyzývá
k milosrdenství!

Odhalení a posvěcení pomníku pac
Cagog. spisovateli a baditeli národa, Matěji Joa. Sy
chrovi, bývalému faráři v Zámko Žďára na Moravě,
koná se v neděli dne 25. září 1904.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
Leedostaliv knihkupectvíp. FrantiškaHovorky
v Žitné ulicí a vprodejinovin p. MVlčkana

Přkopech.

Také slovamét: bratří. Svas polských
akademických spolků baličských zaslal jeponskéma
vyslenectví ve Vídni telegram francouzsky sepsaný, ve
kterém se vyslovaje obdiv nad statečností japonského
vojska a vroucí blahopřání polské akademické mlá
deže Japonska k jeho „vítězetví“, Současně tito „Slo
vané“ litují, že se v nynějších poměrech nemohou
postavit do boje spula s Japonci protl tak nebespeč
Déma nepříteli, aby staleté utlačování polského lido
mstili a aby potlačeným národěm k svobodě a k do
sažení lidských práv dopomohli— Nelzest aní mysliti,
de všechna akademická wládež v Haliči souhlasí
s tímto všechen cit urážejícím, protislovanským pro
jevem.

Jak podrývají židédůvěru českého
lida v české obchodmletvo. Z obchodnické
jednoty pro Moravu a Slozsko v Brně se oznamaje
„Vyškovským Novinám“: V jistém městečku v bosko
vickém kraji učiněna byla u obchodníků rovice váha
ejišťováno, zdaž navážený do zásoby cukr po '/,
1, 2, 8 kg. atd. má plnou váhu. U obchodníků českých
a křesťanských obal doplňoval váhu, u gidů obal
tvořil plna váhy. Soukromým vyšetřováním vyšlo na
jevo, že rovise provedena byla na popud židů. Tito se
pa ni připravili a dnes plaší lid poukazováním na
výsledek rovise. Obchodníci čeští byli soudně atíháni
a některým uložen i trest vězení. To proto, že soudce
neměl znalosti v obchodních zvycích. Odsouzení se
odvolali. Komora obchodní vy-lala jim dosvědčsní, že

jednání jejich bylo oprávné, jelikož obal u cukru sa
počítává se při nákupu do váhy zboší a jsou proto
obchodníci oprávnění nábradou sa obal činiti ei při
prodeji na váze přiměřené srážky! —

Neškodile by, aby i naší pp. atarostovéa
představení obcí dle pokyna c. k. okres. bejtmanství
mor. třebovského osobním svým vlivem přispěli k vy
rovnání méně důležitých protir a sporův a takto
sudišství hospodářským zájmům obyvatelstva velmí
Škodlivé omezili. Pak věru mnozí starcatové nenosili
by své starostenství nadarmo!

Hospodářství carevo. Carruskýmápřes
ato soukromých velkostatků a 100 zámků a paláců,
které musí býti celý rok vydržovány. Počet carových
slašebníků jest 31.000 osob. Čtyřicet ze svých zámků
car nikdy neviděl, u přemnohých viděl jen zevnější
facadu, jen v některých jednou, dvakrát za svého ši
vota spal. Carské avukromé stáje mají na 6000 koní,
hospodářské dvory mají na 50.00 volů, krav a ovcí.

Jeduohlasná volba stela se v pravdě
v Rožnově na Moravě, kde k obecním volbám za 3.
sbor dostavíl se pouze jediný volič, Divné to pocho
pení občanských práv! A pak se divíme a naříkáme,
kdyš naší netečnustí dostanoa 6e na místa vlivapiná
osoby neschopné, 6 námi necíticí.

Zdraví — a eveee. Spotřebaovocestále
stoupá v krajích, kde lid jest nejrzdělanější a nejči=
pernější. Na stole bohatých Francoozů, Němců a
Aogličanů nescbází nikdy ovoce čerstvé neb upravené,
Ovoce samo skládá se většinoo z vody, Konpíme-li
ai 1 a jublek, dostali jsme as 75 kg. vody, 8 kg.
cukru, as 4 kg. rostlinného rosolu a kg. rostl. ky
selio, Nelekejte se mnobo přílišného množství vody.
Vždyť v mase z dobytčete dobře vykrmeného jeat as
"A vody a '/, látek výživných, v mase z novykrme
ného kusa jsou us */, vody a '/, látek. výživných.
(Čím více šetříme a koupíme si maso lacinější, tím
více se ošidíme). Z jmenovaných látek v ovoci má
výživnou cenu cukr, jenž slouží k dýchání, k výrobě
tepla, ka práci. Ovocné kyseliny působí slabě projí
mavé, odetraňojíce tak nebezpečné záněty střev. Ovoce,
blavně jablka, má mnoho železa. Nemocní bledničkou
trpí nedostatkem železa, pročež jim a blavně dětem
velice svéděí, Lékaři tvrdí, že požívání ovoce má za
následek zvláštní pražnost mysli a rychlejší vzrůst
těla. Kdo mnobo duševně se namáhají a málo se po=
bybují, těm jistě poslonží po obědě neb večeři dvě
jablíčka. Zvlášť pamatujme na mládež, a zaopatřme
nějakou zásobu ovocel

Vodní mádrž n Chomutova. Město
Chomatov v severozáp. Čechách pro nedostatek vy
datných pramenů a epodních vod opatřilo si potřeb
noa voda pitnou i užitkovou nasbromážděním vod po
vrchových. Za tím účelem přepaženo údolí Gróllbachu,
přítoka to Chomatovky, protékající Chomutovem,
zděnou hrází uprostřed 36:5 rn vysokou, ve vzdále
nosti asi 7 km nad městem. Šířku bráze v koruně
4 m, © patě 30 m, plocha bladiny nádrše plné 6-6 ha.
Celá bráz je zalošena na rulové skále a vystavěna
též z lomového kamene ralového. Zvláštním korytem po
lové straně hráze odvádí ae přívaly v případu, že ná
držje naplněna. Na horním konci nádrže jest upraven
hrabý ceďak na zachycení štěrku a písku. Veškerý
povrch území, jenž vodou jest zatopen, byl očištěn
ode všech rostlinných součástí a evaby vydlášděny
ae 8 m pod nejvyšší úroveů hladiny. Voda s nádrže
vede se potrabím 7-8 km dlouhým k filtrům.

Šale — vímo — Praha. Na podnětčet
ných vdpp. duchovních, jakožto dávných odběratelů,
požádal majetník vinic a velkoobchodu u vínem p.
Josef Šalc v Praze, aby Nejdůst. bisk. Ordinariát
Královéhradecký doporačiti ráčil jeho víno veledůst.
duchovenstvu diecóunímu. Po šetření žádosti a v uvá
žení, jak velice na tom záleží, aby při obětování mše
svaté přítomnobylo spolehlivě víno ryzí a ne
porušené, schválila Nejd. bisk. koneistof Králové
hradecká žádost firmy a pan Josef Šalc, tak jako le
tos v lednu při Nejd. kníš. arcib. Konuistoři v Praze,
nlošil dne 17. t, m. sde přísežný slib, še důst. diecás
nímu dachovenstva tolikéš jenom rysí, čisté, přírodní.
víno neporušené jeko mešní i jiné drahy dodávati
bude. Majitel protok. firmy Šule — víno — Praha je
sem. soudním znalcem vín, sám má vyhlášené vinice
košťálovské v sever. Čechách a je nájemcem šerno
seokých vinic J. O. Karla braběte ze Schónbornů, po
šívá nejchvalnější pověsti solidního, svědomitého kře
aťanského velkoobchodníka, je členem sboru obec.
starších kr. hl. města Prahy, podporovatelem umění
a Snah katolických, tak že se naň v uvedené příčině
e nejlepší důvěrou obraceti jest.

Podnikaví obchodníci čeští našli by:
viN.Jičíněna Mor. dobré pole působnosti.Venkovjes větší
polovice český, ale v městě je nedostatek českých.
obchodů! Též zřízení továrny na klobooky by se vy
platilo. Miliony Čechů a Slovanů chodí vesměs v ně
meckých kloboucích. České továrny na pletěné klo
bouky vůbec není v českých zemích.

Olej z vejce jest velmi dobrým heo-.
Jivým prostředkem na rányahozením,odřením,.
pořezáním způsobené. Rány olejem namasšané velmí
rychle ee hojí. Na Rasi připravují tento olej takto:
2—3 žloutky se rozetroa u dají na oheň, na němě se
tak dlouho necbají, aš shnědnou; aby se nespálily,
třeba je ustavičně mícbati. Zhnědlá tato hmota shrne
se zase dohromady, při čemž olej sám vyteče a se
sleje. Takto nabude se asi lžíce oleje.

Na rány dobytka užívajípastýřina dolní
Volze následující jednoduché masti. Rozdělají v taku
(skopovém loji, možno ale bez závady užiti i vepřo
vého sádla) něco na prášek rozetřeného atřelného prachu
a mast je hotova. V střelném pracho nolézající se ublí
a ledek působí antisepticky, zamezuje totiž hnilobu,.
v čemž spočívá hojivý účinek masti. Zpotí-li se koně,
fo se jim počne ukezovati živé maso, toš není lepšího
prostředku nad mast tu. Namažou-lí se v lét3 mastí.



"tou koně a potom se umyjou v nádršce mýdlem a
kartáčem, nejen še dostanou lesklou kůdi, ale imouchy
"8 jiný bmys dá koním těm pokoj.

(Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 17. sáří 1904. 1 h

plenice K 17:00—17-50, šita K 18-40—1320, ječme
-ne K 11'00—11'80,ovsa K 7-40—780,prosaK 00*00
—00"00, vikve K 00-00—00>00, hrachn K 18-00—2300,

"čočky K 00-00—00'00, jabel K 30-00—24'00, krap
K 1800—23800, bramborů- K 5-60—6"00, jetelového
semene červenéhoK 120-00—140*00,jetelového semene
bílého K 00:00—00*00, máku K 86-00—38-00, růžáku
K 00:00—0000, lněného semene K 18:00—2000, 100
kg žitvých otrab K 14-00—00'00, 100 kg pen. otrub
K 12'50—18'00, 1 kg másla K 9-40—372, 1 kg sádla
vepřového K 1-72—0'00, 1 kg tvarohu K 028 —0-32,
1 vejoe K 006—0*06, 1 kopa zelí 6*00—14:00, 1 kopa
okurek.K 2-90—4-00, 1 kopa kapusty K 360—600,
1 hl cibule K 13-08—14:00, 1 hl drob. zeleniny K

0'60—1:00, 1 kopa mrkve K 0*80—0'90, 1 kopa cerele
0:00—000, 1 hl jablek 4:00—5-60, 1 bl hrušek 620
—8"00, 1 bečka švestek 2:10—4-40. —Na týd. obilní trh
v Hradci Kr. dne 17. září 1904odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 460,žita 376,ječmene 3691, ovsa 338,
prosa —, vikve 6, hrachu —, čačky —, máku 24 hl,
jehel 6 bl, krup — hl, jetelového semínka 270 hl,
lněného semene 9.) Zeleniny: zelí 110 kop,
okurek 35 kop, kapusty 42 kop, cibule 21 hl, drobné
zeleniny 80 kop, mrkve 68 kop, cerele — kop, brambor
1231 hl. 3) Ovoce: jablek 120 jhl, brušek 80 hl,
švestek 200 beček. 4) Drobného dobytka: vepřů 1
kus, podevinčat 698 kusů, kůslat O kusy.

Listárna redakce.

P. T. pp. přispívatelů avých uctivě žádáme,
aby nám správy do čísla příštího za příčinou
svátku av. Václava, dle možnosti zaslali o něco
dříve.

Dlažníky prosímo za neodkladné
vyrovnání!

.—

Již vyšel "8%
© VW.ročník ©

našeho oblíbeného ©

kém Alu
s pěknými humoreskami,

články obrannými, hospodář
skými a s četnými illustracemi:

Za titulní, vícebarevný obraz

vybrali jsme »Navštívení Panny

7D DECBDBEC

| Aotel
a velkorestaurace

- „Dařtipán“
v Adalbertinu v Hradci Králové

doporučuje se

velectěnému P. T. obecenstvu

Co nejlépe.

DDC DCGDGDGBCEBESMu

K letošnímu jubilen marianskému
vydala

malou ale velmi příhodnouknížečku:

NeposkorněnáPanna a Matka
, 2 | Judilejná kniška obsahuj

Boší Maria. rýmms dějinysán
mání, pobožnosti a modlitby. ana: a sestavil
Alfons Pryč, farářv Horní Hynčind. Stran 83. —

V úhledné černé vasbé po 40 hal.

Doporučujeme
WD“vlastní výrobu paramentů “U8
i x nejbohatších látek. — Zvláštní píle věnuje se hoto

vení kostelníbo prádla dle církevních předpisů.
Velký sklad obrazů, soch a všech devo

tionalii a kostelních předmětů.

C. a k. dvorní fotograf

JE, LATOLAN
Hradec Erál.

——-Adalbertinum.=

Praha, Vodičkova ulice 37.

Marie.«

Vkusný obraz ten dá se zarámovati.

Objednávky přijímá

administrace „Obnovy“ v Hradei Králové,
Adalbertinam.

Bursa práce v Hradci Králové,

Služka do malého hospodářství a k ruce
hospodyni s platem 10 K měsíčně obdrží místo.
Truhlářaký dělník na stavební i nábytkovou práci
dostane místo v Dolní Dobrouči. Mladý, zdravý
muž, ženatý, hledá místo za sluhu neb podobná.
Přihlášky přijímá „Všeodberové sdružení
křesť. dělnietva“ v Hradci Králové.

S E RONONOBA
Odborná

dílna pozlacovačská
pro práce kostelní

a výrobu rámců všech druhů.
Polychromování "a Zarámování

slacení obrazů,podoblzen.
oltářů, soch, ka- | Veškeré opravy
zatolen, křížů ap. | levně sc vyřizují.

Em. Samek
pozlacovač v Kolíně,

Rubešova ul. č. 58 (proti hlavní poště).

mp- V řadě broních "ft
sdoodů eoropských.

šiš

Rozpočty, cesty a pod. zdarma. 

7 Provedení dokonalé. Doporučenípo ruce.E AUVAVDA

Důležité upozornění,
Mnohdyse posvátné nádoby spovrchem

na pohled porušeným hned za drabý obnos dávají
pozlacovati nebo se čistěním ostrými prostředky
povlak skutečně porašuje, ač by se chemickým
Čistěním za levný peníz tomu předešlo. K takovému
cídění,jakoši k pozlacování a natírání,
vůbec ke vkusnému obnovování chrá
mových rekvisit, soch, sešlých obrazův
8 p., materiálem zaručeným a v cenách nejlev
nějších,dále k stavbě oltářův, kazatelem,
Božích hrobů, zpovědnice a křtitelnice
v každém slohu i velikosti dle nákresův, jež sám
zhotovuji, dovoluji ai nabídnouti seveledůstojnémuduchovenstvu.

O solidnosti mého uměleckého závodu svědčí
mimo jiné i odporučení nejdůst. bisk. konsistoře
v Hradci Králové z 20. května 1886., č. 9., jakož
i odporučení al. c. k. okr. hejtmanství Novoměst
ského n. M. z 22. ledna 1909.

V hluboké úctě

JAN R. WOLF,
sochař a malíř

v Rovném, pošta Dobré u Dobrušky.

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
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.

CV OU OLOVOOT O0OTOVO TARA

Úbraz sv. Prokopa,
dle originálu VIRTORA FÓRSTRA, vyjde

koncem září t. r. v krásné barevné reprodukci v roz
měru29'/,x16 cm.,i sokrajem 44',x28 cm.

Subskripce na obraz ten
prodlužuje se

do konce září t. r.
V subskripci stojí list K 4-—, v rámu dubovém,
ořechovém, umělecky komponovaném pod sklem

Žadejte též vzorky (jež se půjčují)

nástěnných
nábož. obrazů
jež v rámech dobré kvality, barokových, ořechových,
jakož i umělecky komponovaných a ručně vyřezá
vaných do všech stanic Rakousko-Uherska franko

dodávám. Bedny se neúčtují, takže se nakoupí
všechny možné obrazy bez zvýšeníceny.

Všechny tyto věci dodává na mírné měsíční splátky

KAREL ŠIMEK
nakladatelství relig. obrázků a obrazů

v Českých Budějovicích, Rudolfova třída 42-I.

© SVÉ sklad malýchnábožen-©jsou vždy k disposici.

NÁBYTEK 0
av Dvořáňek, sklad nábytku



B.E.TOLDAD,"Fiat"
Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě. |

' Telefon č. 17. k Pošt. spořit. č. 802.161.X Založeno roku !863. i Psací stroj.

Jubilejní modlitbu
. „ „ V úctě podepsaná duchovní správa dovolujeei límto vzdátí své nejhlubší a

odpustkovou k + anně Marii bes nejvřelejší dílky všem, kdož jakýmkoliv způsobem při úmrtí Jeho Milost
poskorny počaté, dle Ordin. listu

„o“ č.1. +.1904.dostatilze100kusů,
89sa1KoBISK.TISKÁRNÉ. Nsdr “ Boh. F. Hakla,

ROVNÁ
25 GAGAIGA)

k i: sobí

-I

Apoštolského protonotáře, papežského preláta, rytíře Božího Hrobu, majitele zlatého zásl.
kříže s korunou, skuteč. kona. rady, bisk. vikáře a notáře, českého apisovatele, čestného
měšťana a prvoděkuna v Hořicích,dílem soustrast projevili, dílem zesnulého k poslednímu
odpočinku doprovodili.

Bůh budiž všem štědrým odplatitelem!
Děkanský úřad v Hořicích.

"A

©6)

"o
0 NOD =

veškeré ústavy (S

(© Všeobecná úvěrní banka
v Hradci Erálové

přijímá ohlady na úrok
We 4/2%

kterýž účtuje ode dne vložení do dne vybrání
Daň důchodkovou platí ústav ze svého.

Vzdáleným pánům vkladatelům zašlou se na požádání složní
listky pošt. spořitelny, aby penize bez výloh ukládati mohli.

žá 1avéi anůkvarní

Be poctyíaantikvariát |© Bohdana-- ©
ž Melichara ©

w Hradci Králové.
uh

585|2GS5GS5G585
ATŽTAJ 39 PLATANVATATÁATAATÍRO

Veškeré školní knihy
pro c. k. vyšší gymnasium, c. k. vyšší reálku, c. k. učitelský ústav, c. k. odbornou školu pro umělé zámeč
nictví, obchodní akademii v Hradci Králové, — pro měsťanské školy chlapecké i dívčí, jakož i pro veškeré

školy obecné v místě i v celém okresu

má stále v největší zásobě na skladě |
ES- nové i antikvarní "Bi —

ed
s knikkupovtní Dřolislava Droukala $5)

v Hradci Králové na Velkém náměstí čís. 195. n ší

Největší výběr všech poacích a krealicích potřeb, školních pomůcek, globů, atlantů,

olovníků, map, kapesních kalendářů, zápisníků, oešitů atd.

Objednávky z venkova vyřídí se obratem pošty a franko.
P* Soznamy na požádání zdarma."ga

$$ V o © 7 5 7dy FTV heS77 3 “ BASY A AAS V TS če
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové, — Vydavatel s sodpovědný redaktor AmtomímPoehmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Králi,



všech druhů a veškerý
také na výhodné splátky zasílá továrna

Adolf Novotný
wTýništi nad Orl.

OWB*>Rozpočty a venník zdarma. “i

KOBERC

František Fůgner,
dodavatel c. k. voj. unif. ústavu

v Hradoi Králové, mezi Grandhotelem a
Merkurem.

SKLAD OBUVI
všeho druhu

pro pány i dámy.
Obav zhotovuje se též i z přinešených látek,

Zakázky z venkova
jakož i opravy, které se ve vlastní dílně zho

tovují, vyřídí se obratem pošty.
Vhodné přilešitostné dárky.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn.Kn. |

nabízí ve velkém výběru:

Výtočné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Zlaté a stříbrné skvosty, Jehlyfetízky, prsteny, náramky, jehi

8 jv Kaon provedení

v nejlepším "JIB
OBP- provedení

Slzola

„HERDANI“
. PRAZE, Krakovská ul. 21,

(několik kroků od Václavského nám.).

První a nejstarší vojenský pří
s úplnou zárukou/ pravný ústaw v Čechách, na Moravěa ve

PALT Slezsku.—Příštíkurs projednoroční
Solidníobsluhap ři mírných dobrovolníky počíná (I. října t. r.
Ceny i obrázky velkých hodin Žádejte prospekty a výsledky zkoušek,

< oa požádánízašle.
Důvěry hodným edsilky na výběr téš i na splátky

bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

—

Na umělecko-průmyslové výstavě
ořicích r. 1903 vysnamenán státní

cenou."i

dušičkám
doporučuje svůj bojně zásobený eklad

e hotových náhrobků ©
z různých druhů mramorů a žul v cenách
levných první královéhradecký závod

Kněžské
g

kolá rky, | prozpracování,broušenía leštěnído
mácích i cizích mramorů žul a sienytů

látkypro dámy, Zdenka Ježkav Hradoi Králové.
veškeré prádlo . Přímýdovozšvédskéžuly a labradoru.

bílé i trikotové pro dámy i pány,
]

WF. nákrčníky,"a |

|

RA ŘÁÍKÁK
Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

. Založeno r. 1860
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,

hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek

U Vyznamenán státní medailií.
i) damaškové grádle bavlněnéi Iněné,($ i
: S- kanafasy,ON Velectěnému duchovenstvu
$| garnitury kávové,jídelní i vlněné, doporučuje

) vyšívanéi předtištěnéručníky, Karel Zavadil
, deky, stolní běhouny, garni= zlatník a pasíř
h

: tury, dámské ručníky atd. v Hradci (Králové, čís. 280
R doporoučím v jakosti nejlepší a (proti hotelu „Merkue“)
R . *v/ svůj hojně zásobenýRza ceny nejlevnější. slad náčiní
n) DoporučujivelectěnémuP. T. obe- bohoslnžebného
ý censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí, . *

M můj nově zařízenýa rozšířenýsklad si pro- ve Rk koma .»
L vše slině v ohnizlacené

a otříbřené, zač ar ručí.

veškeré objednávky co nej
Levněji vyříditi. — Platiti
možno č6š ve lhůtách. Oprava
snovuslacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
asdlou se již svěcené se stvr

" sením Jeho biskupské Mi

specielní obchod losti.„Starý závodmůj může

sklatovsk: prádlema bílýmzbožím oralpříp P. „lenní
v Hradci Králové ba op lichá,čís. 136. Velké náměstí čís. 186. . monstrancí, ciborií,relikvi

ářů, nádobek na sv. oleje,
lamp, luceren, lustrů, kaditelen, táckůna křest, svícnů, pa
cikálů, schránek na Nejavětější, patenek atd. co nejvíce,

První český katolický závod ve Vídní

František uher
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 sasílá
8e vše framco.

6P2 X602 XGPIX CBI XGODX

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

GB X692 XKCB3XSI X CDK683K643XCSD|X|C8XC653XGA3X CCPIXCBDXCEI]CSDXESDX

Oltáře, kazatelny atd.
všech slohů

vyrábí a plány neb fotografie na poš. zasílá

Frant. Jirouš,
odbor. závod pro práce kostel. v Slatinanech.
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Katolický patronát v Orientě,

(6 Psali jsme již, jak se naši čtenářipamatají, o tomto předmětu a avažovali, na
koho by as přešel patronát v Orientě, kdyby
došlo k úplné roztržce francouzské vlády
s římskou kurií, vlastně ke zrašení konkordátu
a odloučení církve od státu. Pravili jsme ten
krát, Rakousko že se k tomu nehodí, ježto ne
pěstuje politika koloniální a v Tarecku nemá
toho vlivu, jako na př. Německo,které je však
zase státem protestantským aItalii se patronát
avěřiti nemůže, dokad otázka papežské neod
vislosti není rozhodnuta; věnujeme li tomu
ještě jeden článek, činíme tak proto, že otázka
tato — aspoň v novinách — vstoupila do no
vého stadia tím, že se francouzská vláda vy
tasiia se starou mezinárodní smlouvou, vedle
niž jí byl patronát svěřen a papežská stolice
není prý oprávněna, jí jej vzíti, leč by smlouva
byla zrušena, k čemu by bylo třeba při nej
menším přivolení mocností. To se rozumí, že
židovská žarnalistika se toho ihned chopila a
s vrozenou jí drzostí právo Francie hájila,
ačkoli i obyčejný rozam musí přijíti k výsledku,
že kdo u jiného ochrany hledá, může činiti tak,
dokud sám chce, t. j. dokad se mu s druhé
strany také ochrany dostává, sic by z toho
neměl žádného prospěchua sloužil by svéma
patronu jen za podnož k dělání kariery.

Abychom dosah ať již domnělé, ať sku
tečné jakési smloavy mohli oceniti, musíme
věděti, v čem patronát Francie pozůstával.
Není to jistě jen prázdné slovo, pouhý jakýei
titul ze starých dob, právo bez podkladu, nýbrž
celá řada důsledků a práv, jež z patronátu vy
plývají. Na Východě vůbec a v tarecké říši
svlášť je při tamnějších nejistých poměrech,
při orientální zvůli a prodajnosti úřednictva
a bezpříkladném násilí křesťanům třeba, aby
nejsou-li příslušníky tureckými, pro něž platí
ovšem domácí zákon, byli chráněni svou vládou,
totiž konsulem. Spáchá-li něco takový Evropau,
nesení býti trestán po torecku, nýbrž je vydán
konsulovi, který jej pošle na potrestání, je-li
přečin větší, savé vládě, nebo jej potrestá vé
zením sám, po případě pustí na svobodu, aby
nepřišel o klienta, jenž, nelíbí-li se mu jeden
konsulát, může se dáti pod ochranu drahého“
Pak ovšem žije tam všelijaká sběř, která v Ev
ropě by byla nemožná a která bývá příčinou
povstání domorodců a řeže, jež z toho povstává.
Vedle konsula chrání svého příslušníka proti
úřadům i biskop, jenže ovšemje patronát jeho
více ráza morálního, protože jemu nestojí po
ruce diplomatický aparát.

Vedle jednotlivců jsou však v Orientě
celé korporace, ústavy vyučovací a řády ře
holní, jež hluboko zasahojí do veřejnéhoživota.
Mají-li jesuiti v Beiratu kolej, jež je spolu
gymnasiem a universitou, mají-li tam sto svých
učených professorů a na tisíc chovanců, svou
tiskárnu a dílny, pak ovšem —ana intelligence
od jakživa udávala všude tón — jsou oni
v městě kulturním živlem prvního řádu a
řeknou-li: „zítra budeme oslavovati jabileum
papeže,“ slaví s nimi jabileum to půle města,
ježto je od nich odvislá buď svými dětmi, jež
se v koleji vychovávají, buď se stránky ob
chodní, ješto kolej od nich kupuje, neb že se
v rodině čte nejrozšířenější časopis kolejí vy
dávaný. Totéž — ovšem v menší míře — platí
o dominikánské koleji v Jerasalemě, o vysoké
škole v Kaira atd. Každé téměř město v Ori
entě má nejméně dva řády katolické, fraoti
škány a Školní sestry, někdy ovšem i více ú
stavů katolických, v nichž je velký obrat pe
něz a které dají Evropě navzájem mnoho vy
dělati, zvlášť ale Francii, jejiž konsul je jejich

Hetronem. Francouzský konsul je v řeholníchomech jako doma, požívá tam pohostinství a
šíří pomocí klášterů svůj vliv v městě a zemi.
To se rozamf, jen tento patronát způsobil, že
je v klášteřích úřední řečí frančina přes to, že
největší kontingent řeholníků a řeholnic dodává
Italie a že italština je již od časů benátské
republiky v Orientě, zvléšť po celém Levante,

V Hradci Králové, dne 30. září 1904.

řečí téměř lidovou, kterou zná každý drahý,
jen trochu lepší člověk. Též je známo, že kon
sulové nepracují zadarmo a někteří že dokonce
jen nasvé intervence (prostřednictví) jsou pouká
zani. Při všech slavnostech, jež řády za pří
činou nějaké adálosti v rodině evropských pa
novníků odbývají, náleží francouzskému konsula
první místo, což u domorodců, nerozumějících
evropské etiketě (společenský mrav) až posud
mnoho platilo a pro Francii nebylo k zahození.
A kdo by mohl vůbec v krátké stati vyčísti
všecky příjemné i nepříjemné důsledky, jež
z katolického patronátu Fraacii vyplývaly?!
Nelze se diviti, že se Francie brání, že se vy
kazuje mezinárodní smlouvou a vůbec že si jej
nechce dáti dobrovolně vzíti. Ale je jiná otázka,
jest-lí smlouva na papíře nestane se bezcenným
archiválním dokumentem (doklad),až promluví
Řím a řekne: „Já vám zakazují k francouz
skému konsulovi pro něco choditi?:“ Mně to
připadá tak, jako by někoho, jenž požíval
v jistém domě pohostinství, nutili k jídlu, i
když mn tam chutnati přestalo. Kdo přinutí
řády, aby se utíkaly o pomoc k Francii, když
tato nepožívá v celém Orientě vlivu jiného, než
morálního ? K vůli jednotlivým ústavům nebude
si francouzská vláda vydržovati v středozemním
moři svou eskádru a to by byl již casus belli
(důvod k vypovězení války). Jakého vlivu po
žívá papež v katolickém světě a zvlášť v hi
erarchil, mohla se vláda francouzská přesvěd
čiti ve svých dvou biskupech, jimž hory doly
slibovala, prosila i nutila, aby do Římanecho
dili a přec jí to nic nebylo platno; biskapové
přese všecko nastapují cesta do Říma a tam
skládají své hodnosti do rukou nejvyššího pa
stýře a podvolují se jeho rozsudku. A to byli
dva její, jak pak by to teprv dopadlo kdyby
se 8 takovou obrátili na ostatní své biskapy a
arcibiskupy? Církev je organisací světovou,
a touto svou orgauisací budila a budí obdiv,
ba úžas i u nepřátel. Takových Combesů se
jinde vystřídalo kolik tuctů a kde jsou? —
Patří dějinám oni i ty jejich fermany, jež proti
církví vydali, církev však tam trvá dála snad
ve větším lesku, než jinde, kde kardinálové

ima byli kancléři země a naopak. Richelieu
a Mazzarin prospěli Francii, poškodili však

Sn Proto ať jsou rancouzštízednářiklidní!eholníci katolické církve v Orientě, jichž je
na tisíce, jsou lidé intelligentní, kteří vidí, kam
věci ve Francii spějí a kteří čekají jen na pokyn
z Říma a ten dojde ihned, jakmile dojde k ú
plné roztržce. Pak jim jejich smlouva nebude
platiti nic, neboť smlouvy platí, dokud obě
strany chtějí, aneb dokud jedna jes to, drahoa
k udržení přinutiti. Doma naseli svou proti
církevní politikou nesvárů, jež povedouk re
voluci a v cizině připravili bílou lilii Bour
bonů o její lesk a slávu.

Dopis z Prahy.
V Prase, dna 27. září.

(Odsousení kopidlenského pana učitele Křídla a
plynoucí s něho naučení. — Jak katolická spo
lečnost své právní a šurnalistické sastoupení sorga

nisované — nemá.)

Žijeme v době, v níž se na venek prova
lojí těžké, tajené vnitřní choroby naší české
společnosti. Přes to, že takové zjevy působí
trapně a nepříjemuě, nutno věnovati jim nále
žitou pozornost z důvodů, jichž zde uváděti
netřeba,

Minalý týden bylo konáno před jičínskou
porotou závěrečné přelíčení se dvěma bývalými
fankcionáři záložny v Kopidlně, jimž kladena
za vina celá řada „nesprávností“, jichž se byli
tito drahdy v celém kraji vážení a vynikající
pánové se záloženskými penězi dopustili. Při
přelíčení tom byla vina jejich prokázána a oba
obžalovaní, kteří byli z nesprávnosti usvědčení
a kteří se také k nim přiznali, porotou uznáni
vinnými.

Smutný tento případ jest jeduím článkem

Ročník X.Imserty se počítají levně, |Obnova vycháší v pátek v poledne.

z nekonečného řetězu neplach, jež se nyní
u nás na veřejnost derou a jest již tak oby
čejný a u nás všední, že se o něm zde šířiti
nebademe. Nás zajímá z jičínského přelíčení
s kopidlenskými smutnými hrdiny především
jenom jeden inomeaot, jejž pokládáme za na
nejvýš důležitý, abychom k němu důtklivě a
šíře promluvili.

Při přelíčení tom jako svědek slyšen byl
v Jičíně ve výslužbě žijící bývalý řídicí učitel
z Kopidlna pan Křídlo. Vážný tento wnuž, pů
sobě v Kopidlně, vida a znaje tudíž poměry a
oměje je posoaditi, měl tolik mažné odvahy,
že ve správnost jednání záloženských fuakci
onářů nevěřil a proto dal si na ně pozor a
nabyv k tomu důvodů, již před lety upozornil
předsedu záložny, že nepokládá v záložně
všechnu za správné.

A důsledek tohoto upozornění? Nebyla
revise záložny, ale pan učitel Křídlo pro své
úctyhodné a důvodné varování, aby se dal na
záloženské manipulanty příslašný pozor, byl
od nich žalován pro přečin urážky na cti a
odsouzen k pokotě 15 zl., čili na tři day do
basy|

Jak důvodnými, věcnými, správnými a
oprávněnými byly snahy A řeči pana učitele
Křídla, ukázalo právě odbyté jičínské přelíčení,
v němž vyšlo na jevo, kterak správně na po
měry nazíral a že včasně a právem na ně
npozorňoval. A za to byl odsouzen!

Nyní dostalo se mu za to stkvělého za
dostiučinění' Ovšem na konec každý zločin
vyjde na jevo a pachatel jeho některým způ
sobem bývá potrestán, avšak kdo nahradí útrapy
a muka tomu, kdo oa zločinné jednání ponuka
zuje, octl se za to dám za svou přímost a
poctivost ve vězení? Pan učitel Křidlo bade
nyní žádati za revisi a obnovení bolestného
pro něho soudního řízení, bude zajisté očištěn,
jako nevinně odsouzenému náleží mu nárok i
na jistou náhradu, červ, který nitro jeho pro
nevinné odsouzení žral, bude zamáčknut, ale
tím vším nezískal pouze jenom on, nýbrž také
celá naše společnost postavena jest před faktam,
o němž sluší nejvážněji uvažovati.

Páně Křídlův případ není u nás prvním,
kdy při činu přistížení zločinci vsadili na po
slední kartu a skatky jejich prozírajícího muže
postavili drze před soud a dali ho potrastati.
To se u nás stalo takřka již obyčejem, že
soudy jsou volány ku pomoci, aby trestní svou
mocí chránily — zločiny, jakmile proti zločinci
nestojí celá řada zdrcujících usvědčení, na něž
se pak teprve čeká, aby se časem provalily.
Totéž, co s panem Křídlem v Kopidlně, ode
hrálo se oa Mělníce, že byl totiž nebožtík
tamní probošt žalován, když se netajil míněním,
že by se měl dáti na Winklerovo jednání pozor.
Aby nebyl odsouzen, masil pan probošt Win
klera — odprositi. Když se začalo předloni
mlaviti o malversacích Ortových ve svatová
clavské záložně, volány také sondy na pomoc.
A to se děje u nás v nejrůznějších případech,
že mají býti soudy ochranou zlodějů a pod
vodníků, jakmile se někdo nad jejich jednáním
docela právem a důvodně pozastaví — —

Proto také se u nás rozšířila bázeň, o ně
koho „vzácnějšího“ jen slovem pochyUnosti
zavaditi, neboť zřídka kdy bývá možným do
volání se práva, pravdy a spravedlností, když
„proslalí“, „vynikající“, „vážení“, „bohatí“ da
rebáci začnou svou čest hájiti a celé své okolí
strašiti a terrorisovati.

Kdo měl příležitost a chuť po léta ruch
naší společnosti sledovati, zajisté, že má každý
v tomto směru dostatek vlastních zkošeností,
jak „velcí zloději“ smějí se u nás roztahovati,
až konečně v něčem uváznou, anebo sami 86
náble z povrchu zemského uklidí.

Soudy musí ovšem konati svou povinnost,
když žalující darebák dovede se na čas tak
ohraditi, že nemůže býti usvědčen, musí souditi
dle stávajícího materiálu. Proto má celá veřej
nost sama o svou čistota dbáti a co o kom
špatného ví, nemá se. tajiti a šeptati, nýbrž
má se to rovně a hlasitě pověděti a vyšetření
a zjištění toho žádati. Tajením, zastíráním nebo



líčeným nevšímáním si růsných nesprávností
rozbujela se taková neřest v naší společností,
že ji začíná ovládati dokonce smýšlení, že to,
co špatného provede se „šikovně“, není trestné.

Se smýšlením títá se již dokonce úpokoluje,tak že „obcházení“ zákona, předstírání správ
ného jedáání, protničení atd. začínají býti u nás
základem práva 4 zejména když jich začne
užívati „vážená“, „vynikající“ osobnost, mající
různé styky a požívající všeobecné důvěry t. j.
vodící své okolí za nos. - .

Toto bahno masf býti u nás co nejdříve
vysušeno. Otrávilo nejenom oelé rodiny, ale
omámilocelé krajiny a tíhu jeho jest cítiti
nad celou naší společností, jejíž mnozí u mnozí
vážení a vynikající členové docela cynicky

rohlašují: „Dokud mne nevede četník, tak
sem pán a kdo proti mně něco řekne, tobo

dám zavřít —“ .
Jak pak však mohl kopidlenský panučitel

Křídlo poslat na starostu města četníka? Masil
si to sám „odbručet“, že věděl, jak se v místní
záložně krade. A oa to většina našich všelija
kých výtečníků hřeší, že se spoléhá, že se jim
nic. nestane proto, poněvadějsou páni, poněvadě
mají moc, poněvadž mají peníze a poněvadě
jednaní své šikovně zastřeli, aby se na ně ne
mohlo.

Když však šikovnostta konečně sestárne
a zvetší a věc propukne, je rámus, hořekování,
udiv, jichž si naše společnost může docela
dobře ušetřit, dá-li na různé machry lepší
pozor, než-li dávala dosud, a když přestane
u nás platit stanovisko, že člověk může býti
pro pravdu zavřen. Stalo se to sice již mnoho
a mnohokráte, že pravda a právo byly pošla
pány a právě proto, aby 8e'to neopakovalo,
musí k tomu všichni poctiví lidé pracovati a
čistotu společnosti, v níž žijí a žíti musí,
cbrániti.

Naši domácí nepoctivci jsou našemu ná
rodu a jeho rozvoji stokráte nebezpečnější
než-li všichni němečtí mluvkové dohromady!

"

Když jeme se s panem učitelem Křídlem
k řeči o soudech dostali, bude zajisté dobře,
když při tom probereme ještě jednu choulo
stivou právní kapitolu našeho veřejného života,
o níž se konečně také promlaviti musí.

Bylo to teď rok, když jistý list napadl
jednoho kněze nanejvýš neoprávněným způsobem
a docela bezdůvodně dotkl se jeho cti. Urážka
na cti byla vyložena tak, že bylo odsouzení
redaktora nebo pisatele nepochybné.. Zmíněný
kn:z požádal pisatele těchto řádků, aby mu
v Praze zjednal právního zástupce, který by
případ ten zažaloval. Pisatel těchto řádků na
vštívil ve příčině té na učkolik pražských
advokátů, z nichž však žádný zastupování kněze
proti urážlivému listu převzíti nechtěl. Všichni
odmítali to stejnými důvody,

„S takovouto věcí, při níž by byl pobouřen
celý protikatolický tisk, hledají kněží advokáta,

FEUILLETON..
J Z minulosti Hradce Králové.

Pád dobytka r. 1778.
Dle „Protocoll. public, N. 50." v měst. archivu

podává V. P—a.

V červnu r. 1775 v některých obcích na
Královéhradecku, jmenovitě ve Stěžerách a
Libčanech, zjištěn byl „pád hovězího do
bytka“. Královéhradecký pohodný Jos. Zelin
ger byl povinen dle instrakce jemu dané padlý
dobytek odkliditi. Maso zakopával na místech
od obcí mu vykázaných, kůže pak přivážel
domů a zde je sušii. Poněvadž ei občané Praž
skébo Předměstí na to stěžovali, magistrát
převážení koží z padlého dobytka Zelingrovi
zapověděl a krajský úřad zákaz potvrdil.

Též bylo udáno, že stěžerští poddaní Vá
clav Novotný a Jakub Ryšánek „nakaženého
vola“ do Hořic prodali, proto byli do vězení
v Hradci Králové dodáni. Krajský úřad naří
dil, aVy s nimi bylo zavedeno vyšetřování prv
„zaviněné roztroušení páda dobytka“,

Ačkoli se všecka možná opatření stala;
aby se nákaza od Hradce odvrátila, bylo již
dne 11. srpna magistrátu oblášeno, že v mi
nulé noci ve dvoře paní Bergrové „kráva padla
na červenou nemoc“, jak totiž tuto ná
kazu nazývali. Že však již před 10 dny v témž
dvoře jedna kráva pošla, bylo to paní Bergrové
v sezení magistrátu dne 11. srpna „ztíženo“,
vyhánění dobytka jí zapověděno a zpráva 0
tom krajskému úřadu podána.

Vyhláškou ze dne 27. srpna 1773 upozor
nil krajský úřad obyvatelstvo na důležitost
těch opatření, která k zamezení pádu dobytka
byla učiněna. Proto magistrát dal svými čtvrt
ními bejmany všade ozuámiti, aby u hospo
dářatví, v nichž nákaza vypukla, víchy (há
ječky) byly vztýčeny.

Občanům, kterým dobytek pošel, nabízel
pohodný Jos. Zelinger za kůža po 30 kr. Proto

Jehoš jindy neznají. Proč pak sese iádogtí
aby byli právně chránění 4 hájení, nsobraoejí

na v advokáty, kteří zastupují církevní a klášterní statky, katolické velkostatkáře a vůdce?
Když tito páni advokáti seberou smetanu i
mléko, jsou předce povinsi vypití někdy také
kapka syrovátky.“

A advokát k zastapování kněse v chou
lostivé trestní záležitosti k nalezení nebyl,
neboť zástapcové církevních, klášterních statků
a katolických velkostatkářů se takovými troš
kami jako je hájení katolické cti, vůbec ne
zabývají. Případ, o němž zde vypravujeme,
není zajisté jedinýma poČecháchi po Moravě
jest jistě podobných zkošeností více, že kněz

právního zástupce mezi advokáty nenalezl.oto masil si dáturážku © znectění líbit.
Z toho důvodu, když se o organisaci

katolické společnosti pořád mluví, není zajisté
nemístné a nesprávné tázati se, co pro její
zájem a osobní ochranu její příslušníků pod
nikají zástupy advokátů, kteří církevní a kláš
terní statky a katolické velmože zastupují?
Jaká úloha a jaké postavení se těmto pánům
v oné organisaci přiděluje? Jakým způsobem
mají se jí účastniti a k ní přispívati?

Bylo by nepochybně nanejvýš sajímavo
ty advokáty jmenovitě uvésti a poukázati, jak
a kde ve prospěch katolických zájmů působí,
jak je mravně a hmotné podporují.

Jest-li že v advokátních kruzích panuje
ku katolické věci ledová chladnost a odmítavost,
zajisté že nejprvnější příčina toho spočívá
v tom, že katolická společnost své právní za
stoupení nemá zorganisované tak, aby mohla
čeliti všesn útokům, jež se na ni beztrestně
dějí.

Toto upozornění zatím stačí, aby 8e o zá
ležitosti této začalo v širších a také ve pří
slušných kruzích uvašovati. Za uvažování
jistotně stojí.

Kdyby katolická společnost, která dnes
nehledí si získati ani řadu řízných a ochot
ných sdvokátů, trochu jen pozornosti této zá
ležitosti věnovala, zajisté že by 8e velice brzy
octla v jiném postavení, než-li do jakého se
nyní docela zbytečně a samochtíc dává zatla
čovati.

A nedbání o dokonaléa všestrannéprávní
zastoupení není jedinou slabostí dnešní kato
lické společnosti, nýbrž nedbání to šíří se i
v jiné obory její zájmů. Musí se to konečně
a srozumitelně říci, že se katolická společnost
česká také nijak nestará o zjednání době, po
třebě a poměrům odpovídající čety obratných,
vzdělaných a dokonalých žurnalistů. Po aferách,
o nichž nechceme zde šíře mlaviti, neboť to
každý ví, že katolickéma žurnalistovi nezbude
na konec uež-li žebrácká bůl, předce jednou
mosí se o tom uvažovati, aby katolický tisk
byl příslušně zorganisován a aby nebyl obslu
hován naivně ochotaoicky nebo nešikovně ob
chodnicky.

V tom obleda zašla katolická společnost
česká v takovou poušť bezstarostnosti a ne————————>
na stížnost Stěžerských lidí poddaných alo
žil krajský úřad magistráta, aby pohodného

kůže zaplatil méně, než patřilo. Zároveň se mu
„takové jednání proti patentům mělo stíšiti.“

Poněvadž Zelingeri Libčanským za kůže
z padlého dobytka pouze po 30 kr. dával,
nařídil krajský úřad, aby „k zaplacení toho,
co váleží, byl přidržen“. Mimo to mělo se mu
pobroziti svržením z pohodenství, kdyby se
badoucnsě dle patentů nezachoval.

Obava před rozšířením nákazy byla veli
ká: již to, že „jistý voják oa Libčansku na
vartě stával, odkudž zase do Hradce častěji se
vracel“, ©mnohého znepokojovalo. ©Sousedy
z Pražského Předměstí velice pobouřilo, že
pohodný Zelinger kůže z padlého dobytka do
stodoly Vitouškovy skládal. Na jejich stížnost
krajský úřad nařídil, aby „rozsekány a zako
pány byly kůže, které Vitoušek (koželuh) ihned
do díla vzíti nemůže a shnilotině podrobeny
jsou.

Poněvadž také v Bydžově dobytek padal,
nařídil krajský úřad v m. říjou zvláštním
oběžníkem, aby zamezeno bylo dobytek z na
kažených míst sem honiti. O každém případu
měla se ihned zpráva podati.

„Dna 29. října v prostředním dvoře paní
„Grillky“ padla kráva, která na 4 neděle ne
mocná byla.“ Z nařízení kraj. úřadu byla zde
chlina prohlédnuta a tu shledáno, že mělájátra
sbnilá a střeva plnáhnisu. Poněvadž se paní
Grillové opět 6 kravrozstonalo, bylo nařízeno,
aby se předepsaných ochranných prostředků

vé opět3 krávy.TakéMatějDušekz Trávnio
hlásil, že mn touž nemocí kráva padla. Výkaz
padlého dobytka nemáme sice po ruce, uvšak
jistě počet jeho byl značný, jelikož „společn“
sousedstvo předměstí Pražského skrz rychtáře
p. Diviška roagistrát žádalo, aby se na obči
nách sousedských padlý dobytek více nezako
pával, nýbrž by se k tomu místo někde jinde

dbalostě,ča. n mipomalu již i bašdá boky
nářské domovnické zájmová odtažení
vysoko vysiká, Kam to povede? Hu koncům,
jejiché perspektivu ani malovati nechceme,

Není neaprávno, když přímořekneme
katolická společnost vydršaje, fedroje a živá
celé zástapy všelijakých lenochů a zbytečných
lidí, jejichž synové obyčejně proti ní agitají,
ale deset obratných a čilých žurnalistů, jež
slečně platila, vydržovati jí nenapadae.

V tom ohleda masí přijíti náprava s krabů,
kteří opatření její zjednati jsou v stavu. Daes
tiskově zorganisována jest každá společnost,
ochotně na organisaci tu přispívá, pečlivě se
o ni stará, jenom vkatolické společnosti s mo
derní a nezbytaou nutností se nepočítá,ačkoliv
jí má předovším a nejvíce zapotřebí.

Aby toho nebylo najednou příliš maoho,
dnes končíme.

Obrana.
(3) Polemika vychovatelevychova

telů. Pan poslanec Ý na věcnou obrana
„KřesťanskéŠkoly“ bájí se důvody tak „pád
nými“ a ráznými, že není na škoda polemiku
tu takó katolíkům ukázati; pan Černý totiž
odpovídá do slova: „Klerikálním žoldnéřům
sejména V.Špačkoví jednou pro vždy. Co o mém
veřejném vystapování a vůbec o mé Činnosti
soadí klerikální tisk a jeho žoldnéři, nebude
míti vlivu na mé další jednání. Tisk ten jest
již veškerou lepší společností uznán za mravně
schátralý. Surovost a lež jsou jeho nejlepší
sbraně. Bylo by ponížením, jimi se zabývati
S klerikálními utrhači není žádná řeč. Dokážeš
jim, že lhali, ale oni ničeho ze svých Jží před
čtenáři neodvolají, jako na př. Obnova,jíž jsme
lež dokázali v posledním čísle Č. Uč. As 619.
na ně jít — se nám neche.“

Takovou elegantní a „věcnou“ polemiku
ovšem svede redaktor Červánků taky, třeba že
není vůdcem „pokrokářského“ učitelstva. Dou
fáme, že pan vychovatel vychovatelů již ví,
že Obnova svůj zcela nezaviněný omyl opravila
beze všeho nucení; pan Černý musí už laskavě
prominout, že listem takového kalibru a tak
„důležitým“, jakým jsou Bydžovské listy, se
neobíráme; opravili jsme tedy beze vší výzvy
pana Černého sami tehdy, kdy se ozvalv lista
námi čtenóém.Na celkovém našem úsudku ovšem
přes to všecko nic se změniti nemohlo, poně
vadž důkazů nepoctivosti a červánkovské hru
bosti „Českého Učitele“ jest dost a dost. Pan
Černý tedy resignovaně praví, že s $ 19. na
nás se mu jíti nechce. Vida dobráčka-lidomila|
Nechá ostouzeti kněžstvo ve svém orgánu ne
pravdami do očí bijícími — a na druhé straně
jsko velkomyslný lev odříká se boje zvela
slušného a poctivého. Pane Černý, místo svých
neakademických nadávek posílejte na naše „su
rovosti a lži“ oprava za opravou| Chcete mocí
mermo zlomiti klerikalismu vaz. Ejhle, zde

vykázalo, jako i také, aby pohodnému místo
pro obydlí někde jinde bylo vykázáno, aby
příčinu neměl tak často s károu skrz předměstí
jezditi.“ V sezení svém dnem 7. listopada''u
stanovil magistrát, že pro zakopávání padlého
dobytka někde u Farářství vhodné místo vy
hlédnuto bude. Ve příčině místa pro obydlí
pohodného bylo ustanoveno otázati se ho, kde
sobě „capriphorau“ (pohodnici) stavěti míní.
Pakli by nějaké obecenstvu nepříhodné místo
žádal, má se poukázati na vystavění „capri
pborny“ na tom místě, které jemu již jeden
krát komisse vyměřila. (Komisse vyhlédla místo
pro zakopávání padlého dobytka a Michovcea
místo pro skladání koží pohodnému u Siro
vateckého).

Dne 12. listopadu 1773 oznámila paní
Grillová magistrátu, že ji opět 4 kusy dobytka
padly a 7 nově onemocnělo ; due 17. téhož mě

26. t. m. padla ve dvoře všestarském jedna
kráva,

Ještě dne 20. února 1774 paní Grillové

padlo tele odstávče. Taktéž pan primátor a p.os. Exner přišli počátkem březnao telataod.
stávčata. Znalci se však vyslovili, že odstávče
primátorovo mělo „pakosník“, Exnerovo pak
se roznemohlo na „břeteno.“ Dalších pádů do
bytčího moru nebylo již hlášeno. I zdá se, že
počátkem března 1774 nákaza nadobro vymi
zela, poněvadž krajský úřad požadoval zprávu
o tom, kolik kusů tažného dobytka hovězího
poddaným padlo a kolikkdoz poddaných ještě
ku zdělání rolí potřebuje.

Jakých škod pádem dobytka jednotlivci
utrpěli, viděti z toho, že ještě v února 1774,
pohodný Jos. Zelioger za kůže z padlého do
bytka dlahoval Stěžerským (poddaným) 70 zl.
9 kr., Libčanským 85 zl. 27 kr. a do důchodu
Královéhradeckého 109 zl. 48 kr. — Krajský
úřad zjistiv tento požadavek, vybídlmagistrát,
aby Zeliugra k placení přidržel, „pokud takto.
nic postačitelného k předložení nemá.“



L) nou příležitostsešermevati opravou
n aim „klerikálním“ 61 JČeský Uši
tél“ chudinka na naše a věcné polemiky
meodpovídá ani ve slonpcích vlastních — ne
může, děj se co děj! Zatabujete-li do tisku
„veškerou lepší společností oznaného za mravně

"sehátralý“ také Obnovu, dokašte to laskavě,
dokažte aspoň jednou. Ve slušné společnosti
"věcný argument bude glatit wc než silácká
-slova o „žoldneřích, serovosti, lši, o utrhačích.“

Buďte tak laskav, a mějte dobře na pa
veněti,v jaké eleganci a pravdomlavnosti jste vy
choval své věrné, Vy učiteli vychovatelů|
"Byli jsme toho mínění, že Vaši věrní sotva
mohoa draněji peáti meš jak -se dosad dělo
V „Čes. Uč.“ Ale Vy eami jste nás poučili o
jiném. Sama redakce „Čes Uč.“mosila veřejně
pokojiti nespokojence, jejichž aadkultarní vý
levy pro evoji hranatost předstihovaly socia
listický tisk. A pan Smrtka v témž „Českém
Učiteli“ napsal: „Kdo obmezuje volnost re
dakce, a podřizovatijí asiloje svýmchoutkám,
Jest věcí neznalé publikum oeganisační. Bylo
mi na doklad toho dovoleno nablédnouti do
redakčního archivu, ole ustrmul ;jsem nad řím,Z ná o odor , propusti: onu „vol
nost slova,“ sa kterou se šádá.“ Teď si jen po
ložte otázku, kdo ty pisatele k takové horko
krevnosti vychoval! Prohlédněte si to štvaní
v mioelých ročnících „Čenk. Učitele“ a pak
8 aepodivíte, še čety evolávané ke krajní „ráz
nosti“ střílí často v borlivosti dál než jak
hejtman komandaje. Nemí divu, že při stálé
exercírce vyniknoužáci nad mistra. —Chcete-li
mlurit o surovosti, žoldnéřích, lší a atrhačích,
pak si pročtete úapřed listy socialiatické a své
vlastní. Zde nalozaete příklady takových vzác
ných vlastností daleko spíš než v tiska jiném.
Ještě jednou vyzýváme: Neškoďte svým nad
kulterním psaním na cti čestnému a pravdy
milovníma očitelstva, jehož bohudíkjest posud
přes Vaši „výchovu“ většina.

Vyvási = mebezpečíf Protestantský
tisk sděluje očáslavském klerikalním mužském
pedagogiu: „Ke zkoušce pa ev. ref. učitelský
ústavv ČáslavidostaviloseJetos46chovanců.
Tak veliký počet žáků vyvolal myšlenku zří
diti pro 'I. ročník paralejku. Zemská školní

„rada však návrh na paralelku zamítla. Poně=
vadě místnost I. ročuíku ma více než na 27

"chovancůnedostačuje ai těmito již je přeplněna,
'bylo 19 ehovanců (mezi nimi několik dobrých
žáků) nepřijuto.“ Evangelíci předstibli dávno
již katolíky české svým konfessním eožským
pedagogiem, kterému ne dle zprávy novivářské
dobře daří. Divíme se, že tato věc prošla slí
divémo zraku protiklerikalního tisku. (Dosud
nedělají rámus, že můra klerikalisma dusí
nejvíce náš Jid. „Čas“, „Osvěta“, „Stráž“ atd.
miší jako ryby. Vyvásl snad již národ z ne
bezpečenství klerikalní záplavy? Či v prote
stantském klerikalismu udasiti se smí?

Politieký přehled.
Zasedání zemských sněmů vnaší polovici

fíše jest již v plném proudu. Dle rozpočta na
morav. zemském emněmubude nutno zvýšiti
zemskou přirážku ze 57 na 68 proc. Stoapnutí
toto zavinila úprava platů učitelských nákladem
3 mil. korun. Bračnský biskup dr. Pavel hravě
Hoyo skládal svůj slib masněmu nejprvé česky
a potom uěmecky, čímž ovšem Němci jsou u
rašení. -Njdp. břekap při ekládání slibu jisté
měl aa mysli, že dioaóse jeho jest ze tří čtvrtin
české, čehož Němci ovšem nechtí věděti. —
Pří volbách do výboru na saěmu přímořském
zvolení tentokráte i Slovinci. — Při zemských
volbách za všeobecnou kurii ve Štyrska zvolení
oba slovinští kandidáti. Kandidáti liberálního
selského svazu vesměspropadli, křest. sociálové
získali tří mandáty, socialista zvolen z osmi

pen jedná se ještě o dvě užší volby. —čmci prohlašají, že na sněmukrálovstvíčeského
zanechají jenom tehdy obstrokce, dostane-li se
Jim v zam. výboru, ve všech komisích a j. většího

počtu míat; zem. úřady mosí býti dle nich se
/a obsazovány Němci a na všechna vyšší místa

mají býti povoláni úředníci Němei atd. Už prý

p také jisto, že slovanské pobočky v Opavě ačšíně budou zrušeny a místo nich zřízeny
učitelské ústavy slovanské se sídlem v Polské
Ostravě, Přání německá rostou vysoko, jenže
slovanští zahradníci je zase hezky seříznou. —
Je tomu právě 25 let, 00 zřízena byla rakou
sko-německá alliance, k níž později přibránaíItalie..Z tohotodílaRiamarkoradosudmělo
hlavní užitek Německo; nekonečné zbrojení
tot následek tobote spojenectví. — Prozatímní
obsbodní-smioavaRakouskas Italii podepsána a
potrvá do konceroku 1906.— Šestimilionovému
národu českéma nechcevláda“ zříditi v Brně
drahou universitu, ale: půl miMonu Vlachů

„zřínujecestou nařízení samostathot právěidkou
fakufto v Iiiadbraku. Fakulta tato jest v každém

nibpe úplně. odloučena od innsbrucké univer

Preská vláda zakázala všem polským tě.
beovičnýmjednotám ve Westfalska jakoukoliv
veřejnoa činnost.

Proti anglickému úskočnéma přivlastoění
si vrchní mocí sad Tibetem vaje ruská
vláda ostrý protest a také Čína 8 jednáním
anglickým nesouhlasí.

President Spojených států severosmeri
ckých Rooselvelt snaží se, abyse vHaagu!
znovu sočla mírová konference a aby snahy;
její konečač byly uskatečněny.

Na bojišti východoasijském před Makde
nem Japonci dosad nopodnikli micproti Rasům,
leda že došlo k srážkám mezi předními strá
žemi. U Port Arthura so však stále zoufale
bojeje. Poslední útok Japonců byl ta Rasy
opět odražen, při čemž Japonci utrpěli prý
ztráty nesmírné. Raská posádka podniká při
tom za moci časté výpady, při nichž bodáky a
revolvery brají hlavní roli, Pozorehodnon udá
losti jest zřízení dvoa úplně samostatných
armád raských v Mandžorsku, jedna (nynější)
armáda pod velitelstvím Koropatkinovým, druhá
řízenímgenerála pcbočníka Grippenberga, která
ovšem z nového čerstvého vojska bude teprv
utvořena.Grippenberg jest prý zkašeným váleč
níkem, ač nyní čítá již 66 let. Zřízenídvou těchto
armád pod vrchním dozorem třetího neschop
ného vůdce pokládá se případuě nebezpečným
dalšímu postapu ruskému. Určitější nařízení
snad v krátkém čase objasní poměr mezi jme
novanými třemi vůdci a jejich úkoly.

Z činnosti katol. spolků.
Z Libštátu. (Přednáškao spiričismu.) Dne

18. sáří konala zdejší Katolická Jednota svou měsíční
členskou schůzi spojenou s přednáškou dp. Bohumíra
Tomíčka, kaplana z Roztok. Dp. řečník ve své 2 ho
diny trvající přednášce poukasoval na rozličné do
mněnky, jimiž za dob našich lidé, hlavně dacbaři —
v horách našich tak četní — hlavy si lámou a kterak
těchto domněnek svých atřízlivou vědou zavržených
užívají k boji proti náboženství. První domněnka,
která straší v blavách spiritistů, jest, že na hvězdách
obývají lidé a že lidé ti dokonalejší náboženství mají
nešli jest křesťanské a že tedy náboženství katolické
zdokonaliti se musí. Všecky hvěsdy dělí na 5 avětů,
v nichž rozliční duchové žijí dle své větší či menší
dokonalosti. Dp. řečník ukazaje, že otázka, jsou-li na
hvěsdách lidé čili nejsou, nemá co činiti s nábožen
stvím katolickým. Ukazuje dále, žo učenci dokazují,
de hvězdy nám známé, zvláště nám nejbližší z naší
soustavy sluneční pro pobyt nejen lidí ale šivočichů
vůbec se nehodí a že tudíž učení spiritistů o lidech
na hvězdách žijících patří do říše bájek, které si jen
chorobná obrazotvornost vymysliti může. — Podobně
nemohou spiritisté dokázati jinou svou domněnku, kte
rou jako pravda hlásají, še člověk skládá se ze tří
částí, totiž z duše, z obalu duše čili periepritu a
s těla. Pro učení to nejsou důkazy ani ze skušenosti
ani ze Zjevení Božího. Spiritisté učí tomu proto, aby
ostatní své nesmysly jako citování živých osob, kdy
tělo a periepritem na lůšku odpočívá a duše do media
přichází, dokázati mohli. — Podobně pošetilou jest
domněnka o stěhování doší čili učení, že člověk více
kráte na svět se rodí. Toto již před tisíciletími od
nejstarších spisovatelů křesťanských vyvrácené učení
neostýchají ee dosud epiritisté hlásati ano uvádětí na
jeho důkaz alova Pána Ježíše k Nikodémovi „Nenarodí-li
se kdo znova z vody a a Dacha ov., nemůže vjíti do
království Božího“ Jan 5, 6. Pán Ježíš však mluví
sde o duchovním srození na křtu sv. a nikoliv o tě
lesném snovnzrozování — Spiritisté npírají Božství
Pánu Ješíši pokládajíce Ho pouze za nejdokonalejšího
ducha, který se kdy s tělem spojil, kladouce Ho na
roveň gnostickým aeonům a praví o Něm, že jest ři
ditelem naší země. Dp. řečník ukazuje dále na to, žo
spiritismus je bankrotem náboženství; proto stoupen
cem jeho stává se buďto úplný nevěrec,který pohrdnnv
vírou chápe se pověry, anebo člověk, jehož pobožnost
byla jenom zevnější, který lpěl jen na věcech zevněj
ších, ale k jádru náboženství nepronikl. Ukazuje dále
na věnik apiritismu v Americe a přeneseníjehok nám.
Avšak co jinde jest bračkou, stává se n nás nábožen
stvím a sbraní nepřátel proti církvi Kristem založené,
Vybídnutím ko věrnému setrvání ve víře otcovské,
jakož k horlivému poučování zaslepených dachařů
skončil dp. řečník velmi poučnou přednášku. Přednáška
ta nemalé zajímavostí nabyla tím, še dp. řečník nváděl
četné své zkušenosti v duchovní správě nabyté a ci
toval časopisy spiritistické i katechiamua jejich. — Po

řednášce pobavili nás členové zábavního odboru pp.
. Mašek, Ford. Prášek, al. A. Hadincová a sl. k

Prášková, pp. Jos. Těhník, Jos. Sedláček, sl. M. Luk
šová zdařilým přednesem dvou jednoaktovek „Napřed
Matinka“ a „Dva mládenci“. Vyslovujíce dp. řečníku
sasloufený dík přejeme si, aby čilá naše Jednota po
dobné schůzeco nejčastěji pořádala. Další činnosti
„Zdař Bůh!“

Z Týmiště. V neděli dne 11. t. m. pořádala
naše katol. Jednota vycházkový večírek v Malých Pe
trovicích, spojený s přednáškou dp. katechety F. Jakla,
který přednášel o otázce rolnické. Přednáška ta byla
s velkou reostí vyslechnuta a bouří potlesku od
měněna aha páně řečníkova. Prostranný sál ho

i e pokojemk sála přinálešejícím. Návětěvou hojnou

pot la nás též bratrské jednota Třebechovická. Zá
vzí výbor jpobevil všeckypřítomné, Bačež se rosproudila nenucená zábava. ujeme všem pánům,

paním i slečnám i občanům petrovickýmza návštěvu

poč elok dor Nea |křesťaaskosoolálníp Ty:pořádal náš lidový o tální pro Tý
piště n. Orl. a okolí večírek v sále Panského doma

v Týeištin. 0 jený o náškou vdp. Anto

KáneíKašky,dána E me a Orl. „Je-lihanbou
býti katolíkem“. Zdařilá tato přednáška byla všemi
přítomnými takřka bez dechu vyslechnuta. Zamlouvalo
ee velice a byla trefně na naše místní poměryvolena.
Mnohé se slov páně řečníkových padlo v úrodnou
půdu a přání © mnoha stran bylo, by vdp. děkan zase
co nejdříve nás návštěvou svou poctil. Popřednášce
náš zábavní odbor se stkvělým úspěchem vypravil
dvě jednosktovky: Královna Natáliea Tři klobouky.
Všem přísnivcům našim srdečné díky za návštěvu, a
další činnosti naší Zdař Bůh!

Z Rychnova m. Kn. Naše odbočkapořá
dela v neděli dne 25. t. m. členskou schůzi, na níž
přednášel dp. Jiří Sahule o základě pravého štěstí.
V přednášce dovodil, že pokroky vědy jsou dvojostrou
sbraní; dostanou-li se do rakou nepoctivých, spíše
škodí, vež prospívají. Jen je-li sloučen světský pokrok
a bázní Boží, může velice prospívati. Leč i kdyby
věda sebe více pokročile, zůstávají zde stále mnohé
bolesti, které dovede pouze svaté náboženství léčiti ;
pravá víra nese útěchu i pro člověka amírajícího.
Držme se základu pravého štěstí totiž náboženství, a
pak i v dobách krušných nalezneme poslly. Děkujíce
pana řečníkovi za přednášku nezištně vykonanou,
voláme „Zaplať Bůh“ a těšíme se na drahou slíbenou
přednášku. Zároveň výbor odbočky vřele děkuje p.
Boučkovi za darované knihy.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Jmenování: p. Vác.

Kalaš, b. notář, děkan v Hněvčevsí, jmenován
b. vikářemokresu Hořického — Ustanoveni

Jeou: p. Václav Vačkář, farář v Cbřenovicích,
sa faráře v Bobdanči (u Ledče); p. Jos. Kunjes,
kaplan Lomaický, za faráře do Ruprechtic (Litom.
diecése); p. Jan Schmid, farář Valteřický, za fa
rářo v Maiersgriin(Pražská arcid.); p. AloisLorens,
koop. ve Velké Úpě, za administr. do Malé Úpy;
p. Jos. Soukap, kapl. ve Vamberku, za administr.
do Valteřic (Neudorf); p. Ant. Kotyza, koop. ve
Výprachticích, za kapl. do Proseče; p. Vinc. Ciner,
koop. v Kunvaldé, za kop. do Borové (u Poličky);
p. Petr. Zavřel, koop. v Borové, za koop. do Kun
valdu; p. Bohusl. Beneš, kapl. v Libštátě, za koop.
do Radimi; p. Václ. Bóbm, kapl. v Čermné, sa
kapl. do Ústí n. Orl; p Vil, Krenk, koop v Dol.
Libchavě, za kapl. do Čermné; p. Jan Dudek,
administr. v Jenšovicích, za kapl. do Luže; p.
Váci. Oliva, kapl. v Luži, za koop. do Svratky;
p. Leopold Opletal, koop. v Probluzi, za administr.
tamtéž ; p. Viac. Jandík, kapl. v Něm. Prusnici,
za expositu do Sárova. — Neomysté: p. Fr.
Franc za koop. do Pobleda; p. Ludvík Kůgler za
koop. do Libětatu, p. Jan Novák za koop. do
Žamberka, p. Frant. Stejskal za kapl. do Něm.
Prusnice. — Na odpočinek vstoupil: p. Jaá
Brunclík, farář v Probluzi. V Pánu zesnul: p.
Jan Krejčí, far. v Lukavci, + 19. září (nar. 1858,
vysv. 1881).— Uprázdněéná místa: Lukavec
u Pacova, fara patron. kníž. Lówensteina (od 22.
září); Chřenovice, fara patron. ústavu úlechtičen
na Hradě Pražském, od 26. září b. r.
V Dvacetileté jubileum počátku bo

ření hradeb v Hradei Král. bude dne 4.
října t. r. Právě v den jmenin Jebo Veličenstva roku
1884 připravena slavnost okásalá. Již den před tím
vlály prapory se všech domů Hradeckých a večer
uspořádáno slavnostní čepobití; upraven na Velkém
náměstí stkvělý ohňostroj. Druhý den přes deštivé
počasí rozproudila se slavnost velmi vzácná, Nejprvé
v chrámu av. Docha sloužil odp. biskup dr. Josef
Hais slavnontnímši, při níž obcovaloobecníi okresní
zastupitelstvo, vojenští hodnostáři, úřady politické 1
soudní, professoři 1 učitelé se žactvem, akademikové,
duchovenstvo, bohoslovci u všecky čelnější korporace
Hradecké. Po slavném „Te Deum“ za hlaholu zvonů
a za svižného pochodu dvou kapel ubíral se obrovský
průvod od kostela přes oboje náměstí ku Slezské
bráně, odkudž zabnul v levo a brankou vstoapil na
místo, kde se mělo s bořením počati. V hradebním
robu postaven pro duchovenstvo ateo, po jehož stra
nách postavena sádrová poprsí císafakých Veličenster
na jehlancích bojnou chvojí ozdobených. Opodál byla
tribans pro řečníka p. radu a majitele kuihtiskárny
Pospíšila, který se nejvíce zasloušilo vybaveníHradce
s těsného pevnostního zajetí. Bohužel však pro ne
přísnivé počasí nebylo sde řečnéno. Na bradbéch
v pravo od stanu přístroje k boření potřebné vkasně
seřaděny a chvojím i praporci osdobeny. Nad stanem
Da vysokém stožáru upevněn městský snak, kolem
pek vstyčeno více jiných okrášlených stožárů. —
Jakmile se průvod zastavil podala drašička, dceražka
aěstekého rady na podašce ozdobené stříbrné kladísko
s rašením data téhož dne p. biskupovi so slovy : „Bůb še- ;
hnejš podnikům Vaší Milosti.“ Po té vystoupil velepastýř
na místo, kde mělo sepoprvé sakopnouti a promluvil svně
ným hlasem: „Kdo obývá v moci Nejvyššího, v ochraně
Boba nebeského přebýrati bude. (Žalm 90).Slova ta
Písma sv. tanou emi na mysli, uvažujícímlo, žé nyní

toho, 00 minulý věk ka ochraně města a jeho oby
vatelů, ku obraně vlasti vystavěl, Obrana s bmply
bouráme — obrana ducha sde sůstane. ©Vspomícám
na měgto v staré Holladě (na Sparta), ješ cbtěl míti
zákonodárce (Lykurgos) bez pornostaích adí, joně:
chtěl míti zeď šivou z obyvatelstva láskou k vlasti 
Badéhnutáho, aby vlastenecké líska byla silnější 0



ohranou,než pouhézdivohmotné.Isde láskak vlasti
a říši, stotošňující se s láskou a oddaností loyálnou,
láska k panovnickému roda bude místo bradeb. Bade
po poboření bradeb město obyvatelstvem věrným, log
áluím, vlasti s krále milovným, aby bylo živou hrad
bou, ochranou vlasti, národu a králi svému, Toho al
všichni co nejvroacněji přejeme, tobo el veškeré o
byvateletvo král. věnného měste | našeho toužebně
šádá, a proto slavné zastapitelstvo starobylého Hradce
Králové v uvážení po věky velepamátné doby nynější,
problížejíc k budoucnosti, postaviti chtělo tuto bu
doucnost města a obyvatelstva pod ochranou Nej=
vyššíbo a požádalo mne. abych, vzývaje Boha a vy
prošuje svaté požebnání Jeho, učinil počátek velkého
díle. Prosmež tedy vělckni, aby Bůb žebnal a ochra
ňoval město se rozšiřující a obyvatelstvo po všecky
věky budoncí, aby sde povědy přebýval lid Bohu
milý, panovníka a vlasti věrný, zbožných a ctných
mravů. Ve jménu Bobatrojjediného:přistupmek dílul
— Po té požehnal velepastýř přítomnému davu, cho
pil se kladívka a zarazil je poprvé do bradby se
slovy: „Ve jména Trojjediného Bohsl“ Mezitím hrála
kapela sokola. choceňského císařskou hymnu. Po p.
biskupovi tesalí bejtman a místodržitelský rada baron
Malovec, parkmistr p. Collino a jiní. (Poduška ikla
dívko uloženy na památka do zdejšího musea). —
Ye chvíli prvního zakopnutí odeslán p. Collinem hol
dovací telegram císaři. — Po Čas slevnosti zněly
salvy z hmoždířů; odpoledne o 4. bodině vystrojen
banket v sále důstojnického kasina, jehož se účastnil
mimo mnobé hodnostáře též slovatný historik tehdejší
rektor české university W. Wladivoj Tomek, rodák
Královéhradecký, který i při loňské návštěvě Hradce
Král. s potěšením vzpomínal na onu šťastnou chvíli,
kdy byl osad pevnostních hradeb ku prospěchu města
zpečetěn. Při banketa po slavnostním přípitku pana
porkmistra Collina promlavil p. rada Pospíšil: Vidím
hvězdu, která ovítí jasně nad jiné. Jsou to dějinné
tradice tohoto města, které půdou jeho, jako drahé
dědictví přijímáme zpět. Bobata jest tato půda velí
kými činy, a nastupujeme v jasné šlépěje. Vzpomí
nejme toho, a zasvětme všecko myšlení, všecko ko
nání platným činům, odmítejme nízkost a sobectví|
Až pak jednou tato půdu, obohacenou novými činy,
odevzdáme nástapcům svým, větěpujme jim tutéž úcta
k právu, tutéž neoblomnost charakteru, tatéž lásku
k vlasti, s nimiž na té výupě českého východu žili a
umírali naši předkové, a s vimiž žít aumírat chceme
také my. A berla znám, o kterou opřevi půjdeme.
Jest to vůle k práci. Každý-ii zdvojí svoje Úsilí,
koždý-li přispěje svou břivnon k zvelebení této pldě
půdy, pak vstane město k lesku bývalému, a Da pa
ších vlastních občanů bude unova nastolena kněžna
českého východu. Té hvězdě, té berle, a s nimi na
šema rozkvětu Eliščina sídla platí moje Zdař Bůh! —
Při bostiné hrála hudba 19. ploku České skladby. Na
ukončení slavnosti pro město tolik významné pořádána
vSokolovně sokolská zábava a věnečekv „MěšťanskéBe
sedě“. Tolik na oživenívzpomínky na den tolik památný,
který možno zváti počátkem nové, slavné óry Hradce
Králové. Škarohlídné bradby rychle ustupovaly pře
krásným novým budovám; za deset let byl Hradec
tolik rozšířen a okrášlen novými stavbami, če se celá
jeho tvářnost měnila,

. V mimořádné schůzi měst. zastu
pitelstva v Hradci Král. dne 23.září1904
usneseno: Obsazení místa policejního komisaře od
loženo do schůze příští. Polic. strážníkem zvolen Jan
Masák ze Žižkova. — Na místo pp. St. Červeného,
J. Šantrůčka a Fr. Zdařila navržení do odboru tech
nického pp. Ježek a Nermaf, do zastevár. odbora p.
Růsička, do praeliminár. odboru p. Wipler, do okraš
lovaeího p. Wipler,do odboru histor. musea p. Fischer,
do kuratoria obch. akademie pp. Fischer a Wipler,
do kuratoria průmysl. musea pp. Haňáček a Wipler,
místopředsedou odbora zastaváren. p. Růžička. Skru
tininm vykoná městská rada. — Schválena parcelace
bloku U. — 10" parcely č. 4 v bloku U oceněn na
K 31:00 — Traviny na pevnostních pozemcích mimo
„dolní labskou kotlinu“ pronajaty na 3 léta pí. Riem
rové za K 14050-— a zároveň povoleno jí, aby pro
letošek mobla na lučinách těch pásti dobytek. — Zá
ložnímu úvěrnímu ústava povolena změna parcelace
staveb. míst v bloku E ap. Fr. Černému povolena
stavba dvoupatrového domu v bloku Ó na parcele
č. 9 s podmínkou, že do tří let zaveze vlastním ná
kladem ulici podél této parcely na straně jižní. —
Schválen změněný regulační plán města mezi Labem
a Orlicí a mezi blokem B, nábřežím, novými vojen.
kasórnami a Adalbertinem. — Vyhověno žádosti p.
Skuherského, aby mobl omítati před uplynutím zá
konné lhůty. — K žádosti řiditelatví c. k. vyšší re
úlky za různé opravy a úpravy v budově školní usne

-seno, aby ministerstva kultu a vyučování podána
byla žádost, aby nákladem státním dalo je provésti.
— Sčéhválenszměna stanov kuratoria obchodní aka
demie. — Schválene pravidla. pro vybírání dávky sa
dištění pivních tlakostrojů, 60 hel. sa jedno vyčištění

porn strojem..— Hejtmanstvídá se záporné vyjáení o žádosti p..Jos. Michálka za povoleník vý
čepu vína v č. p. 236, — P. Dr. Dardík ei stěžoval,
še ve školách odporuují se dětem tušky Hardtmu
tbovy. — Ostatní články pro pokročilost času odročeny
do příští schůze.— © ©

" Městská rada v Hradci Králové
ve schůzi 'dpě 26. září t. r. mimo jiné uenesla ce,

abý' pro „pára ebjednáno bylo 10 vagonů uhlí,1 vagon cí hlíny, 500 šárových tělísek, 500 ci
lindrů, 100 auerových hořáků -a 500 kg šamotóvé
-moučky. — Usneseno, aby policie vydetřila, sda-li
-nmístěna jsom v hostincích a veřejných místnostech

zdravotní plívátka a vyvěšenytabalky ozákazu plivati na zem a aby tech. kancelář n? ilóžila výkas,
kolik plivátekjeat ( v měst. ústa: ch a úřadech.
— Uděléno povolení k obývání novostavby p. Josefa

Vojběry a ku stavbě dvoupatrového domu p. Fr. Óor
nému, mistru sodnickéma na parcele č. A. v bloku O.
— Usneseno bylo, aby se okresnímu výboru doporu
čilo zavésti pitnou vodu do vnitř badovy všeob. ne
mocnice v HradciKrálové. Schváleno bylo, aby po
řízeny byly nástěnné skřínky pro obec. a měšťanskou
škola dívčí. — Usneseno bylo, aby ku příkazu okres.
hejtmanství byla dána výstraha oněm obchodníkům,
kteří v neděli přes 11. hod. dopolední mají obchody
otevřeny. — Provedeno skrutiniam voleb do odborů,
jež konaly se ve schůsí měst. zastupitelstva 23. t. m.
Zvolení byli: do tech. komise p. vrch. pošt. správec
Jos. Nermut, 38-hl. a p. Zd. Ježek, 85 hl.; dood
boru sastavárenského p. Růžička 80 bl.; do odboru
praeliminárního a revisního p. prof Wipler 88 hl; do
odbora historického musea p.prof. Fischer 38 hlasy;
do kuratoria obchodní akademie p. prof. Fr. Fischer
88 hlasy a p. prof. Wipler 383hlasy; do kuratoria
průmysl. musea p. Haňáček 34hl, a p. prof Wipler

me EoS áleno bylo, aby by é obecního ryba udnička“ v r. 1904 vylovené prodány byl
na hrási J. Horáčkoví v Sesemicích. P Ty.

Z průmyslového musea v Hradel
Králevé. Čítárnu průmyslovéhomusea navštívilo
v červenci (do 15.) 186 owob. Domů zapůjčeno 86 oso
bám 40 svazků s 1235 předlohami. Za dobu prázdnin
urovnány a skatalogirovány veškoró přírůstky celkem
185 svazků. Tisk obsáhlého kataloga ukončen, Ka
talog doplňovací vydá na požádání knihovník. Čítárna
bude opětně dnem 4. října počínajíc v obvyklé dny
(úterý a pátek od 6'/,—8*/, hod. večer) otevřena. P. T.
obecenstvo seupozorňuje na pravidlaknihovního řádu,
jež lze dostati uknihovníka, Zejména žádá správa
musea o laskavé zanesení do vyloženého archu fre
kvenčního. Knihy neb díla předlobovávydávána budou
jen po předložení řádně vyplněné žádanky. K volné
mu použití jsou příračaí kniby (slovníky) a veškerá
jednotlivá čísla časopisů uměleckých i odborných
počtem 58. Veškeré potřeby ku obkreslování vzorů
v čítárně samé ochotně zapůjčí přítomný knihovník
neb jeho zástupce. Všichni, kdož mají kniby déle než
20 dnůzapůjčeny, se žádajíovčaenéjich navrácení.—
Účetnický kure pro trahláře započne v pondělí dne
3. října o 6. hod. večerní v ačebně č. VI. obch. aka
demie. Vyučování povede p. prof. VI. Racek. — In
formační kurs pro činovníky živnostenezých apole
čenstev odbývati se bude od 24.—27. října. Kurs
bude celodenní. Přihlášky přijímá řed. prům. musea
v Hradci Králové. — Z dárců sluší jmenovati pp. V.
Červeného jun. zde, který obobatil knihovnu darem
skvostného alba nástěnných maleb kostela ve Speyru;
pan arch. J. Kotěra daroval do sbírek vysoký skle
něnýpohárekozdobenýrytýma zlacenýmornamentem
a starý hřeben vykládaný kameny; p. Hogo Píša,
velkostatkář ve Správčicích, kollekci plakátů, pí. M.
Vojtová, choť důch. zde, pokrývka ozdobenou červ.
vyšíváním; pí. M. Červená, choť továrníka v Kyjevě
na Rusi, 27 vzorů raských krajek; p. V. Červený
tamtéž vyřezávané osdůbky čínské. Váem dárcům
vzdává výbor musea vřelý dík. Za členy s ročním
příspěvkem K 3 přistoupili: P. J.U.Dr. A. Radolf,
advokát sde, p. Fr. Jiřík, přednosta filiálky rak.-uber.
banky zde a p. Bř. Broukal, knihkupec zde,

Bezplatné kursy pro modelování,
kreslení a cisolovámí zahájenybudouopětně
1. října při průmyslovém museu v Hradci Králové.
Mimoto započnei vyučovánívkursu malířekém,jehož
vedení převzal p. K. Langr, akad malíř v Praze.
Rovněž i čítárna a knihovna průmyslová badou pří
stapny návštěvě P. T. obecenstva v obvyklé day a
hodiny večerní. Do kursu malířského(měsíční poplatek
K 5) přijímají se žáci v sobotu dne 1. října od 2—4
hod. odpol., do kursu modelérského v neděli dne 2.
říjaa od 9—11 hod. dopol. a do kursu ciselérského
v pondělíod 7—8 hod. večer. — Veřejná čítárna
průmyslového musea otevřena bude dnem <. října po
čínsjíc každý úterek a pátek >d 6'/,—8'/, hod. večer.
— Aby se vyhovělo praktické potřebě, proměněn do
savadní kars pro kreslení ornamentální ve veřejný sál
kroslířský s nedělním vyačováním od 9—12 hod.
dopoledne. Zde bude možno každému a zejména řemosl
níkům všech oborů shotovovati si pod dozorem odb.
učitele potřebné kresby, nárrhy i detailní nákresy
(pro dílnu). Zapisuje se v uvedené dny v místnostech
učebních v budově c. k. odborné školy v přízemí na
levo, dvéře čís. 11. Mimo to možno učiniti přihlášky
do kursů i u ředitele musea p. Lad. Haněla, u pří
slašných učitelů kursů neboi v čítárně průmyslového
musea. '

Odhalili tvář. (Odpověď„OsvětěL.“ na jejívěnování). Kdo čítává v Hajnově„Usvětě“ sdrcující
rozsadky nad zkažeností všechostatních stavů s atran,
stojících mimo krah abonentů aneb stoupenců u
mravňajícího orgánu, mohl by pojati doroněnku, že
tvůrcové „OavětyL.“ a její dopisovatelé mrskají své tělo
každým dnem po spůsobu atředověkých flagelantů

aneb ukončnjí při černém chlebě a Čisté vo strávený den na tvrdých pryčnách sebezáporu. Vždyťlao

řece očekávati, Me aspoň výkvět p rokářakého tára nešije v odporu se svou novinářekou morálkou,
nýbrž še srým čistým šivotem dává příkladný vzor
sejména těm „skešeným“ klerikálům. Ale vo zkaše
ném světě těžkoi tomu nejchrástavějšímu umravněnci
uvarovati se pokušení. Pánové s pokrokářského štába
předpisují sice jiným přísnou morálkou, zasedají na

žsný soud nad provinilci, ale sami si popřejí ná
ežité bezúzdnosti ve všem i v choulostivých záleši

tostech.Jeoukrátcep Dlouhopopíralinašeobviňování, až se k té obojetností dosnali sami vo
feuilletoně „OsvětyL.“ podtitalem „Dvojítvář“ Pachatel
fenilletonu tohoto se totiž přiznává,de navětívil nočal

Největší potěšení ma spůsobileta okolnost, že v ná
jemci této „pěkně sřízené kavárny“ nalesl bývalého
redaktora našeho listu p.Vobejdu Prosečského. Vtipný
feuilletonista„OsvětyL.“chce náš list nčinitizodpověd

drze tvrditi, že prý psu Ruvárník nám dosud dopi
suje do listu. Prohlašujeme tvrzení toto sa uličnictví,
které by saslonšilo honorář takový, jaký sliboval letos

sdejšímů dopisovatali do „Osvěty“ bývalý p. městskýestaralí jemese a nostará ve 900 existenci
p. Vobejdy, ale myslíme, že jeho nynější závod no
může přece býti tak špatným, kdyš ho mohou dogi
sovatelé „Osvěty“ navštěvovati a když bese ostuda
mohou se veřejnědoznávati, že jsou a nájemoera této
místnosti v důvěrných stycích. Gratalujeme p. Hajnoví
k této kvalifikací jeho spolupracovníků, kteří |přece
jednou svou tvář odhalili. Jakého politování zaslouší
čtenáři takového listu, jenž s nedostatku lepší látky
vyplňaje ové sloupce popisováním výjevů z bordelu!
Co má věsk takový pokrokářeký list dělat? Macíšivit
uěkolikhladových krků, akcie šidovské jiš se neshá

nějh proto masí se lákati čtenářetvo třeba historiemis hampejzů.
. Romeert Jarmily Roslcké, slavné

virtuosky na housle, sa laskavého spoluúčinkování
operní pěvkyně slečny M. Turečkové a slečny Slévy
Nepeřené uspořádán bude v neděli 3%.října 1904.
Program: 1. Zaje: Hajd u kolo. 2. Brach: Op. 26.
koncert2G-moll I a II. věta. 3. Smetana: Arie Barči
s Hubičky. 4. Mosgkoveki: Scherzo-Valse op. 40.
6. Saiot-Sačae: Rondo Capricoioso.-6. Visetti: Diva
Valse. 7. Sarasate: Faust, fantasie. Začátek o půl 8.
hod. večer. Konec po 9. hod. Počátkem každého čísla
vchody se uzavřou.

Klieperove divadle. Ochotnickájednota
zahájila simní -saisona doe 28 září zdařilým veče
rem, jenž přinesl na scénu 3 novinky Národního
divadla. Kunětické drama „Co bylo“ našlo v p.
Paulovi a pí. Paulové šťastná interprety. Tendence
dramatu je zajisté ušlechtilá, |ale rozazlení děje
útěkem staré paní z domu chybujícího manžela
příliš drastické. Veselohra „Slušnost“ tvořila svým
Jemným humorem přechod ka Bissonově komadii
„Beránek“. Ve „Slušnosti“ si opět velmi zdařile
vedla v úloze mladé vdovy pí. Paulová, která tou
dobou je nejzdárnější bereckou silou v ocbotnic
kém sboru. Manželé Dvořákovi uměli se šťastně
uplatniti ve svých rolích. V komedii Bissonově
„Beránku“ podal komickéhootce obvyklou routinou p.
Beránek. SL.Nekovaříkova sebrala roztomilou eman
cipovanou dcerašku. V milovnické roli dodělal 6e
p. Broukal dosti slušného úspěchu. Soubra děje
byla velmi svižnou, ale sa to přestávky v mezi
aktí byly velmi dlouhé, Přestávka mezi druhým a
třetím kusem trvala celých 25 minut, ačkoliv
interiery nevyžadovaly tak dlouhé přípravy. Těmito
fádními přestávkami vzniká v obecenstvu nuda,
čímž zároveň povstává dosti nebespečná nálada ku
nestrannému posouzení vlastního děje. Jsme toho
názoru, že divadelní večer nemá 8e za normálních
poměrů protahovati přes 2 hodiny. Když trvá
představení přes 3 hodiny, z nichž celá hodina
padnena meziaktíjeto trochuvelký požadavekns
pozornost poslucbačstva kladený. A připočte-li 8e
ještě k tomu nesnesitelna temperatara z letaloh
měsíců ještě v divadle zadržená, pak ovšem stesky
na délku večera jsou oprávněny. Vyslovujeme též
přání, aby se nyní v divadle důkladněji větralo
dveřmi i okny, neboť při větší návštěvě nebylo
lze v divadle ani vydržeti.

Výstavka krajkářských prací s kareu
pro paličkování krajek v Něm. Rybné, uspořádaná
v Hradci Králové dne 25. září t. r. péčí průmyslového
musea, podala důkaz, že náš domácí průmysl krajkář
ský jemností, originelností a krásou mnohých vzorů
vyniká nad cisí průmysl Vystavené práce vybízejí
naše dámy, sby si pro své potřeby opatřovaly pouze
výrobky domácí, dle vzarů domácích, čímž by věra
vydataé přispěly na povznesení našich poměrů národo
hospodářských.

Zápis šáků na c. b. realce v Hradci
Králové činí celkem 381, s nichš do. I. tř. přijato
77, do II. 57, 1. 71, IV. 63, V. 47, VI. 36 a do
VII. 30. — Obchodní akademie má v I. roč.
BO žáků, v II. 30, ve IIL. 38 a ve IV. 20. — Na
c. k. odbor. škole zámečnické zepsánodo I.
roč. 19 žáků, do II. 17, do III. 16 a 2 hospitanti.

Úmartí. V Hradci Králové zemřela dne -34.
sáří paní Josefina Šormova, choť c. k. profesora. Po
hřeb konal se 26. září ne hřbitově Pouchovském.

Studentská noclehárna v HradciKrál.
sa letošních prásdnín navštívena byla 61 taristy —
studenty, kteří použili 68 noclehů. Ž pražských škol
ních ústavů přišlo do noclehárny nejvíce, 27, po4

žišli z Plzně, Pelhřimova, Hradce Jindř., 8 s Nov.
ydšova, po 2 z Kladna, Police n. M., Čáslavě, Smí

chova a z nezapsaných míst; po 1 z Pardabic, Kro
měříše na Moravě, MI. Boleslavi, Rakovníka, Hořio,
Žižkova. Dle ústavů bylo,5 s university, 3 s techniky,
24 = gymnasií, 10 z reálky, 8 s uč. ústavů, 4 s prům.
škol, 8 = obchod. akademií, 2 ze škol měšťanských,
1 se školy sochařské. Noclehárna naše těší se voliké
oblibě svým uprarením, ne čemě ai městská rada dávé
zálešeti. Sestává ze 3 postelí řádně upravených a 8
lůžek s nouze, pozůstávajících se 3 žíněnek, na každé
polštáře pod hlavu, bílého prostěradis s prošívané

přikrývky, Návštěvníci líbají si |volice, jelikož ledades mac "spáti na bolé sláměa dávají všecku čest
hradecké noclehárně i -jejím umlstáním v tělocvičně
obchodní akademie.

Falešné pětikermmy kolojí i v Hradci
Králové. Jiš více lidí jimi bylo napáleno. Proto pomorl

bmatem máme dojem, jako bychom měli mesi| prstyklouzek, — Na BRychnovsku objevily se v oběhui 
pedělaně „šlaté“ desetikoruny. ;

. Obdiv obecenstva vzbudilyportrétyshoto

. Tásghanu přiumělém avětle. Příjmatí tato Ise prováděti třeba i
v moci. Na aákladě svých studií na paříšské ovětové
výstavě sestrojil p. Lenghans aparát, kterým dosjeí



Ise výsledků naprosto nerosdflnýchod světludenního.
K nastávající sezóně símní ee ot. obecenstvu atelier
s tímto nejmodernějším sařízením 00 nejvřeleji od

„/(oralaje.
Z d poddaných vesnice býva.

lého pamství Hradce Králové, (Dierá
seamů archiválních podává V. P—o.) (Pokračování.)
VL Plačice Sedlák Jan Petříček měl8 atr. II.,
81 str. III. tř. dědičn. rolí, pod v vosy luk, pod 1
věr. ashrady; úroků platil půlletně 86 kr. 41/, den.,
vrobnosti odváděl 1 str. £ věr. žita, 1 atr. 2 věr ječ
mene, 1 str. 1 věr. oves, 8 kr. plecného, 20 vajec, p.
děkanoví dosátku 1 věr. žita, ( věr. ovsa, robotoval 1
den týdně. Martin star. Šejví měl 6 atr. II. tř.,
44 str. IIT. tř. dědičn. rolí, pod 1 vůz louky a 3čtvrtce
zabrady; úroků platil 46 kr. 4 den., vrchnosti odváděl
2 str. 1/, čtvrtce šita, 1 str. 1 věr. ječmene, 1 str.
3 věr. ovea, jménem plecného 7 kr., 30 vajec,3 ole
pice, panu děkanovi 2 věr. šita a 2 věr. ovsadesátku,
za obláče 1 kr., roboval t den týdně. Sedlák Pavel
Prodký (Pratkej) měl 6 atr. I[, 24 str. III. tř. dě
dičných rolí, poú 1 vůz louky, 2 čtvrtce zahrady;
úroků platil 46 kr. 4 den. půlletně, vrchnosti odráděl
2 str. 11/, čtvrtce šita, 1 str. 1 věr. ječmene, 1 atr. 3
věr. ovsa, 7 kr. jménem plecného, 20 vajec, dávky p.
děkanovi a robotu jako Martin star, Šejvl. Sedlák
Václav Šejvl mělvšech pozemkůjako Pavel Pradký,
úroků, pak dávek obilních vrchnosti i panu děkanoví
měl též tolik, plocného odváděl vrchnosti pouze 5 kr.
a vajec 16, robotoval také jen 1 den týdně. Chalup
ník Motěj Šejvl měl 8 str. 2 věr. dědič,rolí IT tř.,
pod 2 vozy louky, pod 1'/ čtvrtce zahrady, platil
úroků 34 ke. 2'/, den., panu děkanovi 3 věr. žita a 3
věr. ovsa desátku a za obláče 3 kr., robotoval 8 dny
týdně. ChbelupníkJan Klazar měl 2 str. 2 věr, dě
diěn. řolí III. tř., pod 1 vůz lonky dědičné a pod +,
vozu louky za roční plat 12 kr., zahrady měl pod %
vér.; úroků platil 9ke. 4 den. půlletně, robotoval 3
dny týdně. Chalopník Jan Vacek měl 4 str. I[. a8
str. III tř. dědič rolí, pod */ vozu dědič. louky a
pod 1 čtvrtci sahrady; úroků platil půlletně 9 kr,
1'/, den., vrchnosti odváděl 3 věr. žita, 2 věr. ječmene
a = věr. ovsa, robotoval 8 dny týdně. Chalupník Jan
Provazník měl 2 atr. děd. role III. tř, pod /, vozu
louky za roční plat 8 kr. a pod 1 věr. zahrady;
úroků platil půlletně 2 kr. 3 den., robotoval 3 dny
týdně. Všickni podrazi robotovali po 1 dni v týdna.

dova Jaršová měla pod '/, vozu louky zaplat
8 kr. ročně a 1*/, čtvrtce zahrady; úroků platila 3 d.
půlietač. Podrah Jan Smetana měl 2 str. II., 4
str. III. tř. rolf dědičných, pod 1 vůz děd. louky, 2
věr. zahrady; úroků platil 4 kr. půlletně, vrchnosti
odváděl 1 věr. žita, 2 čtv. ječmene, 2:/, čtvr. ovaa,
Podrah Karel Ludvík měl 4 atr. z věr. III. tř.
dědič. rolí a pod 1 čtv. zabrady; vrchnosti odváděl
ročně 1 str. žita, 1 věr. ječmene a 1 věr. ovsa. Po
drah Martin Petříček mel 6 str. JII. tř. děd.rolí
s pod1 čtv. zahrady. Martin Vacek měl %etr.

„tř děd. rolí; úroků platil 8 kr. půlletně. Karel
Vojáček měl 1 str. II. tř. děd. role; úroků platil 4
kr. půlletně. V Plačicích byla panská hospoda na
silnici „poštovaké“ ležící, k níž patřilo orné role pod
16 str. Ročnínájemné z hoapody do důchodu odváděné
bylo 100 zl.; z pole u hospody se kontribuce neplatila,
poněvaděbyl „grant dominikámní“ Celá obec platila
ročně pánům komisařům 19 zl, společným uloužícím
4 sl. 22 kr., masitého „uufšlaga“ 16 ul. 10 kr., slou
hovi odsejpala ročně 14 atr. žita,

Pro mešťastnépohořelé v Praskačee
posud v redakci Obnovy odevzdali: Nejmenovaný kněz
10 K, vldp. p: K. Kuhn z Chlumce z K, Vincenc
Němeček z Kněšic 2 K, Ant. Adam z Pardubic 1K,

tka Fr. z Bohdanče 1 K, Vít. Vlach z Oubislavic
4 K. O další příspěvky prosí redakce t. 1.

Hrabě Vojtěch Sternberg v Novém
Hredci Králové pořádáv nedělidne 9.Hina
v 5 hod. odpol. schůzi.

Velký populární kemoert virtaosana
housle Emanuela Ondříčka za spolnáčinkování virtuosa
na klavír Karla Leitnera ve prospěch česká školy
v Roketnici pořádá tělocvičná jednota Sokol v Týništi
n. Orl. v sále Panského domu v Týništi n. 0. v ne
děli 16. října t. r. Začátek v 8 hod. večer, Předprodejvstupenek u p. Fáborského,

Hrab. Anemskéslatinné lázně vBě
lehradě v království Českém do dno 24 září
1904 navštívilo 1371 hostí.

Sedmdesátimy svého věka slavil dne20.
zátí veledňstojný pán Vincenc Kleprlík, zasloužilý
děkan v Rychnově n. Kn. a od všeho duchovenstva
vikariátu vůbec ctěný a velevážený vikář traktu rych
novského. Dne 29. září 1834 ve Vysoké Srbské ve far
nosti bronovské narozen, byl na kněžství posvěcen
25. července1860,A působilhorlivěvduchovnísprávě
na růsných místech. Slavoňově, Deštném, Liberku,
Lukavici, Hradišti (bud. diec.), Kačerově a nejpoaléza
jeko děkan v Rychnově a od r. 1880 i jako vikář,
k němoš dachovenstvo i lid přilnuli s důvěrou, Taf
také působení vyzdobené akvostem přemnobých zá
slub a působení příkladné v mírui pokoji a vše pro
ten mír a pokoj. Tak aspoň oceňován je vldp. vikář
Kleprlík všeobecně| Duchovenstvo vikariátu rychnov
ského podalo velováženému svému vikáři důkas své
příchylnosti a oddanosti tím, še v den sedmdesátých
narozenin tlumočíla zaeloušilému veteránu i mezi
vikáři čtyřčlenná deputace uotivé blahopřání za oslý
vikariát. A tušby všeho duchovenstva neslyse zajisté
V ten den k nebesům vo vroucích prosbách, aby nám
Pán Bůh sasloužilého a velovášeného vikáře našeho

Lplné hoještě a přiKE m pdeoví Dedlouho aouho sachbov il! :Deo propiti .
maltoe annos |- , Propítloadpor

„„ Jubilejmí pemťnapočest Neposkvrněného
Početí Panny Marie koná se v nedělí dne2, Hjna
E r. ma Mariaoské Hoře u Čermné. Dopoledne
O 10. bod. bude slavnostní kázání Marianské,

prostoví slovutný kazatel vdp. P. Jan Zima, kněz
řádu byaediktinů na Slovanech v Prase. Odpol.
0 1. bod. koná tamtéž spolekkatolfckého rolajetva

českého svou veřejnou ochůzi, na které promluví
předseda spolku p. František Šafránek, rolník
s Dolního Města a p. Václav Myalivec, redaktor
NMeče“ z Prahy. V čas nepříznivého počasí koná
se schůze v hostinci p. Mydláře v Čermné.

Pohřeb učitele a řiditele kůru P
Jes. Štirského ve Skutěl. NašehoDesapome
nutelného rodáka uložili jeme v chladnou zemi ve
středu dne 22. t. m. Úderem 10. hodiny vyšlo ducho
venstvo z děkanského chrámu Péně k doma smutku,
kdež pobřební hosté v pěknémaeřadění počátek amu
tečních obřadů vyčkávali. Byla tu školní mládež obec
ných i měšťanských škol se svými pány učiteli, valný
počet učitelstva s okolí, veškeré městské spolky s0

svými propory, representace státních i městských úřadůa veliký počet ostatního měšťanstva i obecenstva
£ okolí. Z duchovenstva byli přítomní vidpp.: Jan
Vlach, bisk. vikář z Luže, místní děkan Štěp. Dvořák
s kaplany Jos. Bečičkou a Janem Němcem, katecheta
Jan Sokol, Jan Habal, farář z Rychenbarku, farář
Pusto-Kamenický Jan Kostkan a kaplan Fr. Strnad
s Ranné. — Zatím co v horních místnostech emuteč
ního domu konány pobřební obřady, četní pěvci shro
máždění před domem pěli smateční abory řízením pana
Kuisvinklůra, řiditele kůra z Chrasti. — Průvod ve.
dený vdp. Janem Vlachem nbíral se zvolna v dlouhém
kraba kolem náměstí, co nově zorganisoraná Skuteč
ská kapela hrála v pravdě omělecky smuteční pochody.
V děkanském chrámu sloužil zpívané Regaiem místní
pan děkan. U hrobu nad rakví vdp. děkan promluvil
o zásluhách, jakých si zesnulý získal dovedným a
horlivým řízením kůra; i když těžkou chorobou byl
stíhán, tak že jen s velkým přemáháním choditi mobl,
zasedával stále horlivě za velebný nástroj hudby chrá
mové. Doprovodiv množství iidí k poslednímu odpo
činka, nyní sám cestu ta koná. Na to vdp. vikář J.
Vlach — předeslav, že těžko mlaviti, když srdce bo
lem skrušeno a slza v oko se dere — v tklivé pro
mlově poukázal k stáléma přátelství svému k rodině
zesnulého, i k němu samému po celý čas svého téméř
padesátiletého kněžatví; se zemřelým loučil ae jako
u nejmilejším drahem a odporoučel modlitbě přítom
ných jeho šlechetnou duši i rodiče jeho na věčnost
jej předešedší. V přemnohém oku zaleskla se při
tom slzs. — A tak má Skuteč o jedna typickou po
stava méně; naše veřejnost zachová + J. Štirského
všdycky v milé, vděčné upomínce. Dejš mu Bůh ra
dost věčnou!

Přátelé! Počíná nové čtvrtletí;

předplatili jste řádně na „Obnovu“

vYóickni?© Kdokoliv tak neučinil,

nechťrychle dostojí ové povinnosti!

Různé zprávy,

V PRAZE »OBNOVU«
Ise dostati v knihkupectví p. Františka HovorkyvŽitnéulicí a vprodejinovinp. M. Vlčkama

Příkopech.

Slovo k upřímným Čechům. Uctěte,
drazí přátelé, památku sv. Václava i hojnými pří
spěvky na Ústřední Matici Školskou; ústav tento, po
kračuje ve vlasteneckých snahách našeho národního
patrona, založil již přes půldraba sta výborných
Škol, v nichž české dítky chráněny jsou před odná
rodněním. Pamatujte, že žáčkové, kteří do matičních
škol chodí, snášejí často i s rodiči svými nejrůznější
ústrky; naže podporujme tyto naše obětavé harcov
níky stojící na přední stráži a nesoucí břímě dne i
horka. Konejme čestaou národní povinnost u porážejme
útoky nepřítele vytrvalou obětavostí vlastní! Výbor
Ústřední Matice Školské v těchto dnech rozesílá
snažnou žádost za všemožnou podporu; kéž se prosba
ta sotká s nejlepším zdarem!

Stavba dóma sv. Víta v Praze pvsky
taje letos návštěvníkům zvláštního překvapení. Pod
dohotovenou klenbou nové vysoké lodi a zezápadního
průčelí stavby sneseno bylo totiž lešení, takže poprvé
po řadě let budování zjevaje se nový chrám ve svém
celku a diváku umošněno obsáhnonti „pohledem celý
rozsáhlý prostor lodi. Dojem, jenž nyní chrám skytá,
jest překvapojící. V šíři 13:6 metrů a o délce 48 m
zvedá se v imponujícívýši 38-56mnad dlažbouštíhlá
síťováklenba, její kamenná žebra a ornament svorníků
jasně kreslí konstrukci a barvou kamene odráší se

příjemné od omítky ploch. Pod klenbou, v obou dlouých stranách lodi, nalezá se pak po pěti oknech
a velmi bohatými kražbami — kafdé okno má kražbu
odchylné kresby od ostatních — nesenými štíhlými
svislými pruty. Na obou plochách západních věží,
obrácených „k lodi, odpovídají těmto oknům tak zv.
lípané či slepé kračby, to jest výzdoba o velikosti a
formy okenních otvorů. Zasklení oken provedeno pak
v kathedrálním akle bledě zelené barvy, jehež olovem
vroubené šestihránky tlamí prudkost denního světla
a roslévají příjemný jaa po prostoru. Pod okny na
lezající se triforie opakovány jsou podle oněch ze
starého chrámu pro jejich ladnost a bohatost, Svými
průměry důvěru skytající kulaté sloupky, usazené na
vodorovné plošině,nesou obloukový vlys a nad tímto
Usazena pak lavice.

k návštěvě ochoza. Dohotovením všech těchtoprací
nabyla vysoká loď své konečné tvářnosti. K úplnému
dokončení schází jiš jen pořísení kražby do velkého
sápadního okna a zasklení téže. Konečně bude pak
jat doklenrta hlavní kruchta, jakoš i bočaí kapleodi budou klenutya opatřenystřechami,čímšnovo
stavba bude hotova. Pracoje se pilně. Než zdárné

pokračování stavby jest ohroženo a celá řada obmy
šlených a před ných prací — tak i nmístění čes

kých panovníků na vnějšku budovy — musela Disodlošena. Zemská subvence, která byla celou řadu let
stavbě poskytována, byla o celých 50%,snížena a na
stavší nedostatek prostředků dotkl se citelně stavby.
Leč nejen stavba jest dotčena, ale i mnoho zručných
dělníků jest ohroženo ve avé existenci. Řiditelství
Jednoty pro dostavění chrámu av. Víta činí vše, aby
odvrátilo tato pohromu od pracovních sil, leč nebude
mu v roce 106 bez úsilné pomoci veřejnosti naprosto
možno při zredukovaných prostředcích celý velký stav
dělniotva udržeti. Zde musí všickni, jimž jde nejen
o chrám vám a 0 jeho dóminujícívýznam,lači 0 exis
tenci jeho dělných bndovatelů, napnonti síly a pří
opěvkysběratelatvím, přistapováním k jednotě přispěti
k odražení nepříznivých let.

Jak provádějí svépomoc rolníci
moravští. Jednou z nepěkných vlastností mvohbých
lidí venkovských u nás jest bezpodetatná nedůvěra
v podniky vlastní, které by mohly nejen neobyčejné
vzrůstati a zkvétati, ale právě lidu našemu a rolnictvu
zvláště — mnoho ušitku přinésti. A je zvláštností, že
děje se tak jen u nás, kdežto sousedé naši němečtí
vedou si v ohledu tom daleko moudřeji. Mluvím ze
zkušenosti četných. Máme blahodárné Raifleisenky, ale
— sledujeme jen, jak netečně chová se k nim a jak
málo jich používá český rolník. V krajinách němec
kých prospívají hospodářská skladiště velmi vydatně,
u nás — brojí se i z krahů, pro něž ae zřizují, proti
nim a podrývá se důvěra v závody, v nichž by rol
nictvo mělo viděti vlastné svou spásu. A jiná upole
čonská družstva! Nechci se oté smutné věciani roze
pisovati, ale poukázati míním k utěšenému zjevu,
jsk provádějí svépomoc rolníci na Moravě. Na Leto
vicku sestoupili se vynikající mažové a zřídili rolnic
kou strojírou a škrobárnu jako společenstvo s obme
zeným ručením v Letovicích, mající za účel dodávati
stroje dobré a laciné především spolkům Raiffeiseno
vým. Přes četné obtíže prospívá tento podnik znamenitě;
ceny sníženy o 20—25 procent proti strojírnám jiným.
Does má strojírna tato, podnik rolnický v pravém slova
smyslu a v celé říši prvof, vlastní výrobu fakarů —
jichž vyvezla několik tisíc, mlátičky s vytřasadly,vy
nález to českého rolníka osvědčený, — plabů a bran,
strojů secích a eečkovic. Na skladě má četné stroje
našichtováren českých (na př. Knotkovy). Členský
podíl činí 60 K a úrokuje sa dle výše čistého zisku.
Úlenem může se státi nejen spolek hospodářský, ale
i jednotliví jeho údové. Vo eprávní radě zasedají pp.:
J. Holba, V. Pátral, J. Švestka, J. Dobiáš a J. Pro
cháska. A tak tato blahodárná rolnická strojírna v Le
tovicích zkvétá za heslem „Svůj k svému“ a na zá
kladě výroku, který učinil již r. 1888 dr. Rieger na
sjezdě rolnickém v Praze: „Chcete-li zůstati pany na
své půdě, kterou Vám předkové odkázali, musíte ne
jen hoepodařiti dobře, ale i rozamě a a pokrokem.“
Přáli bychom si, aby tento avětlý příklad ze sesterské
Moravy byl pobídkou i rolnictva našemu v podnicích
velikých i malých,

Proti krvavým románům ostřepíše
„Český Učitel“ ze dne 81. erpna. Bičaje po zásluze
chytráctví nakladatelů, kteří předplatitelům znemrav
ňujících krváků slibují „za nepatrné doplatky“ (které
bývají vlastně velikými) obrazy svatých. — Proti vy
snávání prostého lidu agenty takových škvárů musí
každý poctivec protestovati. Ale při tom saznamená
váme jeden příliš nemilý vroubek. „Čes, Uč.“volá sice
horlivě: „Komu není soustavné oblbování lidu lho
stejným, ten musí každý postaviti ae se vší rozhod
ností proti morově otravnéma působení krvavých ro
mánů a poučováním a vysvětlováním stále musí proti
Dimpůsobit!“Ale zatím tento mravokarce od
poroučí v příloze k témuž číslu zo dne 81.
arpna prolhaný krvák Věry Kryžanovské!
Snad chce dobrotisko klín klínem vyrážeti. Ani v krvá
cích z let osmdesátých nebyly takové nesmysly, ne
byly nízké pudy tak dráždény jako v krváku tomto.
A „Čes. Uč.“ přece horlivě jej doporučuje do každé
lidové knihovny, odporoučí jej jako náhradu za histo
rický životopis Husův. Inu, špiní se v románu tom církev,
a tu je jiná logika. Až bude v novém vydání vychá
zeti podvodná „Řeč generála Jesnitů“ nebo „Papežka
Johanna“, buďto bude „Čes. Uč.“ dělatitěm pamfletům
reklamu též nebo aspoň v zájmu „pokroku“ bude
loyalně mlčet jako ryba. Že nejvíc krváků vydává so
ciální demokracie, o tom ovšem „Ces. Uč.“ nikdy ne
poví. Ó učenosti a upřímnosti, jak divně vyhlíšíte
v orgánu — pokrokovýchvychovatelů|

Ubíjení Poláků v Prusku dějenenej
hnusnějším způsobem. Pruský ministr osvěty vydal
právě nařízení, v dějinách států civilisovaných neslý
chané. Nedávno praský „Lehrzeitang“ udával polské
učitele, že mimo školu „rozmlonvají polsky s polskými
členy školních rad ba dokonce i s dětmi polskými.
Odvolávaje se na tuto denunciáci, nazývá pruský mi
nistr osvěty ve svóm nařízení toto jednání učitelů
„nedůstojným, urášlivým a nestoudným“ a nařizuje,
Že od nynějška všude musí mlaviti jedině jasykem ně
meckým. „Žádáme dále“, píše ministr, „aby učitelé
také se svbu rodinon mluvili jen německy. [nepekto
rům školním klademe za povinnost, aby při každé
příležitosti se osobně přesvědůili, zdali učitelé řídí se
dle tohoto rozkazu. Kdo by se proti tomu probřešil,
bude zbaven pense, anebo prostě po diaciplinárním
procesu propuštěn.“— Tó jest“to“sladké ovoce „vyšší

rotestantské morálky“, kteřá se zřcádlila nejlépe ve
Vřesně a která působí v Kamerunu tak „blahodárně“
že se chtějí Hererové raději ze své vlasti vystěhovati
do kolonie Portugalské, než by okoušeli sladkost ně
mecko-protestanteké kultury ještě v budoucnosti,

Výkas © počtu dítek školních,
sapsanýchna počátkuškolního ry českých a
německých obecných a měšťanských školách v Prase.

Naček obecných školách chlapeckých zapsánobylo 3048 hochů(loni 7921), na českých obec. školách
dívčích 7690 dívek (loni 7690). Na' čsských měšť.ško-:

lách chlapeckých sapsáno Jetoe'E11T (tóiiř2162) hoobů,
na českých měšť. školáob: dívčích 1204497 -dívek (loni
10.406)."Óbrnémzapsáno.na českýmh.školáchv letoš

ním školním roce 20.687,dítek; —.,. Na meckýchobecných školách chlapeckých zapsáno 986 šáků (loni



1031), aa sěmeckých obeoných školách dívčích 1041
dívek (loni 1138), Na něm. měšť. chlap. škole sepsáno
letos 287 hochů (loni 371), na něm. měšť. dívčí škole
staroměstské zapsáno letos 874 dívek (loni 417).
Úhrnem zapsáno ne německých školách sdojších 2038
dítek. Na českých i německých školách zdejších za
psáno bylo letos 23.295 dítek. Z výkaza vidno, še
počet dítek českých, školou povinných, stoupá, sa to
dítek německých klená, přes to, že ve školách němec
kýchje největšíčástdětíčeskýcha tidovských.Prav
dou je, še v Praze němectví hyne.

Velikost Německa ve světle pravdy.
Ji i bývalí optimisté vrtí hlavou nad finančním „po
krokom“ Německa. Biemark chýši učiniti s této říše
obrněnou, nedobytnou tvre, ale co platno vbecko voj
sko, všecka děla, jestliže ve středu samé tvrze nastává
nemilá mdloba. Finance říše německé stávají s6 rok
od roka neutěšenější a vinu toho nesou příšerně ro
atoucí požadavkyna vojsko a válečné loďstvo. R. 1871,
kdy byla německá velmoc zbudována, neměla šádných
dluhů, naopak Francie dala velmoci té do vínku pět
miliard válečného tributu. Penfze ty se rozutekly, a
nikdo dnes neví kam. Dluh říše německé rostl náslo
dovně: r. 1876 120 mil. m., r. 1886 561 mil. m., r.
1895 2201 mil. m., r. 1903 2483 mil. m. Snad dokonce
r. 1905 dotáhne to Německo na 4000 mil. marek. Vý

rava do Číny stála maličkost, 260 milionů marek.
álečná výprava proti Hererům vyžadovala dosud 50

mil. marek; znalci věsk tvrdí, že na výprava tu bylo
vydáno vlastně 100 mil. marek. Dosud nikdo neví,
jak válka « Herery skončí, a jaké z toho budou vlast
ně ažitky pro Německo. Bismark chtěl, aby do zá
mořských osad vnikali nejdříve knpci, a za nimi te
prve na ochranu jich vojáci, ale politikové němečtí
podnikají výpravy ty opačně. Několik farmářů a mi
sionářů žádá na ochrena od Německa miliony a tisíce
životů. Německé kolonie v Africe nemají skoro žádné
ceny. Za rok 1903 byly aveřejněny úřední závěry.
Říšské finance německé vykazují za tento rok účetní
schodek v obnosu 6,944.826 marek. Správa říšského
dlaba stála za r. 1903 o 1,904.000 m. více, než r.
1902. — Zbrojení Německa ovšem mělo ten důsledek,
že se daně vojenské zvýšily i ve státech ostatních. Ale
pušky a kanony pro to všecko přece jen apíš německou
šíši seslabily než zvelebily, Stromy nerostou do nebe
— a tak železná tvrz Bisoarkova dopadne pomala
jako rozetřílený Port-Artbar. Násilím na národech ji
ných páchaným si Němci příliš málo pomohou.

Japonské lodi podmořské. VeOaincy
Pointa ve Spoj. Státech staví se pět podmořských lodí

ro japonskou vláda, nominelně však objednala je
ollandova loďařská společnost. Pracuje se na nich

ve dne v noci bez přestávky. Stavěny jsou dlo nej
mohutnějšího vzoru, jaký kdy v Americe byl shotoven,
a mohou ee ponořiti až na 125 stop pod bladinu,
Hybnou silou je gasolin a elektřina. Byly objednány
4. Června, a stavba začala koncem července. V listo

adu mají býti hotovy. Každá bude státi 840.000 K.
Japonské vláda je objednala, jakmile uslyšela, že
Rasko učinilo objednávka podobných lodí, ješ se nyní
staví v Německa Ve Oaincy Pointu zachovárala 4e
věc v tajnosti, a cizincůu nebyl dovolen přístup do
loděnice.

Sociálnědemokratický terroriomus.
Při volbách do živnostenských soudů zvítězili 80
ciální demokraté v. I., II., III., IV. a VI. skupině,
ale ve skupině V. (obchod) bylútok jejich i tento
kráte odražen. Poměr hlasů byl následojicí. Češi
1648, Němci 212, sociální demokraté (Židé) 1216
hlasů. Jakými zbraněmi zde od přívrženců „8vo
body a rovnosti“ bojováno, o tom podává ukázku
objektivní referát „Nár. Listů“, v němž sepraví,
že sociální demokraté přiblásili do V. skupiny
personál všech pěmeckožidovských podniků prů
myslových, osoby zaměstnané v „Právu lidu“jv na
kladatelském drožstva „Záře“, kteréšto »obchodní
podniky“ ovšem do V. ekupiny nijak nepatří. Na
proti tomu reklamovali vyškrtnatí personálu 126
firem českých, scela bez důvodu a rozmyslu jen

roto, še jména firmy a personálu byla česká. Na
Šmíchově přiblásili do V. akapiny přes 300 ros
nášečů a rozvážečů uhlí a také jich více než 200
v této skupině volilo. U německožidovských firem
zařídili si věc tak, žedo sezaamů voličských firma
přihlásila pouze personál židovský, kdežto čes
kého pomocníka ani jediného, jinde zase byly
českému personála. volební legitimace sadrženy.
Ženský personál pak byl u inobých takových
firem přímo komandován veliti proti své vůli kan
didáty soc. demokratické: Těmto soc. demokratic
kým švindlům a bezpřikladnému terrora vsazená
byla koranu tím, že, jek bylo zjištěno, přihlásila
jedna německožidovská firma četný svůj personál
dvakrát! Švindl ten proveden velmi jednoduše:
firma má dva majitele, a každý zvlášť přihlásil
celý personál! Nejmarkantnéjším důkazem švindlů
je fakt, že poure na radnici staroměstské za D6
celé tři čtvrti hodiny bylo zjištěno 72 případů, kde
eoc. demokraté volili na falešné legitimace! Číslice
ta věru až zaráží a ilustruje nejlépe onu zběsilost,
a jakou vrbla se tato Čistá společnost na V. sku

inu,aby ji stůj co stůj z rukoučeskýchvyrvala.
Nojsurovějšímu terrora byli vydáni čeští voličové,
ano i voličky před volebními místaostmi. Volební
místnosti byly zástopem.
těsně obklopeny a každý, Edo neměl v rukou
rudow imodieátní -listřeu, Mřebé, insultováz. Na
stížnosti dam, jímiž bylo atrkémo, odpovídali ně
meckožidovětí mladíci cynicky, abyr Šly domů.
To bychom pocítili „slasti“ za té vyhlašované sv0
body. sgcialistické]

Letošní sucho dle psměiníhospisučeským

350,630:000 K škody.

Upozornění chudým farním koste
lůms. Umělecký závod panu Viléma Pertáke v Prase
Il. (na Kampě č. 613) s námi sděluje, še daraje nej
chudšímu kostelu umělecky provedenou polychromo
vanou socha některého světce v ceně 150 a£ 200 ko
ran. Nechť tadíš důstojní páni sprároové chudých

kostelů podají ádosti výše uvedené benevolentní firmě.

(Zasláno.)

P, T. páni starostové obchodních
a šivnosten. společenstev okresu

královéhradeckého
se slušně žádají, aby se dne 10. října 9.
hod. dopoledne dostavilido místnosti Zn akensko.
čtenářské jednoty v Hradci Králové za příčinou
schválení předložených návrhů a žádostí, které
komité ve scbůzi župního odboru volené vypra
covalo na zamezení neb aspoň zmírnění nouze,
která následkem letošního neobyčejného sucha na
okresu zdejším již vypukla a značných rozměrů
nabyti hrozí.

V Hradci Král., 29. září 1904.
H. Richter, Zdenko Ježek,

t. č. starosta obchod. gremis. starosta odboru župního.

(Zasláno.)

Uotivá prosba.
, Kdo by mínil darovati pro dělnictvo knihy, kterých

jiš nepotřennje račiž je dobrotivé zaslati odbočce všeodborového sdružení křesťanského dělnictva v Sedlci u Kutné
Hory (dp. J. Zelený), odbočce v Rychnově (dp. J. Novo
hradaký), odbočce v Kyšperku (dp. A.Hobálek), odbočce
v Novém Městě n, M. (J. Přibyl, strojmistr tkalc), aneb
centrále do Hradce Král., jež knihy darované přiměřeně
rozdělí. Učiňte dobrý skutek pro vzdělání oněch chadých
dělníků; kdo můžeš, račiš pomoci. Všichni předem vo ají
srdečné „Zaplat Pán Bůh!“
Všeodborové sdružení křesťanského děl
nictva pro král. České v Hradci Králové.

J. Polák,
ústřední tajemník.

"Tržní zprávy.
V Hradci Krélové, dne 24. září 1004. 1 hl

pbenice K 1690—17*60, šita K12-90 —14:00, jedme
ne K 1090—12'00,ovsa K 700—740, prosaK 00'00
—00*00, vikve K 00:00—00-00. brachu K 24*00—00*00,

K 2000—3600, bramborů K 640—750, jetelového
semene čerreného K 104-00—126'00, jetelového semene
bílého K 92-00 —00-00, růžáku K 00-00—00'00, máku
K 36'00—4000, lněného semene K 00:00 —00'00, 100
kg žitvých otrab K 14-00—00 00, 100 kg pěen. otrab
K 13-20—00'00, 1 kg másla K 740—2-70, ! kg sédis
vepřového K 176 —0'00, 1 kg tvarobu K 028—0786,
1 vejce K 0:05—0%07, 1 kopa zelí 4'00—14'00, 1 kope
okurek K 1:20—6-40, 1 kopa kapusty K 2'00—3770,
1 hl cibule K 5-00—6:40, 1 kopa drob. zeleniny K
1-30—2-60, t pytel mrkve K 3:00—320, 1 kopa cerele
0-00—0'00, 1 hl jablek 3-20—10'00, 1 bl brašek 4:20
—620, 1bečkašvestek 4-00—4-80.—Na týd. obilní trh
v Hradci Kr. dne 24. sáří 1904 odbývaný přivezeno bylo:

1) obilí: pšenice bl 82%, žita 353, ječmene 927, ovsa
248, prosa —, vikre —, brachu 8, čočky —, máku
10, jahel 3, krap —, jetelového semínka 195'/,,
Iněného semene —. *.) Zeleniny: self 127 kop,
okarek 27 kop, kapusty 58 kop, cibule 27 bl, drobné
seleniny 83 kop, mrkve 78 pytlů, cerele — kop, brambor
298 hl. 3) Ovoce: jablek 156 bl, brašek 102 hi,
švestek 41 beček. 4) Drobného dobytka: vepřů 16
kusů, podovinčat 834 kusy, kůzlat 0 kusy.

sladové kávy Kneippovy

Jakoštepříměsik denníma,

Mavštívení Panny - 
Marie. Úvodníbáseňod
Vladimíra Hornova, s bar
votiskovým obrazem, "M
vhodným k zarémování.

Z Kuřlákova do Pra
hy. Humoreska od K. Sa
torýna.

Radovanský veleb
ňoušek. NapsalFr. Jiří
Koštál.

Dragounka z Před
měřic.

Kříž na nável Vesnická
povídka od Vác.Řezníčka.

Hospodář. besídka.
Na bludnýchcestách.
Napsal Vladimír Hornov.

Dvě jména. Báseň Vla
dimíra Hornova.

Terno. Hamoreskaz hor.
Sebral Ferda Horák-Stu
denecký.

stách“. V

Chaloupke,koketko!
Báseň K. Satorýna.

Ze zvyků a pověr - 
z okolí Chrasti a na
Chrudimsku. | Napsal
W. Paulus.

Píenička. BáseňK. Šu
trýna.

Kde pověra? Úvahao
ověrách protestantských.
rant. Suěil. Životopis.

Dr. Antonín Dvořák.
Životopis.

Památce sw.Prokopa.
Domácí rádce.
Zajímavé paběrky.
Král. věnné město= =
Hradec Králové.

Italský ráj.

Protostení ©úpamělestaní o
ské Inkvielci.

Kronika.
20 vyobrazení.

Em.

Polychromování a Zarámování M
slacení obrazů, podeblnon..

ji- oltářů,. oveh, ka-| Veškeré opravy.



Ň Katolické veřejnosti : Kanonickétabulky
doporučujeme pro oltáře, v provedení velice
w 5. ; » . vkusném,dvoubarevném,sob

fylo poučné i sábavné knihy: níhouronbaovvnon,abs
srětlení katolických pravd< “ ve třech velikostech

Štít víry . námitekprotSimdiněnýc "apenlEduard
Brynych.— Cena50 hal. Biskupská knihtiskárna

| o Hradci Králové. =——T TOs (Přítel žid. Přítel liberál), Dva obrázk

Přátelé lidu. z venkovskéhoživota našídoby. "Napsal
Boh. Zahradník (Brodský). — Cena 60 h.

Duch katolické obnovy. SP: úvodníchčlánkůtýdenníku Obnovy z péra
+ Eduarda Brynycha. — Cena 4 K.

Obrázky zo smíšené osady. ft/hskéma jiduna osadách smí

| šenýchnapsal Fr. Mimra.Díl I. 86 h, díl II. 2 koruny. | Vzor

: : Obrázky ze smíšené osady. Napsal |

Kříže á kalichy « EduardBrynych.— Cena2 K.

| |o
©

Jana Leopolda Ray 6 biskupakrálovéhradeckého K O S3

ných látek, hodící se ua
kalhoty, obleky, svrchníky

, „Zpráva o visitaci far a taláry
kraje čáslavského“, již roku 1783 k rozkazu císařeJo skutečně velmi levně
sefa IL vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řezníček. — Cena 80 b. lze koupiti, vzhledem, še

Jana Leopolda Hayo biskupa královéhradeckého
kusy látek jsou doprodány. 
Vzory sašle na požádání A5

1 „Zpráva o visitaci far franko Rozšiřujte
kraje chrndimského“, již jako královskýkomisař r. 1782

ATA MRLAMOBA | časnnyk rozkazucísařeJosefaII. vykonal.Podává Dr. Vácsl. Řez- han . aS0V
níček. — Cena 80 h. Ed. Doskočila » ,

Nejsvětější Svátostí posvěcený. (Poučení o mši sv. „7 Chooní. 6)
Křestan sv. přijímání, rozjímání o Nejsv. Svátosti, pobož- ve Vodičkověwlicíč.28,' Uvaby :

nosti před Nejsv. Svátostí, k svatému přijímání, ke mši svaté).
Sestavil A. Henry. Dle III. vydání přeložil Vojtěch Kameš. —
Cena brož. výtisku K 1-40, váz. v plátně K 1:80, v kůži K 2-60.

Objednávky obratem vyřídí 3

Biskupská knihtiskárna v Hradei Králové. d
UDUBU

vedle vyšší dívčí školy.

|
f//

OLTÁŘo———
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

..—==-———— | Za hospodyni hradeckou,
Drahé vydání — 368 stran 8“

MK W l m T na faru neb podobné místo by vstoupila slečna V plochýcharších při odebírcenej
prostředních let, která takové místo do smrti méně 50 kusů franko za 20 K, 100

sepsané od Dra. Vácslavu Řezníčka :' | jednoho důstojnéhopána již zastávala; s celou kusůza 40K.

krví a železem. Kladské povídky. Cena 60 h. výbavou a slušným jměním, zbožná a mírná. Na- brožovaný Cena knihkupecké:
Jaroslav Zásmucký. Román.Dvadíly. Cena1 K 60h. | Dídky „pod chiffrou „Spořádaná domácnost“ do vázaný v poloplátně —.. . . 58h
František Pokorný, divadelní řiditel. Vzpomínkya| administrace toboto listu. vázaný v celoplátně —.. . . 68h

upomínky. Cena 1 K. vázaný v celoplátně se slaceným
Rok mezi Přeloučí a Prahou. Obrazz našídoby. křížkem... -2 . 74h

Cena 80 h. é vydání na velinovémpapíře vá
Selské zrcadlo, představující život a působení Paramenta. křik celýv kůžise zlacenýmFrant. Vaváka Cena 80 h. křížkem a ořízkou . . . K 180

Národní zlatodol Obrazz naší doby.Cena60h. |gnáce V, Neškudja ShV Chytrákově. Obraz z naší doby. Cena 60 h.

Karel Havlíček. Životopis.Cena1 K 60h. (protokolovanáfrma) = a ení trny panenWa stará kolena. Idyla z učitelského života. Cena 60 b. biskupem Dr. J. Doubravou
Mladí starci. Obraz z naší doby. Cena 80 h.
Starší historie Povídky. Cena1 K 60 h. (bratr P. J. Neškudly,farále vo Týprachticích)

- „

Přemyslovel.Českédějinydor. 1306. doporučujeP. T. veledůstojn.duchovenstvu|: sob V álemo X
Praha. Román Cena 1 K. ;
Fr. L Čelakovský. Životopis.Cena 1 K. svůj osvědčený a často vyznamenaný

matolán. Obraz « naší doby. Cena 80 h. výrobnízávod ji| a mařízeno.
sskýdaohv XE.stoletíCana1 K36. všech kostelních paramentů,£|'

Hovými směry. Obraz = naši doby. Cena 80 kb.
ovnd šachko praporů a kovového máčlní. z- (VisOrdin.list čís,1. r 1904.)Objednati lze ve všechknihkupectvícha u spi- i Š . .Ť 12

|- a sovateleDr.V.Řezníčka,Kr. inobrady,č.841. Genníky,D8požádánífránko vežloí ukázku i Biskupská knihtiskárna.

FEřesídlemí.
Dovoluji si ct. obecenstvu oznámiti, že přesídlil jsem

BE“ závod "U

B- Asedlářskýa brašnářský ST.
de ně | . Odporučujisvůjpremí specielní závod cestovních potřeb, jako: kufry,

o doma pt. A Fultnorové, proti Grand Hotelu brašny převěsnéi ruční,turistické vaky, tobolky, pouzdra na doutníky atd.
Též mám na skladě kočárové i tažné postroje a lovecké 1 jezdecké potřeby všech druhů.

Děkuji ct. obecenstvu za přízeň, která mi až dosud věnována byla, - ba sedlář a brašnář
doufaje,že i v novémmístěmi v mířeneztenčenézachovánabude. František Růžička, vHradciKrálové.



í LTEL | východočeskénakladatelství
B. E. TOLIAT? we-aknihkupectví.<

Hradec Králové. Prvýzávodna českémsoverovýchodě.

% Pošt. spořit. č. 802.161.X Založenoroku (863. XTelefon č. (7. Paací stroj.

Kdo chce míti chutnou a levnoummmC <U a
máse na firmu

František Jelínek,
první východočeský křestanaký odborný obchod kávom
v Slatiňanech (Čechy) obrátiti « důvěrou a učiniti
akoušku, čímž nabude vlastního přesvědčení. Uvádím

pouse druhy, které skutečné na akladě chovám. Zásilky
o všech míst říše př 5 kg.) vyplaceně. — noho

Všeobecná úvěrní banka
v Hradci HErálové
vttíím n ' Káva surové:5kg. | Káva pražené: 1

příjímá oklady na úrok (Kkonoorové:S80 ké orzeené:1seSantos velmidobrý „ 1i'—| Rodinná směs „26

í 0 Perl dobréchatí . „13 “ jemná směs „ 220
WE 42% "UM (ŘEAROALOE780 ZRB amu*čo

2 0 Kuba zelené dobré . 13—| Kavárenskásměs , 340
Portoriko vel. silné „ 14 — Pařížská směs (Se
Portoriko velejemn.„ I4—| manik Java) „360

Daň důchodkovouplatí ústav ze svého. Čalemuievl jm . 13.60Prakani mendo 20
Vzdáleným pánům vkladatelům zašlou se na požádání složní pvazlatá +16 fnaká směs
lístky pošt. spořitélny, aby penize bez výloh ukládati mohli. Čeplonuornčený skt (Ceylon-Menado)| „ 460

ODO CS) PE CODA “A4VaZVV : AA
SAS SO))(S2)(©2)(82)

Úbraz sv. Prokova,
dle originálu Viktora Fórstra,

v rozměru 29'/,X16 cm., i s okrajem 44'/,X28 cm.

n- Vyšel. =
Abych umožnil co možná největší rozšíření jeho
expedujilist za K 4-30 franko, v rámu
dubovém, ořechovém neb mahagonovém, ručně vyře
závaném a umělecky komponov. za K 12-— franko.*

Žádejte obraz na ukázku, zašle se frankovaně,

Objednejte si vzorky nástěnných

náboženských obrazů,
SESDC

Všem příznivcůmsají

a přálelům, kteří ní- *

žepsanému k 8Ulé
+

ročnici jeho narození

laskavé blahopřál

ji vzdává nejsrdečnější
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v hojné zásobě na skladě

první královéhradecké kmihku
poctví a antikvariát
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jež se ochotně
na ukázku a

vyplaceně zašlou. — Práce trvanlivá, ceny mírné.
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. 8 Frankovanáexpedice rámovanýchobrazů. Mírné č 0

ep diky v P | měsíčnísplátky. B o zá“« P © Ze - w o . DN . | „Ze

8 Grant.Čermák, | Zádejtetéž vzorkymalýchrelig. vý Melich ara o
*ě bisk.vikářa farář. A | 7 o o =(a) (00

"V | = obrázků, jež ochotnězašle 6 v Hradci Králové. v «
dě V Ostřetíně, s nakladatelství, sklad a prodej relig. obrázků (Býv.závodPospíšiltv,založ.z. 1000.)OD

| : dne 21. září 1904. sě a obrazů Pánům prodavačům účtuje se (0

| GO2 a 5X-c| K A R E L SJ M F K Wzapůvod.cenynakladatelské.čeDEE E kA < GO LGBGEGI8Í
tit akém Malánánikíí Čes. Budějorice, Rudolfova ulice 42-I. EZ AOAGALA SV KOLAAAM A (s

„kodělzování.
Při úmrtí mého nezapomenutelného bratra, monsignora

Bohumila F. Hakla,
Apoštolského protonotáře, domácího papež.preláta, rytiře Božiho Hrobu, majitele zaslužného kříže s korunou, skůt.

kons. rady, bisk. vikáře a notáře, českého spisovatele, čestného měšťana a prvoděkana v Hořicích atd.,

dostalo se mi jednak ústně, jednak písemně mnoho srdečných a vrácných projevů goustrasti, za něž tímto způsobem vzdávám svůj

vřelý a upřímný dík.
Zvláště pak děkají Jeho Milosti ndp. Dr. Josefu Doubravovi, biskupu v Hradci Králové, Jeho Milosti ndp. Monaig. Ferd. Kalousovi, avětícímu bískapu

u probošta v St. Boleslavi, nejdůstojnější metropolitní kapitole u sv. Víta v Praze, vysocedůstoj. p. Janu Bartákovi a p. Františku Kernerovi, kanovníkům v ci
Králové za vedení kondukta, vdp. Jana Soukupovi, kanovníku v Hradci Král., slovutnénu, Pánu MUDr. J. Keralovi, dvornímu radovi a osobnímu lékaři Jeho c.a k.
Apošt. Veličenstva, slovutnému PánuJUDr. Vladimíru Srbovi, atarostevi král. hlavního města Prahy, slovutnému p. prof. Dr Jaroslavu Vrchlickému, českému bás

níku a spisovateli, c. k. vládnímu radovi VilémuDokoupilovi: inspektoru prům. a odbor. čkol v ministerstvo kultu s vyučování ve Vídni, vysocectěným pp. místodržitelskému radoví J. Steinfeldovi v Hradci Králové a Dra.Peckovi, c. k. okres. hejtmanovi v Nové Pace, c. k, lesnímu radoví A. Stehltkoví, patronát. komisaři

řiditeli J. O. hraběte z Harrachů, cís. radovi MUDr. Adolfu Urbanoví, vrchnímu okres. lékaři v Hradci Králové, vdp.

Dru. Jos. Mrštíkovi, arcidókanu v Chrudimi, alev. c. k. ředitelství rea, ných ško! v Pardubicích, c. k. ředitelství paedagogia v Plani, ředitelství obchodní akademiev Hradci Králové, vysocect. pp.J. Strnadovi, c. k. okros. inspektoru v NovéPace, Jos. Černému. školníma radovi v Roudnici, vdp. Václavu Kaladovi, biak. vikáři

v Hněvěevsi, všem vdp.vikář, děkanům, farářům, professorům, kátechošůní a kaplanům, kteří zesnalého v tak hojném počtu ku hrobu doprovodili, alav. israelskénábož. obci v Hořicích, všem pp. učitelům = Hořic a okolí, velect. pánu Čeňku Pilařovi, řediteli kůru a sl. zpěváckému spolku „Ratibor“ za dojemné zpěvy, slev.

Katol. Jednotě v Jilemnici za vyslání deputace, všem zúčastněným sl. epolkům a korporacím, zvláště pak slovutnému pánu MUDr. Františku Kofránkoví, městskémulékaři v Hořicích za počliré lékařské ošetřování po celou dobu nemoci zesnulého a konečněvšemu váženému obyvatelstvu v Hořicích 1 okolí, kteří jakýmkoliv způ
sobem památku zesnulého uctili aneb nám sroji soustrast projevili a jiché vážená jména nám pro značný počet nelze tato uvésti, vyslovujeme vřelé:

„Zaplat Bůh!“

Monsig. J. Kleinovi, arciknězí v Činěvai,vůp.6

Jménem příbuzenstva:

Jan Hakl v Jilemnici,
bratr.

JILEMNICE, 18. září 1904.

Majitel: Politické družstvo Gskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.
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TOVÁrnararosro4
na spracování ovoce,

pálenka kožaku a výroba likérů

JM Jos. Tomášek
Ra ve Vysokém Mýtě,
rty dříve sávod na sužitkování ovoce, salošený 1 |
pdar. 1666, nejstarší svého druhu v Čechách $La T.

koňak, elivovici, borovičku, jeřabi
remy a punče, liké , sladké ovocnvíme,bíléi červené,vino borůvkové(medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

posorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakostivelmi levný koňak a výborno
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

| Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
-1801 na jub. výstavěv Praze:stříbrnou medailí

státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými ji
nýmidiplomy aprávem rašeníslaté me ,

Wzorky zdarma a franko,

Důležité upozornění,
Mnohdyse pes átné mádoby s povrchem

Ba pohled porušeným bned za drahý obnos dávají
poslacovati nebo ae Čístěním ostrými prostředky
povlak skutečně poračuje, ač by se chemickým
čistěním za levný penís tomu předešlo. K takovému
cídění,jakoži k pozlacovámí a matírání,
vůbecke vkusnému obnovování chrá
mových rekvisit, sech, sešlých obrasův
s p., materialem zaručeným a v cenách nejlev
nějších,dále k stavbě oltářův, kazatelem,
Božích hrobů, zpovědnie a křtitelnie
v každém slobu i velikosti dle nákresův, jež sám
zhotovuji, dovoluji si n <bídnouti se veledňatojnému
duchovenstvu.

O eolidnosti mébo uměleckého závodu svědčí
mimo jiné i odporučení nejdůst. bisk. konsixtoře
v Hradci Králové z 20. května 1886, č. 9., jskož
j odporučení sl. c. k. okr. hejtmanství Novoměst
ského n. M. z 22. ledna 1908,

V hlaboké úotě

JAN R. WOLF,
sochař a malít

v Rovném, pošta Dobré u Dobrušky.

PV
PIANIN

a HARMON
W Dojnovějších

' soustav —-lerně,

též na splátky a výměnunabízí továrna
AL.HUGOLHOTA,
ARADEC KHÁLOVÉ.

ý Sklad Eliščino nábřeží proti lab- j
skému mostu
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 6.

Cenníky zdarma a franko Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou

ci dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 308.
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Vždy 60 žiněných matraci
na skladě.

žíněmi plněné od zl. 17

Za čisté plnění žíněmi se ručí.

0000000000000

Velkolepý výběr vzorů povlaků
na'žiněnky. P

Cenniíky zdarma a franko.
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Založeno 1853.

K9 Prorodeno přes 600 oltářů a Božích CJ
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

uměleo. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

E

Vlastní malířské atelier,

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
) počty zdarma. 6

Obnuvováníoltářů, soch, obrazůaj.Eo c

v Čáslavi

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.

ČOOOO0000000
Veledůstojnému

duchovenstvu!

Jan Slaněk,2354
Konviktské ul. paslř spe
cíelně nakostelní náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboris,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, p*tenky, nádobky a td., všev přesném slohu církevním. Staré
j „ předměty znovu opravuje v původní

ntenci a jem v ohmě slaté a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky . Vše posílám již posvěcené.

Krejčík
V PRAZE,

- umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pleárna a dilny na Letné číslo 612—VIl.Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě avé chvalně známé: sochy, oltáře,
kříšov! cesty, jesle, Boší hroby, kříže, kazatelny,
spovědníce, křtitelny, konsoly, svícny, lustry, pul:
tiky atd dle slohu kostelů, řesané rámce na obrasy,
premie, fotografie a diplomy ©Řesaný nábytek a

růsné předměty hodící se sa dárky.
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

NÁBYTEK



KOBERC
všech druhů a veškorý

také na výhodné aplátky zasflá továrna

Adolf Novotný
v Týništi nad Orl.

ORP“ Rozpočty a cenník zdárma. <

všeho druhu
pro pányi dámy.
Obuv zhotovuje Be též i z přinešených látek.

Zakázky z venkova
jakož i opravy, které se ve vlastní dílně zho

tovují, vyřídí se obratem pošty.
Vhodnépříležitostnédárky. ij

"a
ORP* provedení

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn,

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhůa solar, Pendlovéhodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

> úplnou zárukou!
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
háď na požádání zašle.

Důvěryhodným edsilky na výběr téš 1na splátky
s“ svýšení cen. — Zalošenor. 1843.

keRÁÍŘÁ ŘÍÍÁÍCÍÍCÍCH

Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod! o

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

Baf nákrčníky, "Be
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéilněné,

MP>kanafasy, "W
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

-v Hradci Králové
čís. 186. Velké náměstí čís. 186.

hej
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ÚP Na umělecko-průmyslové výstavěv Hořicíchr. 1903 vyznamenán stální

onou.“ |

|
!

dušičkám
doporučuje svůj hojně zásobený eklad |

e hotových náhrobků ©
z různých drubů mramorů a žal v cenách
levných první král véhradecký zavod,
pro zpracování, broušení a leštění do- '

Zdenka Ježka
v Hradoi Králové.

Přímý dovoz švédské žuly a labradoru.
Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
Zlatník a pasíř

v Hradoi Králové, Čís. 280
(proti hotelu „Merkur“)

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra. broneu a ji
ných kovů

věe oliněv ohniziacené
a stříbřené, zač so ručí.
Vlastní| výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychlo a
zallou se jiš svěcené se stvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může
se vykázat četnými pochval.
o přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k sa
koupení a opravě kalichů,

6 monstrancí, ciborif, relikvi
“ úřů, nádobek na sv. oleje,

lamp,laceren, lustrů,kaditelen,táckůnakřest, svícnu 
dákůd, schránek na Nejsvětější,patenek atd. conejuo.

První český katolický zárod ve Vídní.

"'rantišekul0%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,
VIN. o., Seiden

gasse čís. 36.

Na ukásku sadilá
8e vše franco.

662XGBXGPDXGPXCSDX

Jan Horák, *
soukenník X

v Rychnově nad Kněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

X603 XČO XGBDXCSDXCB3

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelmch
PRAHA-I,

č. 145 ot., Malá Karlova ul. čís. 19
nové blíše Malého náměstí, dřívo
přes 69 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sice6 se čelenými rámy, si

lémi vsasením.

> skizsy 1 odborná

atně, VŠÍzávaznosti
ku definitivní objednávce.

písemnápochvalná uznání. ij
Založeno roku 1836.

K letošuímu Jebilou marianskému
vydala

malou ale velmi příhodnou kníšešku:

NeposkorněnáPanna a Matka
Boší Maria. Jubilejníkniška obsahujícísnam a dějinyčlánku ví
0 skorněnímPočetíBohny Mane příhodné rozh.mání,pobošnostía modlitby.— Napsala sestavil
Alfons vdá daré v Horní Hynčině.Stran83.—v éčernévasběpo40hal.

Doporučujeme
W“ vlastní výrobu paramentů “U8
i z nejbohatších látek. — Zvláštní píle věnuje se hoto

vení kostelníbo prádla dle církevních předpisů.
Velký sklad obrazů, soch a všech devo

tlonalii a kostelních předmětů.

643X693XCE3[XCO3X663X663X
XCB3XCBIXCBDXICSDX
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Spásonosný sjezd v Římě,
L

(3) Sešli se delegáti „Volné myšlenky“
v Římě 20. záři; „svobodní myslitelé“ (vlastně
zednáři) vybrali si za wfsto sjezdu Řím z té
příčiny, aby demonstrovali proti „církevní pa
novačnosti,“ která prý volné myšlenky dusí.
V bonření proti papežské stolici vedli si de
legáti věra se zvláštní statečností a jednomy
sloostí. Jinak však se pánové hádali mezi se
bou víc než dost. Že k vůli uvolnění svobodné
myšlenky se scházeti nepotřebovali, to přece
uzná každý. Na př. v našem „katolickém“ Ra
kousku projdou censurou nejhorší a nejnepo
ctivější lži vrhané v tvář papežství a církvi
celé.Dovoloje-lise tedyi svévoleprotipravdě
a práva, tím méně se zde svazují křídla my
Šlence nesoucí ge za skutečným pokrokem a
spravedlností. To jest u nás; v „svobodomyslné“
Ktalii a Francii otevřeně se katolictvo i vládou
utlačuje. A teď se sejdou farizeové většinou
z Italie a Francie naříkat na panovačnost a
tyranství Říma, jako by snad dokonce byli
policii přidržování k plnění víry katolické.
Utiskovatelé zuhráli si chytrácky na utisko
vané; ti, kteří chtějí poslední zbytky svobudy
církvi urvatí, stavěli se pronásledovanými.

čel sjezdu prozradila socialistická „Zář“, na
psavši: „V blízkosti Vatikánu v Římě konati
se bude 20. září k velké mrzatosti všech ná
boženských pokrytců (!) desátý mezinárodní
sjezd „Volné myšlenky“, jejíž snahy nesou se
k osvobození od kosfesionelního otroctví,
k odlace od dogmat. „Toť konec nábožen
stev a bobů. Na postopu jsou doby Rozumu,
Myšlenky a Člověka —“ prohlásil na posledním
sjezdu p. Charbonel." Tak píše social. list. Do
dáváme ku zprávě „Záře“ že V. Cbarbonel
pronesl onen ušlechtilý protináboženský plán
na kongresu v Ženevě r. 1902; týž Charbonel
položil základ k sjezdu letošnímů. Nechťtedy
farizejští zednáři neubezpečoji svět, že se jim
jedná jen o volnost myšlenky. Zřejmá jest a
nich hlavní snaha: bíti do náboženství a do
církve všemi prostředky, hledati nikoliv pravdo,
ale záhubu církve.

Jestliže se některý učenec pokusil na
sjezdu mluviti vážněji o dogmatech, duši a ne
smrtelnosti, již byl akřičen voláním davu:
„Ať žije republika! Pryč s kněžonry!“ Když
kráčel průvod „svobodných myslitelů k pom
oíkouGiordana Bruna kolem některého kostela,
nebo kněze, vždy se křičelo: „Pryč s kně
žoory, pryč 8 pověrou l“ Takble rozumějí svo
bodě ti lidé, kteří o zastaralé náboženství ži
dovské ani nezavadí, ale vyznavače evangelia
by nejraději znásilnili. Sama až příliš svobo
domyslná vláda italská zkoprněla, když po
znala, jakou to společnost ve svých zdech
hostí; Francouz Hubart totiž odporačoval kra
lovraždo.

Jest to zvláštní, že lidé, kteří hořekují
nad tyranstvím, je-li odpravován ničema a
vrah, odporučují vražda krále. A tak sami
římští úředníci masili podati protitak ukrutné
svobodě svých hostí protest. Někteříúčastuíci
sjezdu smýšlení monarchického docelu zaslali
v roztrpčení ministru Giolittovi protest vlastní
„proti trázím banícím hlavu státu, které ve
řejně byly prosloveny na sjezdu od Hubarta,
jenž zapomněl na přední pravidla pohostinství“,
říkaje, že jest třeba zničiti krále, aby byl
kcálem dobrým.

Že mezi přítomnými bylo značné procento

plnokrevných židů, to nikoho překvapiti Demůže. Ti dobře s historie vědí, že z rozvrá
cených oltářů katolických vždycky koukal pro
židovetvo dobrý kšeft. Jak kde klesala síla
katolického přesvědčení, tak zároveň stoupala
síla židovstva. Však londýnský židovský list
„Jewiech Chronicle“ právě jásá,že stav židov
stva v zednářské Italii jest utěšený a še vo
Francii protižidovští nacionalisté v květnových
volbách byli potřeni,

U pomníku Brunova promluvil 20letý
stadent Coen (Kohn) ve jménu „osvobozené

V Hradei Králové, dne 7. října 1904.
— 
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Italie.“ To ovšem nepověděl, jak Italii jeji
svoboda svědčí; neřekl, že v té pokrokové
Italii jest největší procento evropské žebroty,
že učitelům v pokrokové Italii se platí hůř
než nádenníkům a že učitelé raději se dávají
najímati za prodavače ovoce a za pasáky, než
by hlady mřeli. Měl-li to být sjezd pracovní,
sjezd lidí upřímně lidamilných, bylo jeho přední
povinností důkladně proklepati uičemué hospo
dářství zednářů italských. Ale kdepak! To by
bývalo panstvo samo proti sobě. Raději se
tlouklo silně do Vatikánu, jako by dokonco
papež mohl sám za to bídu, do které padl
národ italský svěřivší své osudy rukát zišt
ných zednářův a židů. A juká veliká blamáž
přichystána účastníkům sjezdu bned za zády!
Panstvo přišlo nadšeně velebiti osvoboditele
Italie, chtělo dokazovati, že proticírkevní vláda
připraví lidstvu pravý ráj. — A zatím co
účastníci hovořili vzletně o dobrodiní volné
myšlenky, v téže osvobozené Italii zuřily stávky
v obrovských rozměrech, při nichž 8e odehrá
valy hrozné scény. Ano, za sjezdu svo
bodných myslitelů bouřil se z hladu lid
proti téže vládě zednářské, která 8 uctivostí
největší sněmovníky ve zdech Říma uvítala.
Kdyby tak tu bídu lladových mass byli
zavinili kněží! To by byla skvostná časová
látka k přetřásání sjezdovému. — Ale takhle
sjezd z opatrnosti raději si hrál na slepou
bábu. Svobodomysloé časopisy v Italii spustili
před sjezdem tak nadšené hyiny, jako by po
sjezdu měl nastati pro lidstvo hotový zlatý
věk. A zatím? Ačkoli dělaly sjezdu reklamu
všecky protikatolické časopisy v Evropě, bylo
účastenství až příliš skrovné. Sama židovská
„Zeit“ píše, že hned v drobé scbůzi svobod
ných myslitelů ze 3000 bylo sotva 400 účast
níků a mezi nimi veliký počet tak svobodných
lidí, ža činili svojí nevázaností veliké potíže
samým slušuějším druhům. Předsednictvo často
nevědělo, kde mu při tom zmatku stojí hlava.
Bylo plno zmatku i v pracovních odborech;
tak tři z nich se nemohly pro velikoa svobodu
jednotlivců ani astaviti, a v hlavním odbora
sestaveném pro vymezení poměra mezi církví
a státem k žádnému rokování ani dojíti ne
mohlo pro velikou nekázeň účastníků; na,
aspoň jednotlivci důkladně nadali církvi, a to
zatím stačilo. Jen že běda! Hladový lid z toho
všeho nic neměl. Kdyby bylo panstvo místo
fanatických frází dalo římské chudině dohro
mady aspoň tolik, co římským ouzákům ročně
dává papež, bývalo by líp.

ylo zrovna směšné útočení v Římě na
papežskou „tma a zpátečnictví.“ Vždyť kd
kdo na př. ví, že Řím budí největší pozornost
cizinců právě těmi kultaroími památkami,
které byly v Římě shromážděny za vrchní
vlády papežův.

Mecenášská ruka osvícených papežů 0
zdobila Řím badovami nejnádhernějšími, 80
chami a malbami první umělecké ceny, Vati
kán je nepřebernou pokladnou pečlivě ostří
haných historických nokladů; za to zedoářská
vláda rozmnožila v Římě dříve slavném —
žebrotu. A fanatická individua, kráčející kolem
nádherných svědků katolické osvěty, nestyděla
se provolávati hanbu „římskému tmářství“. —
Skoro jest nám s podivem, jak se mobly ka
tolické listy italské příliš rozčilovati komedií
tak nedůslednou a tolik malomocnou. Sjezd
jest u konce — a zbědovanost Říma trvá dál.

Dopisz Prahy.
V Prase, dne 65.října.

Českévydání tudie„Kdějinámhu

Setí e —Ja ny,polí žoměydns 0y
Stanovisko, z něhož naše česká společnost

a sice stejně jako intelligence, tak i široké
vrstvy na hieforický význam a podstata hu
sitského hnutí nazírají, stalo se dále neudrží
telným. Na všech stranách jeví se touha do
čísti se mebo alyšeti o době té docela něco ji

ného, než li stále poslouchati jenom deklamace,
jejichž jalovost každý sám cítil. Velikou službu
v ohleda tom české společnosti prokázal pro
fesor dr. Václav Flajšhans svým dílem „Mistr
Jan Hus“, v němž českému člověka podal nový
bohatý výtěžek dlouholetých a u nás na ten
čas nejhlubších u nejdokonalejších bádání o
Hasovi. Po uvážení toho, co profesor dr.
Flajšhans na základě pramenů c Husovi sdě
laje a vykládá, mění se dosavadní obraz jaho
ve zracích české společnosti skoro úplně a
zvolna vystupuje před její zraky muž docela
jiný, než-li jak byl jí Hus různými fantasty a
stylisty doposud malován, Že na základě pra
menů profesorem drem. Flajšhansem o Husovi
pověděné pravdy na některé straně překvapily,
to neznamená, že se během doby všeobecně
neuplatní. U nás se totiž stejně radikál jako
klerikál se svými osobními ideály nanejvýš
těžce loučí a do poslední možnosti pozuané
pravdě odpírá. Naše společnost si totiž doposud
neuvykla na objektivní klid, s nímž jest každý
koltarní národ povinen 0 výtěžcích vědy u
važovati. V tom ohledu se u nás za poslední
půlstoletí velice málo pokročilo, tak že vnaší
společnosti vězí ještě dnes dach čtyřicátých
minulého století, který při zavádění parou
tažené železné dráhy úzkostlivě volal: „Co pak
si teď počneme s formany a s formanskými
hospodami ?“ A jako jsme si však zvykli oh
železné dráhy, tak si zvykneme stejně na nové
správnější názory na Hasa bez ohledu na to,
co si počaou dosavadní jeho bezzásadní vele
bitelé anebo zásadní odpůrci. V tom ohledu
stal se u nás jenom především zásluhou a ze
strany veřejnosti doposud velice chatrně od
měněnoa pílí a prací professora dra. Václava
Flajšhansa důležitý a platný krok ku předu.

Zajisté že se nemýlíme a proto nechyba
jeme, když máme za to, že právě Flajšhausovo
dílo o Husovi jest podaětem toho, že se u nás
a to právě na tom nejlepším a nejúrodnějšítm
poli, totiž mezi mládeží, jeví ochota a touha
uazírati ua celé hasitské hnatí jinak, moderně,
věcněji, než-li se činilo doposud. To mělo
v zápětí, že mladé kraby, nemohonce se uspo
kojiti s poučením domácím, začaly se ohlížeti
po pojednáních a názorech o husitském hnutí
také i v cizině. A tu ovšem nemohl jim ujíti
právě letos třicet let vydaný německý spis ny
nějšího universitního profesora v Bonno, taj
ného vládního rady dra. Bedřicha z Bezoldů
„Zur Geschichte des ©Husitentams“, jehož
překlad do češtiny za prostřednictví profesora
pražské české university dra. Josefa Pekaře
pěkněobstaral mladistvý akademik p. A.Chytil.

Toto české vydání Bezoldovy studie „K dě
jinám hositství“ doprovází profesor dr. Pekař
předmluvou, v níž se dočítáme, že knížka tato
jest vlastně druhým vydáním originálu, neboť
profesor Bezold propůjčil k němu své zápisky
a dodatky, jež si během třiceti let ke své ně
mecké knize činil a sbíral a těmito výtěžky
dalšího jeho bádání o dějinách hositství bylo
české jejich vydání nyní doplněno.

Profesor Bezold vystihuje v dějinách hnatí
husitského tři momenty: náboženský, o němž
docela správně pojednává utračně a pak so
ciálně-politický a národnostní, v jejichž ob
jasnění a doložení spočívá vlastní a také pří
slušná váha jeho práce. Překlad Bezoldovy
studie „K dějinám husitství“ do češtiny uvítán
byl, jak jest to všude obyčejem, i a nás dvojím
způsobem. Někdo praví, že je to kniha již
třicet let stará; drahý uvádí, že prý byla ve
svém originále nezralá, jsouc prací badatele
mladého; třetí myslí, že je její překlad u nás
zbytečnosti, poněvadž každý, kdo chce nebo
potřebaje, může si ji přečísti ve zoění původ
ním a konečně jiný má za to, že spisek ten i
u nás své poslání již vykonal.

Tyto náhledy vyvraceti bylo by prací
jednak marnou a potom máme za to, že má
každý plné právo svou pohodlnost, nedíme-li
lenost a trvání v omezenosti, nedíme-li v lou
posti, omlouvati a hájiti jak zrovna dovede.
Kniha vyšla a to beztoho všechno mluvení
proti ní poráží.



Drahý způsob, jak se na knihu ta patří,
jest ji příznivý. Český překlad objektivalch
německých názorů na husitství jest dokonce
drobátko jako špičkou, že ho bylo zapotřebí,
aby se našečeské nazírání na dobu ta rozší
řilo. Je to výtka, že se.v obledu tom u nás
málo pracovalo. Dobré a správné mínění cizího
badatele a učence jest skutečně lepší, než-li
české nic.

Důležitým a sajímavým projevem při
knize té jsou některá místa z doprovázející ji

PR profesora dra. Pekaře, který poeta již dle etávající možnosti a ochotně rád o
objasnění doby husitské slovem i pérem obě
tavě se přičiňoje. To uznání musí mo k dobra
ochotně připsati ispravedlivý osobní odpůrce.
Ve předmlavě k dílku Bezoldova prof, dr.
Pekař velice obratně takticky mezi řádky na
značil, že překlad jeho znamená spahu, aby
byl v názorech české společnosti socialně-po
litický živel hositské revolace ©akcentován.
Dále potom prof. dr. Pekař nanejvýš šetrně a
věcně naznačil, co 8e již dávno všeobecně cítilo
a co doposud nechtěl nikdo veřejně říci. Pri
orita toho musí býti jemu zachována a proto
citujeme jeho slova. Čtenář svůj užitek nalezne
již sám.

Prof. dr. Pekař totiž píše, „že Bezold
prost je i oné idealisující snahy,
kterou u Palackého v líčení doby ho.
sitské patrně postihujeme. Bezold8
znamuje nás také se stinnými stránkami vel
kého hnntí, odhaluje také rub revoluce, aka
zuje vůbec, jak důležitou roli i zde měly čistě
praktické potřeby socialního a politického zá
pásu a jak zcela jinak často formulovala praxe
to, co byla žádala reformní myšlénka.“

Zkrátka pověděno, české vydání Bezoldovy
studie „K dějinám husitství“ jest publikací pro
naši společnost užitečnou a platnou a proto
slaší ji vítati objektivně a spravedlivě jako
knibu, jejíž rozšíření v českých krazích může
znamenati skutečné poučení.

Jenom jednoho sluší se ještě dotknouti.
Německý originál knihy 1é nebyl a není v Če
chách tak neznámým, jak se mladší generace
domnívá, Z vlastní zkušeností víme, že byl
v sedmdesátých letech velice hojně ve stu
deptstva a v inteligenci čten, že mnoho jeho
výtisků v Čechách kolovalo a že české listy
tehdejší doby vónovaly mn nejenom referent
skou pozornost, ale dokonce celé feuiletony.
To ovšem nesvědčí proti jeho dnešnímu českému
vydání, ale mloví zajisté jenom pro ně. My,
kdo jsme spisek ten v mladých letech čtli a
pravdě byli v každém směru přístupni, úplně
chápeme, že se Bezoldovo dílo líbí i dnešní
mladé generaci, což musí starší jeho zoatele
jenom upřímně těšiti, neboť my jsme si před
pětadvaceti lety nemohli popřáti toho „luxu“
a čísti nebo vydati je jazykem českým, uby
chladící a osvěžující prameny jeho také širší
vrstvy po poučení žíznícího českého publika
napojily.

Pokládáme drahé vydání Bezoldova spiska
„K dějinám husitství“ v jazyku českém za po
těšitelný krok ve snaze proniknouti o době
busitské ku správným a klidným, zkrátka
k „historickým“ názorům, jež učí a prospivají.
Mladá naše generace toho zajisté že bojně použije|

»

FEUILLETON.
Královéhradeocké vzpomínky.

Píše Dr. Vácelav Řezníček.
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Jako studující vyššího gymnasia v Hradci
Králové začal jsem s bratry Seidly a oktavánem
Václavem Dvořakem, nyní farářem v Saidku, by
dlitt u pana Jana Horálka, pasíře a kostelnika
karhedralního chrámu sv. Ducha. Pan. Horalek
jako osindesátiletý kmet loni zemřel a druhého dne
ho následovala druhá jeho manželka Majdalena.
Když se spolu brali, již jsme u pena Horálka
byalili. Pan Horálek, když jsme se k němu přistě
hovali, byl starší již vdovec a poněvadž se mu
dospělé děti do vlastních domácností rozprchli,
ožemil se podruhé, aby prý zůstal svým pánem.

Jak se mně přiznal, domníval se; že mu
drubá paní, vdova po řezníku Mandáskovi ze Se
zemic, přinese nějakou pomoc, Kterýsi známý mu
js dobodil « snad ho také o tom' ubezpečil. Paní
Horálkova se potom ráda před námi se vším chlu
bila, avšak že.by měla nějakou knihovnu ze za
loženských nebo spořitelních knížek, o tom se ne
zmínila nikdy.
. Na svatbu pana Horálka jsme se tuze těšili.

Čekali jsme přiměřené jí hody, když se nám »pána
ženil. Oběd dostali jsme však jako obyčejně, ale
ženich, pan Horálek, na nás předce .nezapomněl.

„K večeru odběh! od svatební tabule, která se od
bývala kdesi v Hradci u nevěstiných známých a
vyplatil příteli Dvořákovi celý dvoušesták se vzka
zem, abychom se zsň všichni k večeři pivem po
hostili. Dvořák, jsa sám doma, se proti té štědrosti

Polítiská pýda,na níž český národ r po
ulednich desíti vedl svůj sápas a orádě)

zeje s odpůrci, jimž uloženo a nezbytne mati, jest v poslední:době opuštěna. Bojovníci
« ní ustoupili a v ústraní řadí ce vmové šiky.
Mladočeské čety jako vůdčí čarše ovládají
pořádají odchovancí a bývalí stoupenci strany
staročeské; mezi zbytky © konservativních
hloučků viděti jest bývalé radikály, foukající
si na prsty, ješ si byli přitahání kaštanů
s ohně za různé osobní snažíves popálili ; stará
hesla se znovu cídí; pošpiněsé a omačkané
prapory zásad se vypírají a žeblí a ta a tam
se také různé barvy smýšlení v nové zástavy
zatím jen „heftojí“. Nejhůře jest však se abra
němi. Jadny doposud přestřeloraly a drabé
zase nedonášely, proto vedou se debaty 0 po
řízení nových „aufsatzů“, dle nichž byse příště
spolehlivě mířiloa šťastnětrefovalo. Ale hlavní
starost a shon panuje o — šikovuého vůdce.
O toho je nejhůře — — Na opaštěném bojišti
pak potlouká se smečka nekázněných dobro
druhů, kteří ohledávají padlé a raněné a do
cela bez rozpaků a studo vykřikují,cov jejich
kapsách — nenašli a lají, jak jsou sklamáni,
že prý docela jínaké „dědictví“ na bojišti ako
řistiti doufali,

Když totiš dnes klidně přehlížíme poli
tickou situaci našeho národního zápasu, hle
dáváme se asi s tímto obrazem, jak jsme jej
výše načrtli.

Politická česká kampaň posledního čtvrt
století minulého věka, jejíž vrcholem bylo
vlastně vystřídání Staročechů Mladočechy, čili
„Stará s novou“, dospěla ke svým koncům a
ve přítomné době běží o naši novou národní
a politickou organisaci století dvacátého proto,
poněvadě se dosavadní, jak nám netřeba šíře
vykládati, neosvědčila.

A nebylo jinak možno, když organisace
ta byla bez zásad, důslednosti a kázně a když
programem jejím bývala ne starost o prospěchy
celku, ale honění zájmů osobních, které pod
heslem protekce a koterií hrály stejně v době
ery staročeské jako mladočeské nejpřednější

roli.
Přiznati se musí, že český národ čítá

statisíce nejdokonalejších mužů, z nichž každý
jako jednotlivec je cesý lev, stadnice moudro
sti, živý pramen obětavosti, otevřená pravda.
Jakmile však v minolých dobách tento zástup

nejvýtečnějších lidí přišel dohromady a mělrepresentovati celek, býval z něho ihned bo
tový chaos, jejž voličstvo docela důvodně po
sílalo a posílá ke všem čertům — —

Jako jednotlivci jsme všichni chlapíci a
kubíci, ale jako celek hned si vyčítáme poli
tickou hloupost, národní nestatečnost, vlaste
neckou vlažnost, sousedskou Špinavost, nej
růzoější nepoctivost, v každém směru pohodl
nost a lenost a když r. 1904 nemůžeme v po
litickém ohledu dál, udatně podíváme se, co
před více než-li půl stoletím povídal Havlíček
a docela ochotně r. 1904 uznáváme, že jeme
uešvarové, poněvadž nevíme a nespravujeme
se tím, co bylo na čase, když se psal rok 1850,
Že žijeme za jiných poměrů a za jiných okol
ností, že stojí proti nám jiná doba a jiní lidé,
to chápati nechceme.

Liberálnost a snášelivost vywěněna byla

neohradil, ve své příslovečné předobrotě nechal
pana ženicha dvoušesták položiti na stůl a když
jsme se, vrátivše ses bratry Seidly odněkud s toulky,
hněval:, proč tak nepatrný peníz vůbec přijímal,
vítězoslavně nás odbyl.

»Vždyť ja se ho ani netekl! Leží tam, kam
ho pan Horálek položile, hájil se. «Tomu přejce
rozumím, že se čtyři žízniví za dvoušesták nena
pijeme«.

Tím nás, zklamané, že tak chudé »pánovu«
svatbu užíváme, ještě spíše popudil. Mrzení naše
ho přimělo, že konečně vstal, vyklepal dýmku
s dloubým troubelem, z níž až dosud docela po
kojně bafčil, postavilji do kouta,prohráblsi pravou
rukou svůj dlouhý, jako len rusý vlas, a ujal se
slova.

»Aby byl konec a pokoj, víš co Jene«, pro
nesl klidné ke staršímu Seidlovi, »půjč mně a
Šňůrovi dohromady zlatku, vezmi Ladislava s sebou
a pojďme všichni ke »stromu« páně Horálkovu
svatbu oslavit za své) Dvoušesták af si pan ženich
zase vezme a dá ho nevěstě do punčochy«.

Uznavše névrb Dvořákův vlastné za to nej=
správnější východisko z této mrsuté situace, osla
vili jsme den páně Horálkova svatebního veselí
na vlastní svůj košt a náklad. Že jsme si proto
potom staré novomanžely často všelijak dobírali,
netřeba podotýkati. Pana Horálka to mrzelo, tak
že mné konečně jednou tiše pošeptal, že více ne
měl a paní nevěsta patrně do svého věna nesáhla,
Snad neměla teké. .

Pan Horálek byl dobrý, přičinlivý a laskavý
člověk. Stravoval nás do syta, byl k nám ke všem
ochotný, rád si zažertoval a zabrál si snámi špády,
v nichž byl mistr.

Maje často hojnost pasířských zakázek, patrně
svou úřední funkci zanedbával spoléhaje, že to

b sil šel iPonypadnul půleEným ašádostivostí brubati se v chfm i
a v ejzí eti; márodohospodářetví spa o
ve svalování vlastních břemena povinnostína.
souseda s badonenost nehledá se sto lot napřed,.
ale pět set let zpátky.

Naši státoprávníci v ohledu politiekém

dnes vlastněpro modernímu našemustátnímu.osamostatnění pracují, představujíce si alíčíce.
český stát jako zástop beshlavýchlidí, kteří:
by slepě poslouchali diktát osob, jež ani Dneb
svatý nějak obavláštně neosvítil a kterým na.
polích přes potřebu domácnosti nevyroste, talt
že nemohou poslouchajícím je ničeho jiného
oskytnouti, než-li dáti na sebe — vybírati.
akovéma státoprávnímu politisování 80 dnes

kašdý člověk nynější doby vysměje.
A naši radikálové v ohledu národním na

bíjejí do dávno z mody vyšlých kanonů. řeč.
nickou řezsnku a domnívají se, že jejich. při
tom vedený křik a nadávání rozumným, pet
covitým a soudným lidem z vlastního národa
jsou ranami proti nepříteli.

Když onehdy bylo konstatováno, že česká
půda obtížena jest na 4000.000.000(slovy čtyřmi
miliardami) bypotekárních dluhů, to neslyšel
u nás nikdo a nikdo nepočítal, že toto. zají
mavé faktam českéma zemědělství „vynáší“
ročně placení 200.000.000 úroků. To se pře
slechlo! O tom uvažovati nestojí dnes u nás
za to]

U nás jednáme zcela jinak. Jalo ku př.
v Praze. Zde panuje již kolik let. největší
starost o to, aby přes Karlův kamenný most
šla elektrická dráha, po níž nebudezrovna tak
nikdo jezditi, jako nejezdí nikdo po dráze
koňské. Deficit zůstane deficitem. A. když ta
drába má býti uskutečněna, najednou se ná
hodou shledalo, že jeden z pilířů mostu toho
jest vlastně do hloubky tří metrů podemletý,
tak že bylo potřebí jenom poněkad většího
vzedmatí Vitavy a most is elektrickou dráhou
mohl se poroučeti do její vln, tak že najednov
nyní 80 o tom rozvažuje, jest-li takó ty ostatní
pilíře nejsou stejně podemleté a nebezpečné,
jako by to nemělo býti dávno zjištěno a jako
by se bezpečnost každóbo mostu neměla stále
držeti v nejdbalejší evidenci — —

Tak je to u nás se vším, tal: dnes vypa
dáme, aniž bychom si chtěli nějak licbotiti.
Proto jen se shánějme, abychom co nejdříve
skotečně sebnali nějakého vůdce, který by nás
z těchto poměrů šikovně a rychle vyvedl!

Obrana.
(3) Výdělkářské pokrytectví. Naše

nadějná mládež musí být v esthetice všestranně
vzdělávána. Poněvadž úvahy hadební, rozpravy
o umění stavitelském nebo malíčském, úvaby
o básnictví té nejmodernější mládeži nikterak
nechutnají, vydávají se teď u nás uabotiny
pod názvem „Krása ževského těla.“ Tohle už
je pro „umělecké“ labužníky něco jinšího.
Rozumí se samo sebou, že. jde dílo oa dračko
jako dříve „Pikantní kalendář.“ Hltají-li to
lačné zraky jen pro pouhé sdokoualení v esthe“
tice, jest ovšem jiná otázka. Vydavatelstvo
v prospektu již předem kurážně oazývá ticho——————-———-—————ÚP
kolegové Kresta s Volfem zastanou. Také vášnivé
rád bověl zvyku, že nosil kalhoty zastrčené do
holení vysokých bot, jež často však neleštil hlavně
proto, že se venku v blátě beztobo zase zamazaly.
Pokládal to proto zu zbytečnost. Také, jako silný
kuřák vojenského míchaného s komisním, míval
s sebou pořad pěnovku se stříbrným kováním, nose
ji i s měchuřinou v kapse svého kalmuku.

Avšak jednou Časně z rána, když jsem se na
něco do školy připravoval, pan Horalek osjednou
da se do pečlivého lešténí bot, kalhoty potom
spustil přes holeně, pěnovku s měcbuřinou na
tabák vykrámoval, kabát začal pečlivě kastáčovat
— — Zkrátka fintil se více, než-li když šel na
oddavky,

>Co pak, pane Horálek, že se dnes tak pa
rádějíř« tázal jsem se ho, nemoha pochopiti, proč
se hází do takového pucu.

»Ale dostal se na děkanství nový kaplan od
někud z venku a tak musím bledět, sby na to
neukszovala — sděloval mně. +Je to nějaký přísný
sekant| Kde pak proti velebným pánům Musilovi
a Kalašovi — — Jen koukne na člověka, aby se
třásl |«

Ten nový přísný ksplsn, k vůli němuž náš
pan Horálek vzdal se svých obyčejů a potom
každodenně házel se do-pucu, a fajfku nechával
doma, byl napotomní královéhrádecký biskap
Edvard Jan Bryhych.

ZŠ psnem Horálkem bydlili jsme nejprvé na

tiskárny./V domě tom ve druhém patře zůstávali
s námi/stařičtí manželé Dušánkovi. Pan Dušánek,

šedivým knírem pod nosem, byl úředník na pensi
a choť jeho, drobná, bovorná a vlídná paní, byla
dcera Jana Hostivítea Pospíšila a bývele druhdy



dlépky, pokrytcia farizeji všeckyty, kteří by
-se odvářili sbírka nabotin umsvati něčím ne
umrevným. My zas myslíme, drahý pene, soela
-obráceně, i kdyby moderní fariceové sebe více
-40 onažili zavěsiti svoje nepěkné vlastaosti na
„náš-štít. Nelekneme se nijak útočného alarmu
„pokrytoň, byť by i elabší povahy k vůli „ava
tému pokoji“ s farisejskou loyalitoa kývaly.

"Vydavatelstvo píše: „V nahém těle, ze
jména (I) v nabém těle ženském somí nic me
„mravnébo; nemravnost a zvrhlost je V pozoro
wateli, dívá-li se na ně nemravně a nenmí-li
-se dívati na ně bez nízkých chtíčá“. Dobrá;
„ale nechť vydavatel pološí roku ma srdce a
vřekne upřímně sám, kolik lidí bude kupovati
to -díloprozvýšenícudoosti.I časopisyhodně
„pokrokové“ jsou noceny ti oěkdy pruti
inemravným pohlednicím, ale tak rafinované
ipokoašení mladých duší není na žádné pohbledce
jeko již. na poubém prospektu s ukázkami vy
-obrazení. Vydavatelstvo ohlušoje, že prý „právě
doešní pokrytectví, tajnůstkářský systém způ
Soboje ohromné škody v duších mládeže“;
proto je tedy vlastně veliká potřeba ty naho
(tiny okázati každému bned.

Zkušenost věsk učí, drahý pane, o něčem
scela jiném. Nikdy za středověku, za toho
„tajnůstkářského“ věku nebyla nemravnost tolik
rosšiřená, jako teď, kdy takovými obrázky
„proti nemravnosti se bojuje.“

Vydavatel tvrdí, že v německém originálu
vyšlo v pěti letech patnáctero vydání. Však
jsou ty „mravaí“ účinky taky podle toho!
Protestanté i nevěrci sami začínají lomit rukama
vad apustlostí, jež se atále více šíří. Berlín
sám jest hotovým Babylonem a „vyniká“
v tomto „ohledu nad všecka jiná města evrop
ská. Y Bambasovských necadných krvácích také
apisovateli předstírají „mravní rozhořčení“
nad zpustlostí, kterou líčí, ale vědí dobře, že
podrobné líčení chonlostivých scén právě ještě
více ke zpostlosti vede. Spiny o Schenkovi, 0
Babinském a jiných lapičích také kážou proti
lapičství, ale jsou zatím dobrou příručkou
různým banditům. A tak se to má také 8e
sbírkoa obrazů „Krása ženského těla.“ Káže
se zde pokrytecky čistota a podáváse zároveň
dráždilo k opačné vlastnosti. Pokud lidé u nás
o takovém pokroku „mravnostních pomůcek“
nevěděli, panoval smysl pro čest, ale nyní, kdy
„tajnůstkářetví“ mizí již u sedmiletého děcka,
obecná zpustlost stoupá úžasně. Marné json
pak spousty záchraoných „Lékařskýchrádců“;
erdce zkažené i :bez mich ví, čeho se varovati,
ale — nechce se mu. Kdyby tak vstal Has a
Komenský: Kdyby tak zpozorovali, jakou du
Ševní stravu sami jejich ctitelé českémulidu

podej! Doslechli jeme, že i zde v Hradciobrázky ony 6 „cudnoa“ četbou jsou přímo
hltény vPalackého čítárně.

Jak takové „umělecké“ lekce působí na
vývoj idealismu a mravnosti, to nechťupřímně
posoadí a povědí sami súčastnění. Kdyby se
V nynějším „idealním“ véku prodávala kniha
e titolem „Krása ženské duše“, odbylo by se
sotva několik exemplářů, ač by to byla kniha
mnohem důležitější.

Čtěte! Předplácejte|
>OBNOVUci

Rozšitujte |

literárně činnou tím způsobem, že upravovala
k novým vydáním v nákladé Pospíšilovském na
cbázející se proslulou kuchařskou knihu Dobro
mily Rettigové.

Stařičká paní ta byla mně od prvního mého
se s ní setkání v domě obzvláště naklonéna, tak
že z jara zapůjčila mné do konce jeden klíč od
své zahrádky na starých městských hradbách. Já
se tam potoms jednak učíval a jednak bavil jsem
se zahradničesím. Avšak klíč ten mne o plnou
přízeň vzácné staré paničky připravil!

Nevím, jak se to stelo, dověděl se o tom,že
do zahrádky té mohu, jeden starší dobrý můj
přítel a krajan, student ze septimy a najednou
přišel mně tam pomáhat zahradničit, předstíraje,
že prý ho kvítí těší. Ale jaké další okolky a 0
mluvy! Já byl tak neopatrný, že jsem mu svéřený
mné klíč z upřímného přátelství sem tam zapůjčil
a následek toho bylo hromobití, jež se nad mou
hlavou sneslo.

Jednoho luzného červnového dne dostavila
se za mnou do zahrádky paní Dušánková. Počí
nale si nějak odměřeně,

»Pojďte se mnoul« velels mně,
Já jako beránek poslechl. Vedla mne po

schůdkách zabrádkou dolů, kde se zastavila na
hlinité plošiné, Při tom moč ukázala zde u plolu
nacházející se spoustu otisků poďpaďků páru muž
ských bot. Když jsem se na to jako hloupý díval,
vyzvala mne, abych se také ještě podíval za tyč
kový plot do zahrádky vedlejší. Tam jsem spatřil
v hlíně zase celou spoustu hlubokých otisků
kramflíčků botiček ženských. Hořel jsem rozpaky
a v duchu proklínal neopatrného přítele, který
zde přesplot odbýval dostaveníčka se spanilou sle
činkou ze sousedního domu a jednobo ze sladkých
těch dýchánků popřáli si mladí milenci po dešti

Politický přehled.
Pozornost upoutal sněm markrabství m0

vavského, aa němž jindy tsk vážném propukly
hlečné demonstrace pro všeobecné volební

vo a při rokování o pilném návrhu stran
násilností školní rady brněnské proti českým
školám; i před budovou sněmovní udály 60
v áterý velké demonstrace proti německé vět
ščině.Tak odpor proti německé nespravedlivé
nadvládě vzmábá se všude. A čeští avcialisté
chystají se rovněž protestovati na sněmu Čes
kém proti měmecké obstrukci za současného
požadování změny volebního práva. A na Hěš
ské radě, která ge sejde v listopadu, dle všech
enámek pokračovati se bude v obstrukci. Roz
vrat na všech stranách, alo vláda pořád ještě
nechce věděti, če nesmyslné a nespravedlivé
požadavky německé jsou všeho toho příčinou.
— Na krajinském sjezdu strany mladočeské
9. t. m. na Král. Vinohradech, jehož se účastnilo
na 1200 osob s 21 poslanci, obhajováno bylo
dosavadní vedení strany. Na sesílení její orga
nisace volá se po pevné kázni. — Dr. Kórber
2. t. m. účastnil se výroční valné schůze Svazu
rakouských průmyslníků, kdež zase pěkně a
sladce řečnil. Po tolika nedělích omlouval ta
svůj výrok veLvově pronesený — jakoby chtěl
cbrániti pouze německou državu vynechá
ním slůvka také, čímě mu prý neporuzoměno.
Trvá prý na zásudě, že v Rakousku musí býti
respektováno právo všech národů. Počkáme
zase na skutky. — V předvečer jmenovin císa
řových provedli opavští Němci protidynastic
kou a protičeskou demonstraci. — —Rusinští
poslanci tentokráte vstoapili opět do haličského
sněmu. — Nově otevřenou samostatnou práv
nickou italskou fakalta v Inasbraka nechtějí
Vlachové ani vidět. Vlaští stadenti dali se za
psat na německoa tamní universita, chtějíce si
mermomocí vynutiti aniversitu v Terstu. —
Císařským nařízením »mocňuje se vláda apra
viti cestou nafizovací obcbodní a dopravní
styky s Italií a sice prozatímně nejdéle do
31. prosince 1906. Tak se budoo protlonkati i
drahé obchodní smlouvy, čímž absolutismus
nastopuje vládu. — Zem. presidentem v Buko
vině jmenován dr. Oktavian ryt. Bleyleben,
min. rada. — Na sjezdu socialistickém v Solno
bradě opovězen byl boj agrárníkům 8 odůvod
něním, že bez příčiny zdražují potraviny. Dále
schválena resoluce, která žádá odstranění dua
lismu a přeměnění Rakonska v národnostní
spolkový stát, který by každému národu po
skytoval národní samosprávu. K tomu má vésti
všeobecné právo hlasovací.

Nový ruský ministr vnitra Svat. Mirský
měl k vyšším úředníkům řeč,ve které naznačil,
že se chce nadále říditi politikou skutečných
oprav ve vnitřní správě.

Ve příčině velitelství jednotlivých armád
na bojišti rasko-japonském ustanoven Kuro
patkin vrchním velitelem celé armády mandžur
ské, jemuž badou podřízenijako velitelé jednot
livých armád Mejendorf, Grippenberg a Linevič.
Zároveň povolán do Petrohradu místodržitel
Alexejev, aby podal carovi zpráva 0 stavu
věcí oa dálném Východě a už prý se na Východ
nevrátí. Japonci od Liaojanu dosud se nehý
bají, nedůvěrojí už vlastním silám cítice 8e
slabými; připravojí ae také na přezimování
(OR

a přešlapujíce zde v měkké hlíné, hloupé schůzky
své stopami své obuvi prozradili. Stařičká paní
Dušánková ihned postřehla, co se za jejími zády
v zahrádce děje,

»To není od mých botl«
mlouvati.

*Vám bych nic neříkala«, vlídně mně řekla.
«Ale když sem pouštíte na randička neznámé mně
pány kamarády, to js trpět nemohu, sby se třebas
dokonce neřeklo, že já stará osoba takové pletky
aranžuju«, začala se durditi. '

»Já toho páns milostpaní představíme, ochotně
jsem se nabízel, sázeje na poslední kartu, abych
starou peničku udobřil.

Paní Dušánková se mé nabídce vesele za
smála.

sAle já si ho nepřeju znáte, povídala. »Již
je to prozrazeno, dejte mně klíč od zabrádky
zpátky a je zase dobře«, dodala.

oJá jsem však v celé věci nevinnýl« chtěl
jsem se bájiti. »Já o ničem takovém nevěděle|

»Bodejťže vám věřím| Já jsemnebyla mladá
a teké jsem ráda nepomohla někomu, když to
mohlobýt —— Ale zde to býtnemůžeanesmí«
— — zněla určitá odpověď a já odevzdav jí svě
řený mně klíč, byl jsem z útulné zahrádky vy
strnaděn a to proto, že jsem v ní příteli umož
doval stadounké schůzky. To však musím doznati,
že přítel, za něbož jsem se obětoval, nebyl ke mně
nikdy ani krobiánem ani nevděčným. Tož tedy
rádo se stalo! S paní Dušánkovou zůstali jsme
dále ve stále formálně přátelském poměru. Ostatně
klíč od zahrádky byl bych jí býval musil brzy
odevzdati tek jako tak, neboť jsme se nedlouho
potom s panem Horálkem stěbovali do přízemí
tehdáž Kalbova domu proti starému Borromaeu,

V prvolm patře nad námi bydlel pan pro

jal jsem se 0

v Liaojanu a Haičenu. — Poslední útoky Ja
pooců na Port Arthur skončily se úplnou jejich

výtlak: padlo prýjich tu posledněna 10.000.bování pevnosti pitaou vodou není nikterak
obroženo, ježto v pevnosti mají destilovací
stroj, který denně dodává 20.000 věder dobré
vody. Nad nezdarem u Port Artharu jsou v Ja
poosku velmi rozmrzelí ; dle tvrzení gen. Stessla
může ee pevnost udržeti ještě po celé měsíce.
Za chrabré bájení Port Arthuru poslal car
generálu Stesslovi odznaky hodnosti general
ního pobočníka. — Car rozloučil se v Revalu
s baltickým loďstvem, k němuž připojily se
čtyry nové válečné lodi. Loďstvo to vypluje
15. t. m. do východní Aaie.

Přátelé! Počíná nové čtvrtletí

předplatili jste řádně na „Obnovu“

všickni? ©Kdokoliv tak neučinil

nechť rychle dostojí ové povinnosti!

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Králové. Křesfansko-socislní

spolek žen a dívek sešel se v elušném počtu dne 2.
t. m. k vyslechnatí přednášky vp. J. Sahaly o dvojím
pokroku. Řečník na základě výmlavných fakt vysvětlil
v delší úvaze, jak ta „taářská“ církev mocně v osvětě
pokračovala právě v té době, kdy protestantské Ně
mecko působením samých pastorův nejnesmysluějších
pověrách přímo se brodilo. Přednáška byla přijata
s vděčným zájmem.

Z Cermilova. Velezdařilouschůzi mělanaše
jednota na sv, Václava. Přednášel ve spolkové místnosti
dp. J. Sabula o tolik vychvalované protestantské
osvětě v XV. atoletí. Dovodil mnobými doklady, jak
psstoři němečtí pokroka vědy přímo fanaticky na
odpor se stavěli a jaké nesmyslné „zázraky“ si vy
mýšleli, jen aby ubohý prostý lid udrželi v prote
stantském táboře. Na echůzi dostavilo ae tolik po
slachůčů obojího pohlaví, že prostranný sál nestačil,
tek že někteří na schodech vedoucích do sála naslou
chali; nepřidáváme, řekneme-li, že nás bylo na čtyry
sta. Celá delší řeč sledována snejhorlivějším zájmem.
Bylo dobře o takových věcech jednou u nás promlu
viti, poněvadž od pokrokářů o pověrách „evangeli
ckých“ nikdy nic se nedovíme; ti lomí stále jen ru
kama pad „pověrou a modlářstvím katolickým“, bo
jíce se čímkoliv si znepřáteliti evangelické mazlíčky.
Člověk, který se sotva umí podepsat, stane ce lehce
pokrokovým, předhodí-li církvi Gallileibo. O tom však
pokrokář neřekne ani slůvka, jak hrabě se obořil
Luther na katolického kanovníka Koperníka, zakla
datele moderního, přesněvědeckého hvězdářetví. Nikdo
se nezmíní, že hvězdář Tycho de Brahe právěpro
svoji věda byl od protestantskýchapoluvěrch z vlasti
vypuzen atd. — Po přednášce poděkoval vdp. děkan
Seidl srdečně řečníkovi za poučná slova, zvěstoval ra
dostně, že Černilovský kostel bude znovu omalován
umělcem prvého řáda; jest to český kněz umělec
z řádu ov. Benedikta, jehoš malby proredené na
Monte Kassinu vzbadily velikou pozornost i něm ec
kého císaře. — Po té ještě p. děkun upozornil aa ja
bilenm problášení dogmatu o neposkrrnéném početí
Panny Marie a vybídl přítomné, aby skutkem doká
zali, že milují Matka Boží jako jejich předkové. Vne
děli vyjde průvod z děkanského chrámu Černilovského
do Hradce Králové, po pobožnostech v tomto městě
ukončí se poutní slavnost v Černilově požehnáním
Nejev. Svátostí Oltářní. Pan děkan dodával: „Vy se
nebude styděti před nikým, ale avedete si v paměť

fesor Josef Černý, nyní ředitel gymnasia v Roud
nici. V důsledku tobo hleděli jsme býti vždycky
včasně doma nebo byli jsme úzkostlivé opatrnými,
aby náš návrat »po čepobití« nebyl s prvního
pstra zpozorován, Avšak jedenkráte jsme se s pří
telem Janem Seidlem kde:i neočekávaně omeškali,
tak že jsme si domovníka do kapsy nepřibrali.
Schválné jsme se zdrželi déle, aby v prvním patře
již spali, až se vrátíme. Lehounce jen fukeli jsme
potom na okno, aby nám někdo přišel otevřít, ale
naši patrně tvrdě spali, tak že jsme je budili chvíli
marně. Než tu hrůzo hrůzoucí! V prvním patře
otevře se u okna vyhlídka a všátku letí odtamtud
dolů domovní klíč doprovázený vlídným hlssem
pana profesora Černého: +Ráno ho odevzdejte
služce la

Lekli jsme se, co z toho bude, ale nebylo
z toho nic jiného, nežli že jsme v panu profesoru
Černém seznali dobrého souseda a přítele, což mu
nevděčně zapomenouti nesmím.

U Kalbů pan Horálek dlouho nezůstával.
Bylo nám tam všem zima a tepla dotopit jsme se
nemohli. Proto odstěhovali jsme se na Maié na
městí do.domu v severní řadě proti měšťanské
dívčí škole, Bydlili jsme tem v prvním patře da
zadu s nad sebou měli jsme zase profesora a sice
p. Ignáce Svobodu, tehdy mladého ještě pána. To
byl již Jan Seidl v semináři a na jeho místo na
stoupil mezi nás přítel a kollega Vácslav Vyčítel,
nyní MUDr. a lékař v Kopidlně. Pan profesor
Svobodamně přímořekl,kdyžmnepoprvév domě
potkal, abychom ho považovali za člověka, který
také byl studentem.

Bydlil nad námi ve drubém patře u starého,
osmdesátiletého sluby kteréhosi královéhradeckého
úřadu. Stařeček ten jmenoval se Zederstein a byl
to hradecký typ. Ploužíval se městem do oblouku



slova Ješíše Krista: Kdo mě vyzná předlidmi, toho
i já vysném před Otcem Srým nebeským! — Špatný
oyn a opovržení bodný, který nectí svojí matky a
špatný katolík, který by si nevážil své Matičky De
beské, neboť ten pak si neváží ani Ježíše Krista. —
Nuže nechť pozná svět, že my katolíci kollatary Čer
nilovské jeme dítkami Marianskými!“ Na konečný
dotaz, zda 'tedy přítomní průvodu se aúčastní, odpo
věděno sborem: „Příjdeme“. — Pak se rychle aál
vyprázdnil. Jest ta -zdejší jednota jako vojsko, šik
dobře spořádaný. Dosteví se všickní na ráz v bodinu
určenou a to jen k vůli přednášce — neboť po skou
čení schůze sotva deset osob setrvá v hostinci. Tato
okolnost jest tím chvalitebnější, že často při echůzích
jiných právě přednáška jest účastníkům věcí vedlejší,
nutným zlem, při němž ve přešlapaje v netrpělivém
očekávání zábavy. — Černilovětí dostáli svému slibu
na schůzi danému, uspořádavše do Hradce Králové
poutní průvod v pravdě obrovský.

Křesťansko-katolický vzdělávací
podporující spolek „Svornost“ se sídlem
v Červených Pečkách konati bude v neděli
dne 9. října t. r. o 4. hod. odpol. měsíční spolkovun
echůzi ve spolkových místnostech v hostinci p. Jos.
Kuchaře. Program: 1. Čtení protokolu minulé schůze.
2. Sdělení spolkových zpráv. 8. Přednáška dp. Jiřího
Sabaly, redaktora „Obnovy“ v Hradci Králové: „Dvojí
osvěte“.4. Placeníměsíčníchpříspěvkůa přihlašování
se nových členů. [ nečlenům vstup volný.

Z Čáslavě. Na rv. Václava pořádalykato
lické čáslavské spolky schůzí v Dolních Bačicích. Za
veliké účasti obecenstva bočického ij čáslavského za
hájil echůzi p. předseda Musil případným proslovem,
načež udělil slovo p. V. Myslivcovi, redaktora „Meče“.
V dvoubodinové přednášce své pan řečník jasně a
všem srozumitelně odůvodnil nataost adružování se
katolíků za doby nynější. Z výtečné řeči jeho vyjí
máme některé body. Již Palacký před 37 roky doznal,
že veliký zápas u nás nastal mezi vírou a nevěrou.
Záp>s ten se dnes silně přiostřil. — Každému jest as
rozhodnouti, chce-li státi v táboře nevěrců nebo
v táboře věřících. — Řsčník ukazuje dále důsledky,
k nimž vede nevěra (Francie). Jen pravá víra pořádá
harmonicky poměry v rodině, obci, státu. — Ovšem
musí tato víra býti nejen v erdci, ale dle ní musí
jednotlivec jednati i v životě veřejném. Proto při
volbách do různých sborů ať samosprávných, ať po
ulaneckých má každý voliti muže věřící, charakterní.
— Tupení katolického náboženství v parlamentě ra
kouském. Škola základem dorostu národa, ji nutno
tedy míti na zřeteli. — Ukazujedále na nespravedlivé
rozdělení mandatů poslaneckých v jednotlivých kuriích
a v parlamentě rakouském. — Vyslovuje 86 pro vše
obecné rovné hlasovací právo, jež dlouho již trvajícím
parlamentárním zmatkům učiní konec. — Doba jeho
zavedení není daleka, proto nutně třeba katolíkům
adražovati se ve spolky, abychom byli připraveni. —
Jenom na pomoc státní spolébati se nesmíme, musíme
sami si pomáhati. Dělník a řemeslník proto nechť
vstupují do všeodborovéhosdružení; rolníci zakládejte
Raiffoisenovky, obilní družstva atd. — Katolíci začínají
se již ze spánku probouzet. Jako národ náš povstal
ze s'aletého epánku k životu, tak dá Bůh —povstane
i ze spánku náboženské lhostejnosti a nerozhodnosti.
Řeč svou skončil slovy písně ev. Václavské: „sv. Vá
clave, nedej zabynouti nám, ni budoucím.“ Slova p.
reda-tora šla od srdce k urdci, jak trefoč poznamenal
p. předseda, díky jemu vzdávaje po skončení před
nášky. Kéž by nadšení, jež tak mnohých se zmocnilo
po přednášce, vedlo i ke skatkům! Po přednášce pě
vecký odbor přednesl některé národní a vlastenecké
písně a zábavní odbor několika výstapy přispěl ka
zdařilému zakončení schůze. — Srdečné díky vzdávají
katolické spolky čáslavské obětavrému p. řečaíkovi,
jakož i dp. faráři Limberskému a p. starostovi Ha
vránkovi v Dol. Bačicích, kteří s nevšední ochotou šli
jim ve všem vstříc.M 8 8
obnutý, na plešaté hlavě nosil nápádnou paruku a
na té měl seděti tvrdý klobouk. V letě v zimě
odíval se do dlouhého černého burnusu. V Hradci
obecně se mu říkalo »Nácíček=. A tohoto hradec
kého »Nácíčka« položil jsem s panem Horálkem
»na prkno«,

Bylo to 17. února 1880 zrovna o půlletních
prázdninách, jichž jsem užíval v Hradci. Seděli
jsme po večeři s Ladislavem Seidlem a něco jsme
čtli, když ozval se po domě srdcelomný nářeka
do bytu našeho vrazila stařičká paní Zedersteinová,
lomíc rukama, že její muž právě umřel. Pan pro
fesor Svoboda nebyl doma. Sebral jsem se s panem
Horálkem a chvátali jsme nahoru, kde jsme »Ná
cíčka« nalezli v posteli v peřinách schouleného,
bezduchého. Tiše, bez bolestí usnul na věky. Byl
ještě teplý, ale probudit jsme bo více nemohli.
Pan Horálek, dobrý a starý jeho kamarád, ho
zvedal a volal mu do uší: '»Nácku, Nácíčku le
Ale marně. Jenom bezzubá ústa se mrtvému bez
vládně otevřela a ruce s postele sklesly. Paní
Zedersteinová lameéntovala a ruce spínala. Nebyla
s ní žádná řeč. .

Proto vzali jsme v koutě v předsíni stojící
prkno pro žehlení, položili je na dvě židle, pan
Horálek vzal »Nácíčka« za hlavu, ja za nohy a
položili jsme ho na to prkno. Bylo bo chudinky
drobítek, hrstka kostí v zvetšelékůží. Aby s prkna
nespadl, svázali jsme mu nohy a ruce, bradu pod
vázali jsme mu šátkem, aby se ústa -zavřěla, já
otevřel oknoa pan Horálek postavil k hlavě umrlého
petrolejovou lampičku a vážně pronesl: »Více dělat
nemůžeme !« Potom odešli jsme domů, ponechavše
stařenku jejímu žalu — —

Byl jsem tou příhodou dost dojat, ale ještě
více dojat byl spolužák Ladislav Seidl, ač nahoře

nebyl Nářek stařičké vdovy ho tak rozčilil, že

Zprávy místní a zkraje.
| Na oslavu jmenin císařských J. M.

njdp. biskup Dr. Jos. Doubrava sloužil v úterý

nou pontifikální měl av. za účastenství nejd. ka
thedrální kapitoly a ostatního duchovenstva, zá
stupců vojenských, zeměpanských, státních a samo
správných úřadů a množství zbožného lidu.

Njdp. biskap. Dr. Josef Doubrava
does edejel do Chrasti, kdež se zdrží do 14.t. m.
Pak se odebere na visitaci vikaristu Vysoko
mýtského.

V neděli růžemcevé odpolednena počest
neposkvrněného početí Panny Marie v kathedrál
ním chrámu zpívány slavné nešpory, pak se šlo
v slavnostním průvodu k Panně Marii, kdevysdp.
děkan Musil pomodlil se s účastníky růženec a
litanies příslušnýmimodlitbami a udělil požehnání.
V ten deo dostavilo se do Hradce obrovské pro
cessí z Černilova, čítající přes dvanáct set účast
níků, rovněž| veliké processí z Pouchova; obojí
s budbou. Oba veliké průvody působily dojmem
povznášejícím.

Městské Klicperovo divadle vHraici
Králové oslaví dvacátou ročnicí svého otevření 24.
března r. 1905. V březnovém úterku zahájena činnost
v novém stánku můs po slavnostním proslovu a za
brání národní hymny Klicperovou „Eliškou Přemy
slovnon“. Došlo tehdy množství pozlravných tele
gramů, jako od dražstva Národního divadla, divadel
ních ochotníků Necbanických, od umělkyně Sklenářové
Malé, dr. Pippich z Chradimě zaslal delší přípis.
K zahajovacímu představení dostavila se z Praby i
vdova dramatického episovatsle Klicpery, k jehož
poctě divadlo „Klicperovým“ nazváno. Druhým slav
nostním představením byla Smetanova „Habička“,
vypravená zdejší čilou „Besedou“. Dae 30. t. m. opera
tato a výsledkem ještě krásnějším opakorána. —
V mnobých našich méstech bylo plno ideálního sna
žení v ochotnických epolcích, pokud nebyl postaven
důstojný stánek Thalie; napjala so všecka energie,
e velikou obětavostí postavena pěkná budova — ale
to byl také konec, Následující generace přestala si
vážiti titánské námaby předchůdců —dědicové dívají
se ospale na dílo horlivosti odetoapivších harsovníků.
Dům stojí — ale majitelé příliš nedbají Přemýšlejíce
o těchto umutných zjevech, s tím větší radostí kon
statovati musíme, še Hradec Králové jest v této pří
čině výjimkou velice čestnou. «ádná ospalost, stále
nové a nové rozběhy a pokrok i po stránce umělecké
stále lepší. Divadlo Klicperovo plní úkol svůj velice
zdárně, jím Hradec Králové čestné hájí svůj umělecký
primát východních Čech. — Jak asi oslaví čilá jed
nota zdejší na přes rok jabileum tak krásné? Není
nevhodno jiš nyní o věci přemýšleti. —

Usudek o radikálech. (Místo polemiky
s „Osvětou“). O německých radikálezh podává posla
pec dr. Steinwender ve svém listě „Villacher Zeitnog“
tento úsudek: „Kdo 89 domáhá tono, čeho nelze do

nemožnosti, není radikálem, ale šejdířem; kdo ae staví
mimo mrav dobré společnosti, není radikálem, ale
hrabým klackem; kdo věří v oeomylnost nějakého
programu, není radikálem, nýbrž hlupákem, e kdo
lidu slibaje, že všecky jeho strasti vyléčí politickým
programem, není radikálem, nýbrž politickým masti
čkářem, A tak se zovoa přečetní lidé radikály, ale
nejsoujimi.“Žeteutoposudekoněmeckýchradikálech
hodí se též na české a zejména na hradecké pokrokáře,
netřeba pocbybovati. — Pp. auskaltanti Diveckýa Lány
snad uvěří slovůmposlance Steinwendra, jako každý
dobrý znatel pokrokářekých povah jim uvěří.— Mnozí
pokrokáři jsou ještě na nižším stapn: upolečenského
respekta, protože nemají ani tolik mužnosti, aby se
svými krtčími enahami veřejně pochlavili. Někteří—————
dali jsme se do vypravování různých smutných
příhod a při tom jsme si vzpomněli, že zrovna
před rokem byli jsme také na pohřbu.

Bylo to v sobotu o půlletním vysvědčení r.
1879, když došel brstry Seidlyz domů,zČestína,
telegram, že tam jejich sestře pí. Petráskové umřela
tříletádceruška Otylka a že bude míti zítrav ne
děli pohřeb. Strýčkové ihned vypravovali se na
pohřeb a já se vydal s nimi. V Kutné Hoře jsme
v jakési hospodě »na štrachandě«, již jsem tam
všák po letech marně hledal, nocovali a ráno ne
vlídným zimním dnem jeli jsme poštou do Zbra
slavic a odtud brouzdali jsmese rozvlhlým krajem
pěšky do Čestína, kam jsme dorazili odpoledne
zrovna na funus — —

Příchod náš byl utěšením pro zarmoucené
rodiče a babičku. = .

Nadějná, roztomilá dívenka stala se obětí
snadspály nebo záškrtu, nevím již, neboť já vý
kladu o tom nebyl přítomen. Po pohřbu zašel
jsemsi totiž k Dufkovům k muzice. Druhého
dne na to byli jsme pozvání na faruk panu faráři
Běbmovi, u něhož tehdy kaplanoval napotomní
rapický farář-a můj krajen pan Augustin Zima.
Slovo dalo slovo a konec. všeho byl, že z toho
byla slavná šístka, již. jsem si poprvé vítězně
o peníže »s dospělými«hodil. Vyhrál jsem čtyrák|

Pan tarář Bóhm se tomu divil, kde se taková
věda ve mně vzala, ale pen páter Zimu mu tovyložil.P

»V Hradci mají ve špádech vysoké učení po
Klicperovi le

Do Čestína dostali. jsme se zle, ale zČestína
to šla ještě hůře.. Vlbké počesí ustoupilo mrazi
vému větru, v. němž jsme potom na žandovských
kopcích na vozíku Liáťanského »pana otces= mly
náře Pokorného na rohlíky překřehli. Mně vítr

se schovávají za nedotkaatelnost c. k. naiformy, jiní
za učitelskou sachovalost aneb za štít osobního přá
telatví. Krátce, zdánlivě moderní rytíři, útočící sice
novinami, ale způsoby scela dle křovácké praktiky
zařízené. Jen se schovej za koř a s úkrytu kázej ali
nou Í na toho, jenž ti na stadiích dával skyva chleba,
kdyš jsi ho potřeboval. Drů se všdy pokrokářekéh
besla :Drze a hra>ě, a budeš pokrokovým. .

Doklad k poctivost! „Oověty L.“ Na
utičnický feuilleton Hajoův „Dvojí tvář“ zasýlá nám
bývalý redaktor t. I. nynější p. Vojenor bez našeho vy
svéní dopis, za nějž ovšem ponechává si plnou zodpověd
boat. Dopis zni: „Kavárna „Olympii“, kterou na
vštěvojí literáti zvučných jmen, kam přijdou mnozí
intelligenti se svými ženami, kdo zachováván je
bellivý pořájek a vsorná eprávnost, může nazvati
bordelem jenom blbec aneb slomyslný lbář. Oimítám
Itivou výtku, jako bych byl dopisovatelem „Obnovy“
aneb „Úesk. Východa“. —| Ureřejníli jsme proto
ohbražení p. Vojenova-Prosečského, aby b-lo patrno,
jak podlého nepřítele máme v redakci „Osvěty L“,
která se vykvalifikovala oa pařeništé mizerných kle

pořů. Útenářstvo naše však masí nám odpostiti, že igao
rojeme akoro napořád surové výpady „Osvéty L “, dom
nívajíce se, že 8 takovoa cbáéskounení aoi radno po
lemikoo ne snižovati. Slušný člověk nepříčetného va
gabaundana ulici oikdy nevolá k zodpovědnostii když
pstrně bo svými projevy uráží. Takové stanovisko
jsme vždyzaujímaliku tábora „OsvětyL.“ za pochvaly
celé veřejnosti.

Hradec mnapomoc Prašákovi. Die
Nár. Pol. poslali čeští rodičové z Hradce Králové,
Pardubic, Vys. Mýta bojně dětí do německé měš trn
ské školy v Zábřehu na Moravě a uspořili tak Pra
šáka Brassovi, arpatnému nepříteli všeho českého —
agitaci. Čechové v Zábřehu a okolí všemožně staví se
na odpor poněměsvacím enahám prašáckým, ale Ú+
chové £ království „z bratrské lásky“ maří jejich
vlastenecžon práci. Kdo takto poskvrnil český štít

doěanobva královéhradeckého, snad se co nejdříveovíme.

„Boztržemá mračna“, drama o 3 jed
náních od K. Roška. Novinku tuto dosud nepro
vozovanou sehrají divadelní ochotníci © Krá
lovéhradečtí v ueděli 9. t. m. v Klicperově
divadle. Začátek v 7 bod. Hudba tamburašů krá
lovéhradeckých ze spolku „Orliee“. Předprodej
vstupenek u p. J. Růžičky na velké podalni.

Koncert Jarmily Hosické sbromášdil
vybrané a dosti četná obecenstvo do Klicperova divadla.
Slečna virtnoska překonala svým vřelým předuesem
a dokonalou technikon naše sbovívavé stanovisko, jaké
zanjímáme při posudku uměleckých výkonů krásných
raček. Zvláště v Sarasatově fantasii „Faust“ podařilo
se slečně rozvinouti všecek svůj podivuhodný talent
a vyspělou techniko. Úspěch al. Rosické byl značný,
neboť nebylo lze odepřít) obdiv její hře, když ještě
musila překonávati nesnáze vyplývající z cbatrného
průvodu na klavíru. To,co jeme elyšeli a viděli při kla
vírním průvodu al. Tarečkové, mohlo míti ještě místo
v hudební škole při zkouškách, ale nikdy ne na kou
certním průvodu. Při koncertě představila se nám též
sl. Sláva Nepeřená jako znamenitá virtnoska ns klavír,
proto všeobecná pochvala v hledišti burácející byla
upřímně cítěným vdékem za dokonalý výkon mladistvé
domácí umělkyně.

Zálešní úvěrní ústav v Hradci Krá
lové. (Stav vkladů za měsíc září 1904). Stav
poukázek pokladničních 688.900, knížek -vkladních
1,860 8709-93.Na jistinu akciovou zaplaceno K 2,000000.

Zůložna v Hradci Králové. (Výkasza
měsíc září 1904.) Stav vkladů počátkem měsíce K
1,509.542-93,vloženoK 120.41481,vybránoK 129.166'08,
stav koncem měsíce K 1,500.791:68. Stav půjček po——ě————————
vzal klobouk s hlavy a já jej potom celou čtvrt
hodinu honil, nežili jsem ho chytil, což svědčí,

krátké.
Tohoto výletu do Čestína jsme nyní s La

dislavem vzpomínali pod dojmem úmrti »Nácíč.
kova«. Já vlastně čekal, až půjde pan profesor
Svoboda domů, abych mu pověděl, že nalezne
v předsíni umrlce — —

Mimo starého Zedersteina bydlili v onom patře
ještě dvě rodiny, jejichž hlavy se — utopily.

A sice kočí z pošty Novák, který v letech
osmdesátých v noci na cestě od nádraží zbloudil
a spadl někde na Pražském Předměstí do tůně,
v nížutonula jakýsi dělník Kerouš. O tom mohu
pověděti více.

Jednoho nedělního červencového odpoledne
r. 1880 stál jsem před domem zabrán v hovor
s polskými vojáky od pluku Sigismundova, Při
učoval jsem se od nich jejich řeči. A tu najednou
běží Keroušův šestiletý synáček Toník od Slezské
brány po Malém náměstí s náručí chudičkého
šatstva a usedavě pláče a caříká.

>Co pak ti je ?« ptám se ho.
»Tatínek zůstal ve vodě«, vzlyká boch.
Srdce se mně mohlo utrhnout lítosti, Otec

Kerouš se šel do Orlice vykoupat, chlapce vzal
s sebou, aby mu na břehu šaty blídal a více živ
z vody nevystoupil. Běžel jsem hned k Malšo
vicům, kde již Kerouše v řece bledali — —

Často na tuto příhodu vzpomínám, neboť
truchlivý obraz bědujícího sirotečka, který viděl
fatínka zmizeti ve vlnách, v nichž osvěžení hledal,
připomíná mně zhusta vratkost lidských plánů a
požitků.



čátkem měsíce K 1,146.281-59, půjčeno K 118 411*19,
splacenoK 100.078-13,stavkoncemměsíceK1,188.564-64,

očet účtů 2488, reservní fondy K 118.071 18, givodní
podíly K 63.385-63, pokladní obrat K 769.636-12,

Doba dešťů. V posledních 14dnechzdálo
se několikrát, že nastává doba vydatnějších dešťů
podzimních. Jemnějším deštěm zvlhla sice půda
na povrcbu vícekráte, ale do patřičné bloubi se
přece nedostala. Ve čtvrtek odpol. po 3 měsících
Spustil se zase jednou kratičký liják.

Ureda ovece zvlášťjablek jeví se vtomto
suchém roce na Hradecku veliká. Jablka jsou dosti
vyvinutá a proti lonsku téměř o polovic lacinější.
Pruští obchodníci mají při tom žně, kupujíce lepší
drohy a zanecbávajíce tu pouze všelijaké padavky.
Kdy konečaň naši rolníci chopí se sami s poroz
uměním obchodu 8 ovocem ?

Obecná kuchymě v HradciKrál.odbývale
valnou schůzi 24. září t. r. Schůze této, do níž do
stavil se za el. měst. radu p dr. Batěk, súčastnilo
6 11 dam ajednatel. Pí. předsedkynězahájivši schůzi
vítá zástupce měst. rady, vzpomíná s díky blahorůle,
již vždy jeví měst. rada k obecné kocbyni a udílí
slovo jednateli. Z výroční jeho zprávy vyjímáme:
Spolek čítá 286 členů e příspěvkem 463 K, Jako všechna
léta minulá uvódíme v čele našich dobrodinců al.
obec královéhradeckou, která nám mimo peněžitý pří
spěvek poskytuje potřebných místností a dříví na

topení; dálo J. M. ndp. bísk. dr. Doubrava, okr. výbor,
spořitelna, výbor práv. měšť.,p. parkoistra dr. Ullricha,
výbor úřed. spol. a dárce potravin p. Fr. Chrudim
ského. K svatvečeru vánočnímu darovali na vánočky pro
chudé: vdp. kap. Brychta, p. dr. Czurba, F. V. Carvený
K synové, J. M. ndp. biskap dr. Doubrava, pí. Fran
keova, vadp. kap. děk dr. Frýdek, p. Labler, pí. Kvě
chová, vdp. děk. Masil, pí. Pokorná, měst. rada,
právov. měšť., spořitelna, pí. Steinfeldová, p. K. Teab
ner z Vídně, obec. znatavárna a záložna; celkem 176
K, z čehož bylo poděleno 245 chudých vánočkon a
polévkou. Činnost svou- započala Obecná kachyně 1.
října 1908 a skončila 31. května t. r. V období tomto
vyvařeno 15.462 polévek, 6.408 dílů masa, 11.617 pří
krmů. Cena zachována jako loni: pol.4 h, maso 14 b,
příkrm 14 h. Vyjmouc dny postní vařily se vždy obědy
masité. V dubnu a v května v neděli a vo svatek se
nevařilo. Chudým, nemajetným studentům a dítkám
školním rozdáno za ten čas 3303 talíře polérky, 607
údělů masa a 1611 příkrmů. Dary, jimž Obecnou
kuchyň šlechetní dárcové obmyslili, došly tedy účele
svého náležitě a vybrané příspěvky poskytovaly nám
možnost prodávati pod cenou zdravý, vydatný a chutně
připravený pokrm chudéma a atrádajícímu lidu. Boha
žel. že začátek roku letošního byl pro Obecnou kuchyň
těžký. Již, již zdálo de, že tento lidamilný ústav za
nikoe. Bylo pouze trá dam, které věnovaly se Obecné
kuchyni. Leč v nejvyšš: tísni objevili se ochránci.
Mezi ně na prvním místě uvádíme slovutného p. sta
rostu obce naší p. JUDra. Ullricha, který ač povin
ností svou poslance na uněm král. Českého právě z+
neprázdněn, přece vysoce cennou radon svou a pod
porou osobní nám přispěl A výsledkem toho je značně
zvýšená činnost Obec. kachyně. Aby zabráněno bylo
tomu, že někdy byli mnozí nuceni odejíti bez oběda,
usneslo 8e představenstvo v 1. své achůzí zavésti lístky
kuponové, jichž kaponem objednal by si každý oběd
na příští den. Ve příští potom schůzi, do níž pozvána
ředitelství gymnasia, paedagogia a realky, předložený
vzor schválen a od 1. ledna "914 zaveden. Možno říci,
že zařízení to se osvědčilo a úkolu svého úplně do
sáblo. — Zpráva pokladniční a revisní uvedená v po
zváních v června rozeslaných uchválena, Při volbách
zvolena předsedkyní opět pí. Alb. Řepidové, vdovapo
c. k. vrch. ingenienru, místopředsedkyní místo podá

měšť. škol., správcovon spíže p. Bitterlichová, maj.
domu, jednatelem opět p. Šarm, ač. ob. školy, po
kladníkem opět p. K. Balíček, úředník záložny. Do
hlížiteli účtů pp. Ot. Vojta, měst. důch. a Jos. Pích,
měst. kontr. v. v. Dále pí. Baťková, choť lékaře, pí.
Frankeová, vdova polékaři, pí. Jirotková, choťc. ak.
podpluk, pí. Steinfeldová, choť c. k. místodrž. rady a
pí. Veverková, vd. po lékaři. — Jednatel uavrhoje,
aby vařeno bylo až do konce června, dovolí li tomu
finance; návrh byl přijat. Ku konci děkuje pí. před
sedkyně sa hojnoa účasta přeje Ob. kacbyni v dobách
budoacích hojně zdaru.

Ze Všeodb.sdružení křesť dělnictva.
Schůze užšího výboru v Hradci Kr. 1. října. Podpory
nemoc. uděleny: B. Čermákovi v Úpici 685 K, K.
Kušičkové v Polné 9 K, V. Ptáčkoví v Náchodě 6 K,
Jiraškovi Jos. v Ústí n. 0. 6 K. Přijati 4 členové,
Nová skapina utvořena v Král. Dvoře n. L. V neděli
9. října koná se důvěrná echůse Sdražení ve Smifi
cích. Plenární schůze výboru dne 23. října 1901.
£- Z dějin poddaných vesnie býva
léhe pamství Hradce Králové. (Die zá
znamů archiválních podává V. P—+.) (Pokračování.)
VII. Plotiště. Tato obec měla na počátku 18. století
7 sedláků, 38 chalupníků a 9 podruhů. Selka
Kateřina Divišková měla 20 atr. I, 57 str.1
yěr. II., 81 atr. 1 věr, III. tř. děd. rolí, pod 4 vosy
(sena) lak dědič., 1 str. 1 věr. zahrady; vrchnosti od
váděla do důchodu při av. Jiří 4 sl. 40 kr., při av.
Havle 4 zl. 40 kr., 4 slepice, 20 vajec, desátku k av.
Anně na penčsích 1 kr. žita 1 str., robotovala 3 dnytýdně. Sedlák Jakub
atr. II., 10 str. III. tř. dědič. rolí, pod 8 vozů (sena)
lak, pod 8 str. 1 věr. zahrady; do důchodu vrchu.

plotil při ov. Jiří 4 zl. 57 kr, při sv. Havle 4 zl. 57r.. odvaděl 4 slepice, 22 vajec, desátku k av. Anně
na penězích 1 kr., 2 čt. šita, robotoval 8 dny týdně.

Sodlák Matěj Dašek měl 20 atr I., 51 str. „ 16
str. 1 věr. IIL tř. děd. rolí, pod 4 vosy luk, pod 1
vůz (sena) lnk plat roční 67 kr., 2 str. zahrady;

do důchoda vrchn. patil pří sv. Jiří 6 sl. 3 kr.sd,,při ev. Havle též tolik, ostatní povinnosti jako Di
víšková. Karel Morávek měl 8 str. I., 86 str. II. a
$ str. III. tř. dědič, rolí, pod4 vozy (sena) lak, pod
1 věr. zahrady; úroků platil do vrchnost. důchodu
při ov. Martině 1 £l. 18 kr., odváděl 8 slepice a 14

vajec, desátku k sv, Anně 1 kr. a 1 věr. šita, robo
toval 1 den týdně. Mikoláš Smotana měl3 str.
K.. 20 str. II, 4 str. 2 věr. III. tř. dědič. rolí, pod 1
vůz (sena) louky děd., pod 1 věr. % čt. zahrady; do
důchoda odváděl při sv. Martině 8 zl. 80 kr. 1 den.,
ittem vrchnosti 5 elepic, desátka k sr. Anněa ostatní
jako Kar. Morávek. Petr Zadrobilek měl3 str. I,
16 atr. IT, 1 str. 1 věr III tř. dědičných rolí, pod
1 vůz (sona) lak dědič. a pod 2 vozy (sena) lak pod
plat roční 2 al. 37 kr. 3 den., zabrady měl pod 1 str.
2 věr.; vrchnosti odváděl do důchoda při av. Martině
4 zl. 18 kr., 8 slspice, desátků a ostatní jako K, Mo
rávek. Jan Špalek měl 2 str. I, 17 str. II., 1 str.
2 věr. III tř dědič. rolí, pod 2 vozy (sena) luk děd.
a pod 2 vozy (sena) luk pod plat roční 1 zl. 66 kr.,
pod 3 věr. zahrady; úroků platil při av. Jiří 51 kr.
3 den, při av. Havle téš tolik do vrebnost. důchoda,
vrchnosti odváděl 5 slepic, p. děkanovi peněž desátku
1 kr., robotoval 1 den týdué. Chalupník Jiřík Ko
šťál měl 4 str. 2 věr. II. tř. dědič rolí, pod 2 věr.
zahrady, odváděl vrohnosti 2 slepice, p. děkanovi 1
kr. peněž, desátku, robotoval 3 dny týdně. Petr
Smetana měl 3 str. 2 věr. I, 3 str. II. tř, děd. rolí,
pod 8 věr. zahrady; udváděl vrchnosti 3 slepice, p.
děkanovi 1 kr peněž. desátka, robotoval 3 dny týdně.
Cbalapník Štěpán Komárek měl 2 atr. I, 4 str.
1 věr. II. tř. dědič. rolí, pod 1 vůz (sena) lak pod
plat roční 46 kr. 5'/, den., pod 3 atr. zahrady; úroků
platil při av. Jiří 42 kr., při av. Havle též tolik,
vrchnosti odváděl 6 slepic a 30 vajec, desátku k sv.
Anně 1 kr., robotoval 1 den týdně. Jan Tramha
měl 1 str. I. tř., 3 str. 1 vor, II.tř. dědič. rolí, pod
2 vozy lak pod plat 1 zl. 27 kr. 1 den., zahrady pod
1 str 1 věr.; úrok a ostatní dávky jako Štěpán Ko
márek. Chalupník Jan Košťál měl pod 2 str. II tř.
důdič. rolí, pod 1 vůz (sena) Jak pod plat roční 1 zl.
10 kr, pod 3 věr. zahrady; úroků platil Svatojirsk.
42 kr., Svatohuvelek, 42 kr., vrchnosti odváděl % sle
pice, desátku k av. Anně 4 kr. 3 den., robotoval 3
doy týdně. Jan Komárek měl pod 2 str. I a £str.
IL. tř. děd. rolí, 1 věr. 2 čt. zahrady; vrchnosti od
váděl 3 slepice, desátku k ev. Anně 4 kr. 3 den.,
robotoval 83dny týduě. Jan Souček měl tolik a
takové role jako Jan Komárek, pod 1 str. zahrady;
do důchodu vrchnost. odváděl při sv. Martiné 12 kr.,
vrchnosti 1 slepici, desátku 1 kr., robotoral 3 dny
týdně. Matěj Bednář měl 2 str. I, 3 str. 2 věr. II.
tř. děd. rolí, pod 2 vozy (sena) lak dědič., pod 3 str.
eahrady; úroků do důchodu platil při sv. Jiří 1 zl.,
37 kr. 3 den, při ev. Havle též tolik, vrchnosti od
váděl 2 slepice, 30 vajec, desátku k sv. Anně 2 věr.
čite, robotoval 3 dny týdně. Adam Souček měl 3
str. I, 2 str. 1 věr. IT. tř. dědič. rolí, pod 1 str. lak
pod plat roční 1 zl. 10 kr., pod 1 atr. 1 věr. zahrady;
úroků odváděl do důchodu při sv. Martině 1 zl, 45
kr., vrchnosti odváděl 4 slepice, desátku k ev. Anně
6 kr., robotoval týdně 3 dny. Karel Souček měl
1 etr. 1 věr. [, 4 str, 1 věr. II. tř. děd, rolí, pod 2
vozy (sena) luk děl.; úroků platil při av. Jiří 1 zl.
38 kr. 8 den., při av. Havle též tolik, vrchnosti od

žita, robotoval 3 dny týdně. Matěj Malý měl 1 str.
2 věr. dědič. rolí, pod 1 vůz (sena) lak pod plat roční
30 kr., pod 2 věr. zahrady; do vrchnost. důchodu
platil při uv. Martině 1 zl. 27 kr, 3 den., vrchnosti
odváděl 5 slepic, peněž. desátku k av. Auně 4 kr. 8
den., robotoval 3 dny týdně. Jiřík Bednář měl 1
str. 2 věr. [, 1 str. 2 vér. II. tř. dědič rolí, pod 1
str. zabrady; úroků do důchodu odváděl při sv. Mar
tině 64 kr. 3 den, vrchnosti 2 slepice, peněž. desátku
3 kr., robotoval 2 dny týdně, Václav Bednář měl
právě takový majetek a a ním spojené povinnosti jako
Jiřík Bednář. Václav Izák měl 2 str. I, 2 str. z
věr. II. tř. dědič rolí, pod 1 věr. 2 čt. zahrady; do
důchodu odváděl úroků při sv. Martině 1 zl. 30kr.,
vrchnosti 6 slepic a 2 vejce, desátku k ev. Auně 4
kr. 3 den. a 1 věr. žita, robotuval 3 dny týdně. Ja
kab Kotrč měl 1 str. 3 věr. I[ tř. děd. rolí, pod 1
věr. zabrady; platil úroků do důchodu 42 kr. při sv.
Martině, vrebnosti odváděl 3 slepice, desátek bez žita
a robota jako Václ. Izák. Jiřík Mareček měl 1 str.
I tř., 3 věr. II. tř. dědič. rolí, pod 1 vůz lak pod
plat ročn. 28 kr., pod 2 věr, zahrady; do důchodu
odváděl vrchnosti 1 zl. 46 kr. 1 den, při av. Martině,
vrchnosti 5 elepic, desátku 4 kr. 8 den., robotoval 3
dny týdně. (Pokračování.)

Z Dobřemle. Dne 2 října počal avoučinnost
spořitelní a záložní spolek. Počátky jeho oprávňají
k nejlepším nadějím, poněvadž rozumní a vážní mu
žové nedají nic na úšklebky, ka kterým svádí nepřátely
podniku sobectví a závist, :

Novomodní otroctví. Z okresu nechani
ckého a královéhradeckého putuje každoročně světem
několik set hochů a děvčat, kteří živíce ee potalným

hnilobu mravní do svých rodných obcí, kydajíce takto
v ciginé pohana na národ český. Nešťastníci tito, 14
—22 roků staří, kupování jsou agenty od necitelných

Asobištém“ jejich jest pak
Rusko, Balkán, Malá Asie, Sibiř, Mandžareko a j.
Z 36 obcí na Nechanicku potulovalo se světem r. 1902

Královéhradecku 81 chlapců a 47 děvčat. Snadpřece
jednou vystoupí úřady proti tomuto novomodnímu
otroctví! Obecní pak starosta v té příčině může a
vlastně je mravně povinen zakročiti.

Nová škola měšťanská. Rozhodpntímc.
k. sem. škol. rady v Praze povoleno, aby v Opočně
zřísena byla dívčí škola měšťanská.

Kentrolní shromáždění mužstvazem.
obrany v politickém okresu královéhradeckém koná
se v Hradci Král. „na Střelnici“ na Pražském
Předměstí dne 12. října pro obce a písmenem
B—G, 13. od H—N, 14. 0-98, 15. T—Y; v Ne
chanicích dne 17. října proobce od B—0, 18. října
ostatní. Dodatečné kontrolní shromáždění koná se

měří. Shromáždění započíná všdy o 9. hodině.

K sedmdesátinám vys.zaslouěilého
vikáře V. Kleprlíka v Rychnově m. K.

Tyto dne 29. m. tm. oslaveny tiše, leč zásluh vidp.
vikáře a děkana důstojně. Osobně gratulovali v ten
den vysokorodý pan Bohuslav z Kolovrat, hraběrych
norský a patron děkanství, zástupce patronátního ú
řadu, p. c. k. okres. hejtman Ad. Wanech, p. c. k.
okresní soudce s rada soudní Čížek, p. c. k. školní

inspektor dr. Jan Pražák, k dr. Č. Langer, advokáta purkmistr města a j. v. Taktéždošlo značně dopisů
a telegramů blahopřejných. O půl 12. dostavila so
deputace duchovenstva vikariátního vedena oběma se
kretáři vikariátaími vdpp. J. Šrámkem z N. Rybné a
J. Čížkem z Dobrého. Této se zúčastnili vdp. děkan
solnický Ferd. Blecha, farář a b. noář z V. Uřína
vdp. Fr. Tomíček, vdp. Fr. J. Košťál, farář skuhrov
ský, dp. Fr. Kabánek, farář javornický a zástapce
kaplanů dp Jan Novobradský, místní kaplan. Vdp.
J. Šrámek tlumočil vřele vděčnost vikariátu a přál
jabilantovi veledůstojnému ještě mnohá a moohá leta
ve zdraví a avěžesti. Vdp. vikář odpověděl slovy mi
lými, laskavými jako otec i bratr zároveň, — Kéž
se přání všech tu tlamočená a tak octivá a upřímná
vyplní!

První český spolek pro zvelebu
včelařství, zahradnictví a chova hospo
dářského zvířectva v Chrudimi pořádá
v neděli dne 23. října t. r. o 9. hod. dopol. v malém
sále prů. musea v Chradimi 180. valnou hromada
na oslavu svého 40letého trvání.

Úmrtí. V Pertolticích u Zbraslavic dne 28,září
1904 zemřela vo atáří 79 let pí. Kat. Šefránkova,
měšťanka táborská, matka Portoltického faráře vdp.
V. Šafránka. Pohřeb konal se 1. října na hřbitově
pertoltickém.

Jubilejmí pouť spojená s veřejnouschůzí
katolického rolaictva nu Marianské Hoře u Čermné
se dae 2. října v neděli znamenitě zdařilu. Dopoledne
tísnila se na širém prostranství před svatyní Marian
skou hlava na hlavě, vědyť veliká procesí ubírala se
sem z dálky až 4 hod. cesty. Odpolední schůze byla
skoro výhradně navětívena muži rolníky, kteří s ra
dostí vydrželi poslouchat již dávno osvědčeného, ne
překonatelného pana Myslivce, redaktora „Čecha“ a
„Meče“, „o rolnických poměrech“ a o prostředku, kterak
jim pomoci. Po dojemné, k srdcím mluvící řečibratra
rolníka pana Frant. Safránka, kterýž s velkou oběta
vostí přece se na schůzi dostavil, ač ae to zdálo již
skoro netnožné pro různé překážky, zapisovati se dá
vali přítomní. Přistoupil pěkný počet přítomných, což
je slibným počátkem pro katol. hnutí selské na nej
krajnějším východě Přítomno bylo na echůzi ke 2000
rolníků. Dalším enahám Sdružení českých zemědělců
srdečné „Zdař Bůb!“

Činnost obchodní a živnost. komory
v Liberel proti příslaěníkům národnosti české ve
světle pravdy ve zvláštní brožaře kritisaje Fr. Von
dráček v Hořicích. Liberecká obch. a živn, komora
jest zs pěti komor v Čechách počtem obyvatel (1,996,303
obyv) nejrozsáhlejší, majíc na př. třikrát tolik oby
vatelstva a živností čtyřikrát více než budějovská. Do
obvoda této komory patří česká hejtmanství Hradec
Králové, Nová Paka, Nový Bydžov, Mi. Boleslav, Ji
čín, Nové Město n. M., Semily, Turnov, Jilemnice,
Roudnice, pak většinou česká hejtman. Žamberk, Dvůr
Králové n. L atd. Obyvateletva jest 54%, Němců,
469/, Čechů ; v odboru živnostenském připada 419, na
Čechy a v odboru obchodním 420/,, Přes to plných
dvacet let již žádný Čech v obch. komoře liberecké
nezasedá a mezi dopisujícími členy během padesáti
let nebyl vůbec ani jediný Čech. Češi v obvodu této
komory platí asi 100.00) K a dostanou zpět asi 16.000
K, takže přes 80.000 K zaplatí na prospěch německého
průmysla ku své vlastní škodě za jediný rok. A tyto
poměry trvají již 60 let, pokud totiž tato komora
trvá. Strannictví a podporování germanisace obchodní
s živnostenskon komorou v Liberci vybízí všechny
povolané kruhy, by chopily se díla a neustaly, pokod

rozdělení obchodní a živnostenské komorynebudeprovedeno.

Z Lučice na Haberskm. Dno 2.října
byla u nás veřejná echůza lidu, svolána pošamavskou
jednotou. O vzdělání rolnického dorostu přednášel p.
dr. Halík, advokát z Něm. Brodu. Přesvědčivými slovy
dokazoval, že vzdělání rolnického lida jest nutnoa
podmínkou zlepšení hospodářských jeho poměrů. O
záložně Rajfajsenské přednášel p. farář Vlček z Nové
Vsi. Základy záložné položeny hned tím, že ae při
hlásil hojný počet členů, kteří badoncí neděli zvolí
představenstvo a dozorčí radu. Novému spolku pře
jeme mnoho zdaru.

Sehůzi voličů za okres náchodský,novo
městský, českoskalický, opočenský a úpický avolal
zem. poslanec J. Kotland na den 2. t. m. do
Václavic, kdeš jednáno o akci nouzové ao tom,
jak odpomoci bídě následkem letošního suchazdejší
obyvatelstvo ohrožující. V přijaté regoluci žádá se,
by se okaměitě přikročilo k regulaci hor. a dol.
toku Metuje, aby se za pomoci státní započalo
se stavěním potřebvých silnic okresních. .

„Zvomečkáři na Merkura“ ve Dvoře
Králové n, L. jeou jedni z prvých, kteří přispěli letos
Ústřední Matici Školské značnějším darem svatová
clavským; odvedli totiž Matici 600 K. Loni složili týž
obnos. Toť věru krásný výsledek hry na jediný ku
lečník v královédvorském hoteln „Merkar“. Kromě
toho „Zvonečkáři“ i všechny místní podniky matiční
neztenčeně podporují a přímo obroženým školám dárkyposílají,

Belnický sjerd konal se 2. říjnav Chru
dimi za četné účastizástupců různých hospodář
ských korporací, poslanců a j. V přijaté resoluci
se šádá úplná rozlnka obou polovin Hše, aby ns

řívoz uherské mouky uvalila se snrtaxa v obnosu
K ns I g, anfženídaně z onkru z 38 Kna 20

K, aby opraveny byly železniční tarify, aby obce,
různé korporace, ústavy a jednotlivci odebírali
pouze domácí mouku a plodiny atd. i



Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
se dostati v knihkupeciví p. Františka Hovorky
o Žilnéulicía vprodejinovinp. M Vlčkama

Příkopech.

Werms vzorem samosprávných ú
řadů. Město Worms v Německa vypsalo konkure na
větší obecní stavbu. Jako vždy a všude došly četné
offerty různých řemeslníků předetihojících ze v sni
žování rozpočta. Odborní znalci proskoumavše oferty
podali dobrozdání, že oforenti ze ceny požadované
nemohou ani dostati zpět své peníze, jak jeou nízké.
Výsledek dobrozdání tohoto b,l, že starosta města
svolal offerenty a edělil jim přátelsky, že oferty jich
jsou nepřijatelné, noboť nechce býti upoluvinníkem na
ošebračování místního řemeslnictva. Současné je vysvol
ku podání offert nových. etřízlivě a rozvážně počíta
ných, podotknuv, že obcím jest třeba řemosel vzkvé
tejících, ne vzájemně se potírajícíchubiječů, neboť,
platí-li poplatník daně a přirážky, musí 8e ma i po
skytnonti výdělok a ne žebrácká almažna. Vhodně
píše k tomu Živnost. Obzor: Ejhle, toť vzor našim
samosprávným, ano i státním úřadům, který by bylo
záhodno zaznamevati i v živnostenských čítankách.
Vědyť offerent nízký okrádá v první řadě sebe, svoji
rodinu, podnikatele (saro-iuoa a prací) i dělnictvo
(mzdou) a nemá z toho všeho nic než výčitky trpkého
činu a marné práce. A což cení se jen práce? I um
zasluhuje přece ocenění. Proto nutno, by při rozpoč
tech oproti 20—30 proc. slerám mnobých offerentů
dána byla přednost vždy oferentům rozvahou klid
nějším.

Hnutí „Pryč od Říma“ dleKonr.Korresp.
ne stále vzmáhá. V prvém pololetí r. 1904 od kato
lické církve k evangelické přestoupilo celkem 664 osob.
V stejné době roku lopského odpadlo v Čechách od
katol. víry 534 osob, ve II. pololetí 711. — Na valné
bromadě Evangelického svazu právě v Drážďanech
konané odevzdáno 16.000)marek na evangelické hnutí
vRakousku —Proto třeba v našich řadách větší bdě
losti.

Soelalisté v praxi téměřvždypohořelise
svými zásadami. Tak stalo 50 nejnověji v Montrieux
u Lyonu ve Francii, kde vi za darovaných několik
set tisíc koupili uhelný důl. Práce a dělení účastnilo
se původně 360 aondrabů. Tito však s později přiby
lými zacbázeli jako s otroky: skracovali jim mzdu,
ale práce přidávali, z čehož pak vznikly časté bádky
a krvavé řeže. Následkem toho přes hojné objednávky
podnik tento záhy zanikl. Tak se jeví v praxi ten
vyhlašovaný ráj socialistický.

Nová ukázka „vyšší ovamgelické
morálky“. Němcůmje tuze proti mysli,že Poznaň
representojo v parlamenté říšském Polák. Proto při
rozšiřování Poznaně nezapomínají, kterak by Polákům
brali půdu pod nohami. Cv zevidět budou zrušeny
pevnostní valy poznaňské, na jichž místě povstanou
nové ulice. Dle „Posener Tugbl,“ nesmí ani píď této
půdy přijíti do rukou polských. — „Lech“ ve Hoězdně
oznamoje, že pruská školní správa pomýšlí na od
stranění latinky ze škol záboru praského za tím ú
čelem, aby se venapomáhalo polským dětem v učení
čtení po pulska. Tak vyblíží v protestantském
státě láska k bližnímu. A ti tvrdohlaví Čechové ne
chtějí a nechtějí věřit zdejším pastorům, že pod vlá
don Německa i národové neněmečtí žijí jako v rájil

Kapitola © vousech. „HI.N.“sděluje,že
noho mladých obchodníků německých, kteří se vy
dali na výstava St. Louirkou, odjelo do Aeeriky
e pěkným vousem, vrátilo se však — bez vousů. Po
něradž v Americe nyní jest modou mladých lidí holiti
ni tvář, šli němečtí obchodníci po americké modě,
která v Evropě hlavně u přátel sportu dochází obliby.
Věc tato dospěla v Londýně, v Paříži a Berlíně tak
daleko, že utvořila veřejnou otázku: Mají či nemají
mladí lidé nositi voaey ? Rozumí ee wamo sebou, de
ihned utvořily se dva tábory; „nejmodernější“ json
pro holou tvář. „Kdo chce, aby obličej jeho vypadal
výrazně, hlavně pak, aby útvar úst a síla oka vy
stoupily, musí se holiti. Staří Římané se holili, synové
velké revoluce, Napoleon, nynější Američané, kteří
dobývojí světa, se holí. Voas do lidské tváře nenáleší,
kultura odetraňoje tento dokument lidské divokosti.“
— Naproti toma obbájci vonsů tvrdí, še vonsy jsou
přirozenou ozdobou lidské. tváře, individuslistickou
pomůckou, dobře póstované vousy že dodávají rázu a
vážnosti možskému obličeji, oholený obličej že pří
sluší národa tak chladnému a vypočítavéma jako jsou
Američané, národům evropským však, kteří mají své
ideály umělecké, kteří filonofojí a bádají, vousy že
snačí jejicb ideální povýšenost nad ryse kopeckým
smýšlením. Římané se holili, pravda, Apollo belveder
ský nemá vonsů, ale Laokoon, Michel Angelův Mojžíš,
Zeus Fidiášův, všichni mytičtí hrdinové našich národ
ních pověstí jsou vypodobení s vonsy. Celý Orient
nosí vousy, národové přirození a divocí nosí vousy,
vousy etarých Babyloňanů a Chaldejců jsou dosud
pro nás nedostižným vzorem úpravy a pěstování. Pě
stění vousů chtějí v poslední době též někteří moder
nisté zabrnouti do požadavků sociálních tošeb dacho
venstva,jak o tom svědčí novinářské úvaby a cirkoláře.
Nic není sajisté tak malicherného, aby to nemohlo
býti podrobeno kritice naší doby. Uvedli jsme názory
pro i proti, ale sami nécheemé straniti sni jednomu
ani drahému tábora, protože v samé naší redakci mají
oba avé zastance.

Lehčí výzbroj v rakouské armádě.
Letos konajy se zkoušky, jak smenšiti obtíšení jednot
livého pěšáka lehčí výzbrojí, aby bylo vyrovnáno při
tižení ma 20 patronami, — italský voják má při sobě

160 potron, ruský, francouzský a německý 120, rakouský věsk pouze 100, — ješ mu mají býti přidány
s aby úlova obnášela přes to'187 kg Z té příčíny
na skouško zavedené noré toroistry váží jen 700 g

váží 190 g proti 300g staré míry. Nyní podvikouty
budou zkoošky ty ve větším rozssbu. Poplatníci mohou
se proto těšiti na nová bfemena.

Bo tnční dům obcení v Praze
u Prašné brány dle nynějšíhoprojektu vyšaduje vlast
ního nákladu stavebního 3,509.990 K, cena posemku

činí 2.196.789 K, s různými'. vydáními jest celkovýnáklad okrouhle 5,200.000 K. Hrabý výnos vyšetřen
ročně na 294.000 K.

Obrau sv. Prokopa, polychromovaný,práce
to zoamenitého akademického umělce V. Foerstra,
vydán nákladem p. K. Šimka v Čes. Badějovieích,
Radolfova tř., 42—Í. — Známým a nejvýmlavnějším
svědkem mistrovství našeho V. Foerstra jest jeho
nádherná a originelní „KHfová oesta“. Proto není
třeba mooho slov k odporučení mového díla jeho.
Podporujme domácí aměníl

Prohlonbemí půdy provádějírolníci na
podzim podrývákom, jenž následuje v téže brázdě za
pluhem a jenž kypří spodinu, aniž by ji obracel, a
teprv tehdy, kdyš je spodina nakypřena, oře ae vel
kým plahem zvaným problabuík, jeně obrátí spodinu
nahoru; při tom však nutno pamatovati, že se každo
ročně přiorává pouze malá část spodiny. Problubová
ním půdy zvyšaje se značně výnos sklizně,

Stáří holuba. Mladý holub je vždybarvy
bledší, má nohy hladké s prety při sobě, v peří má
mnohopeříprachového,dloubéhoa nažloutlého.Starý
holub má však nohy červené a je bez peří prachového.

Švestky až do května dají 1 čerstvé
udršeti, aloží-li se do žitných otrab. Před upotřebením
opláchnou se švestky vodou. Samozřejmo, že se ktomu
cíli vyberou švestky uzralé, nepotlnčené, zdravé.

Upotřebení slámy. Sláma jest důležitou
pícninou zvlášť za nynější nouze o píci. A ta třeba
si pamatovati, že horní polovice slámy jest téměřjed
nou tak živnou jako polovice dolní. Z té příčiny se
doporučuje, aby 8e sláma v půli řezala, polovice borní
zkrmila, dolní pak etlala. Na krmení určená sláma
ovšem že pořeže se na řezanku, polovice dolní na
stlaní rozřeže se na kousky au 30 cm dlouhé, poně
vadě rozřezaná lépe močůvko vsukuje. Tím se slámy
mnoho ušetří jak při krmení, tak při stlaní. Výživ
nější staue se pak řezanka pařená, nebo s řízky do
jem naložená.

Oškrabování ovocných stromů. Starší
stromy mívají bojně odcbliplé kůry, a bují ua nich
různé mechy a lišejníky, uásledkem čehož v rozpukli
nách zdržují se rozmanití škůdcové, vzduchu a světin
zamezuje se přístup ke kůře stromů a mimo to lišej
níky a mechy odebírají stromu živin. Proto nutno od
chlíplou kůru, mechy a lišejníky oškrabovati zvláštními
k účelu tomu sestrojenými dkrabačkami neb ocelovými
kartáči. Seškrabování děje se opatrně, aby se mladá
kůra neporanila a sby strom byl úplné číst. Stromy
čístí se nejen na kmenu ale i na větvích. Toto čištění

nebo se kartáče namačejí do vody, do níž byla při
dána jistá část dřevěného popele.

Zasílání pokledmic jako tiskopisu.
Z poštovního řiditelství se oznamuje: Obecenstvo je
v příčině dopravy pobledoie všeobecně rozšířenébo
mylného náhledu, že při zasílání tiskopisů přípustný
jsou vůbec písemné dodatky až do Ó slov. Tento
předvis vztabnje se však jen a výbradné na „pávětí
venky,“na nichž ovšem dovoleno jest připsat: pozdravy,
blahopřání, projev soustrasti a jiné zdvořilostní pro
jevy až do Ó slov. Poblednice dopravojí se však jen
tehdy jako tiskopis za sníženou sasbu 3 h, neobsu
bojí-li kromě data odeslání, jmena a bydlišté odcaf
latelova žádného jiného písemného sdělení. Vůbec
pak platí, pokad se týče poblednic, následající vý
lačná ustanovení: Poblednice, na nichž hyl nadpis
Dopisnice (korrespondeční llatek) odstranén a slovem
„tiskopis“ nahražen, vyloučí se — jsou-li toliko 3h
frankovány a obsabojísli nepřípustné dodatky, 3 do
pravy jak v tazemsku tak do cizozemske. 8 pobleds
picemi bez nadpisu anebo s nadpisem „lístek kore
apondeční“, „dopisnice“ naloží se naproti tomu —
jsou-li frankovány 3 b a obsahojílt sdělení nebo
zdvořiloatní projevy. pozdravy atd. pro tiskopisy ve
přípustné — v dopravě tazemské jako s nedostatečně
frankovanými listky korrespondečními, t. j. budoustí
žení portem a to ve dvojnásobném obnosu nadostáva
jícího ae poštovného, V době mezinárodní taxají se
však takové pohlednice bez nadpisu jako nedostatečně
frankovaná psaní,

„Cesta šivetem“, nádherný obras mistra
L. Nováka, snásorňující v úchvatných barvách stylem
grendiosním cesta živote, všechny ty bouře, vlny, ji
miš musí každý člověk proplouti, chce-li dosíci pří
stavu kýženého, přístavu blahobytu, cti a štěstí, Obraz
tento hodící se jak do všech rodin, tak všech škol,
jest s obšírnými a krásnými vysvětlivkami autora
idey obrazu Ivana Čížkanejen výchovnou pomůckou

prraího řádu, ale s básnickým průvodem Karla H.ilara dílem působícím na diváka každého věku, tím
psk spíše ne mládež, dojmem neseykle mohatným.
Doporačajeme nádherné dílo toto všem rodičům a pě
atouoům; obraz v rozměrech56x76 ctm. v nádherné
barevné reprodokci s krásně provedenými průvody
stojí 6 koran v kašdém řádném koihkupectví, jakož
i u nakladatelství obrasů „Cesta životem“ Praha, Vá
clavské nám. č. 41.

(Zasláno.)
O letošní valné bromadě ústř. jedaoty bylo

usneseno sesteviti seznam divadel. kaeů vhodných pro
jeviště katol. spolků. V seznamu má býti téš uveden

počet úlob mušských a denských v každém kusu,
Žádáme tudíž všecky bratrské spolky, které divadin
brají, aby neobtěžovaly si sovtaviti seznam her, které
bráty ú' které se obecenstvu též líbily, V seznamu
budiš uvedeno, sda-:i jest to veselohra, činohra atd.

ských. Sesnemy ty shotovte co nejdříve a zašlete
je podepsanému. — Spolky, které dosud nezaslely
členský příspěvek (4 K), nčiňte tak 00 nejdříve

Frant Jakl, katecheta,
t. 8 jednatel ústřědní jednoty.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dns 1. žíjna ivud. 1

plenice K 16:50—17-50, Sia K 18*00—14-30,jine
ne K 11%40—1200,ovsa K 7-20—770,prosaK00-00
—00"00, rikve K 00-00—00-00, hrachu K 23-00—24-00,
čočky K 40:00—44:00, jahel K 25-00—36-00krap
KC18:00—40000, bramborů K 6:40—6-20, jetelorého
semene Červeného K 124-00—132*00, jetelového semene
bíléhoK 110:00—00*00,růžáku K 00-00—60000, máku
K 34 00—36'00, Iněného semene K 00:00—00:00. 100

kg žitných otrab K 18*60—00*00,100 kg pěen.otrab
K 13'00—00'00, 1 kg másla K 9-40—3-60, 1 kg sádla
vepřového K 173—0 00, 1 kg tvaroha K 028—088
1 vejce K 0-06—0007, 1 kopa zelí 6-00—320:00, 1 ko
okurek K 0:00—0'00, 1 kopa kapusty K 8:00—7-00
1 bl cibule K 12-00—1900, 1 kopa drob. zeleniny K
100—1*20, 1 pytel mrkve K 7-00—800, 1 kopa cerele
0-00—0'00, 1 hl jablek 0-00—000, 1 bl hraček 0-08
—0'00,1bečkaSvestek0:00—0:00,—Na týd. obilní trh
v Hradci Kr. dne 1. října 1904odbývený přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 274, žita 188!/, ječmene 48, ovsa
191, prosa —, vikve —, brachu 4, čočky 4, máku
6, jshel 10, krap —, jetelového semínka 95,
ločného semene —. 3%.) Zeleniny: zelí 187 kop,
okarek — kop, kapusty 56 kop, cibule 24 bl, drobné
seleniny 96 kop, mrkve 96 pytlů, cerele — kop, brambor
105 bl. 8) Ovoce: jablek 120 hl, hrušek 93 hl,
švestek 38 |beček. 4) Drobného dobytka: vepřů 19
kusů, podevinčat 608 kusy, kůzlat 0 kusy.

Bursa práce v Nradci Králové,
Práci obdrží truhlář v Orlici n Kvšperka a

v Dolní Dobrouči Strojní zámečníka mladší knihař
hledá práci. Přihlášky přijímá „Všeodborové

ndražoní křesťan. dělnictva“ v Hradciové.

Již vyšel a rozesílá S0

KALENDÁŘ
STÍT“1905

s tímto obsahem:

WavštiveníPanny - - | Chaloupke, kokofko!
Marie. Úvodní báseňod Báseň K.Satorýna.
VladimíraHornova,s bar- | Ze zvyků a pověr -=
votiskovýmobrazem,U z okolí Chrasti a na
vhodn k zarámování, Chrudimsku. | Napsal

Z Kuřlákova de Pra- | (V.Paulus.
hy. HumoreskaodK. Sa-| Písnička. Básň K. Šu

torýna. trýna.
Radovanský veleb- Kde pověra? Úrahao
doušek. N , ověrách protestantakých.
o apealFr.JiH Frant.Sušii . Znký le.

Orgýpenkaz Před-| Onen Drořlk
Křžna návelVemická| Dama aan Pe
povídka od Vác. Řezníčka.

Hospodář. besidka.
Wabludných cestách.

Zajímavé paběrky.
Král. věnné město - =
Hradec Králové.

ob VladimírHornov. Ktalský ráj.Dvě jména. BáseňVla- Věcodbor. sdružení.
dimíra Hornova. Protestant ©

Terno. Humoreskaa hor. ské inkvlelol.
Sebral Ferda Horák-Stu- Kronika.
denecký. 20 vyobrazení.

Na přítomném kalendáři sezná každý ještě
značné zdokonalení proti roku loňskému. Čtení zá
bavné i poučné vzbudí jistě velikou pozornost
v nejširších kruzích. Upozorňujeme zvláště na po
dařenouhumoresku„ZKuřlákovado Prahy“,
povídka dra. Vác.Řezníčka „Kříž na návsi“,
Košťálova„Radovanského Velebňouška“,
na Hornovovu povídku „Na bludných ce
stách“. V poučnémčlánku „Kde pověra?“
líčí se pravdivě na základě nejupolehlivějších pra
menů, jak hlavním zřídlem nejrůznéjších pověr
bylo v XVI. století právě protestantské Německu.
Předložme ta fakta před oči těch, kteří velebí pro
testantism jako pokrok rozumu a při tom zároveň
katolickou církev jako pověrečnou odsnzují. —
O ostatoích článcích netřeba Šířiti slov. Samy
tituly jsou výmluvcým odporačením,

Katolíci, kupujte svůj kalendář!
Vexemplář za 1 K. 15 kalendářů zasíláme 1a 8 K
s připočtením 12 hal. na průvodní adresu. — Objednejte u
Bisk. knihtiskéárny v Hradoi Král.



České veřejnosti!
Za doby naší jubilejní výstavy vyvinaly se

v Hampolci různé obchody zasílatelské; těti bý
valí továrníci výroby zanechali, zařídili si závody
takové a hřešice při tom na cit národní pro
dávají po dnes všechno Šmahemza výrobek
humpolecký, čímž celý oárod v omyl uveden,
ostatní české obchody mimo Humpolec jsou po
míjeny a tím nám nevědomky obecenstvem českým
velice ublišováno jest.

My podepsaní obchodníci se sukny, také Če
ehové, podporující vše české, máme též právo na
existenci a sdílíme proto veřejnosti České toto:

V Humpolel vyrábí se penze lo
deny, hlavmě zímní, komisní sukna pro
dodávky vojenské a pak homně,
které i u podepsaných firem vždy k dostání jsou,

žádné však modní zboží z česané
přízeneb jemná černá sukna a podobné
lepší drahy látek moderních.

Soutěž jest volná -- ale takovým způsobem
obecenstvo v omyl uváděti jest poaze u nás možné
a tudíž musí býti nešvar tento odstraněn.

Vždyť se nám již Němei smějí, jak se cizí
výrobky za české vpdávají, cožnejvícenaše Česká
intelligence podporaje. Protož

„Svůj k ovému,
: ale Vždy dle pravdy“!
V. Butta v Praze. Theodor Berka v Třebíči. Emanuel
B

Bone) « Kostelci n. Orl. Cabalka a Mikota v Kostelci n.
Orl. L. Dryml v Německém Brodě. Lad. Emanovský
v Novém Bytové. AI. Erhart, A. Nováka nást. v Kolíně.
Hyhlik d Souček v Kostelci n. Orl. Jan Holý v Necha
nicích Karel Jičínský v Pardubicích. M. Kupka v Jaro
měti. Fr Javůrek v Nechanicích.Jan Kordina v Českých
Budějovicích. Krčma Josef v Častolovicích. Kadeřávek M.
v Kolíně. AI. Morávek v Nechanicích. Bratří Pochmonové
v Golě. Jeníkové. Presninger Ant.v Kolíně. Karel Richter
v Hradci Králové. Eduard Švejda v Čes. Budějovicích.
Amt. Šandera v Praze. V J. Špalek v Hradci Králové.
Tomáž Trarzier v ČesBudějovicích

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na ČJ
městské jatky vPraze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levna, jakost výborná,

ODOOOO00 JO

Nábytek na splátky

O
©

bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou
stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král,
proti hotelu „Merkur“ čís. 308.

Konkurs.
Obsadí se místo

při farním chrámu Páně v Tře
bechovicích s ročním příjmem
800 K mimo Štolu. Žádosti buďlež
podány.do listopadu t. r.

na požádání písemně

katol, farní úřad v Třebechovicich.
Frgat. Mrha,„ Ferd, Hanousek,

starosta. děkan.

NÁBYTEK

—

Kdo chce míti chutgou a lavnenu lcdv-1
máse na firmu

František Jolínek,
první východoč křesťanský odborný obchod kávou
v Slatiňanoch 1Čechy)oboátiti s důvěrou a ušiniti
zkoušku, čímá nabude vlastního přesvědčení. Uvádím
pouze druhy, které skutečně na akladě chovám. Zásilky
do všech míst říše (při 8 kg.) vyplaceně. — (íimoho

pochvalných ní.
Káva surová: ©5 kg.| Káva pražená: 1 kg.

Viktoria K 10—| Brazilský drah K 240
Bantos velmi dobrý „ 11"—| Rodinná směs „360
Perl dobré chutí | „ 1*— “ jemná směs „3580
Perl Guat. sil.chuti „ 13 Perl přebran „>

KAgnaria dobréje „ 1950| Liberia zaruč. chuti „ 320Kuba zelené dobré „18— | Kavárenská směs —„840
Portoriko vel. ailné „ 13-—| Pařížské směs (Se
Portoriko velejemn. „ 14—| ©manik Java) „ 860
Semanik zvl. dobré „ 16-—| Vídeňská směs „ Bv
Guatemalavel. jem. „ 1550| Praš. gaat.-menado „420
Java zlatá « 15- | Londýnská směs
Menados jemné « 1750 | (Ceylon-Menado) „460 - E
Ceylon zaručený — „ 1W——

C. a k. dvorní fotograf

JE, LANUHAN
Hradec Král.

—- Adalbertinum.=

Praha, Vodičkova ulice 37.

me- V řadě proních W
sávodů evropských.

na faru neb podobné místo by vstoupila slečna
prostředních let, která takové místo do smrti
jednoho důstojného pána již zastávala; s celou
výbavou a slušným jměním, zbožná a mírná. Na
bídky prd chiffrou „Spořádaná domácnost“ do
administrace toboto listu.

Lepkavé pásy
na kmeny stromů v říjnu upevňované zachytí
veškerý škodlivý hmyz. Tak vi s nepatrným ná
kladem zajistíte hojmost ovoce pro příští
rok. Výtečeé lepidlo na tyto pásy, vlastní
výroby, obdržíte 1 s návodem k upotřebení
(důležito!) kg. za 2 K franko. Též možno obdržeti
pásy už botové,

František Suchý
v Hranicích na Moravě.

S umělecký závod só
chařský a řezbářský,

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporuěuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,

“n pasty,jeste, Bo hroby,kříde,k ě:spov €, , onsoly, ' lustry,

tky n dleslohukostelů,řesanérámcena obrasy,premi, a |.fánípng ods26Žáry
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelníchsařísení.

db

Oltáře,kazatelny atd.
všech slohů

vyrábí a plány neb fotografie na pož. zasílá

Frant. Jirouš,
odbor. závod pro práce kostel. v Slatinanech,————"

| Jubilejní modlitéu
odpustkovou k Panně Marii bes

poskorny počaté, dle Ordin. listu

Č. 1. r. 1904. dostati lze 100 kusů

89 sa 1 Kv BISK. TISKÁRNĚ.

Vzor |
kové kupony jemných čer- :

ných látek, hodící se na|kalhoty, obleky, svrchníky
a taláry

skutečně velmi levně |
lze koupiti, vzhledem, že|
kusy látek jsou doprodány.,

Vzory zašle na požádání,
franko i

První český zasílatelský!
závod soukenného zboží

Ed. Doskočila
w Chocni.

Filiální návod v Praze |
ve Vodičkově ulicí č. 22,
vedle ryšší dlvčí školy.

Rozšiřujte

„Časové

Uvahy“!

opsané od Dra. Vácalnva Řezníčika:
Krví a železem. Kladské povídky,Cena 60 h.
Jaroslav Zásmucký. Román.Dvadíly. Cena1 K 60h.
František Pokorný, divadelní řiditel. Vzpomínkya

upomínky. Cena 1 K.
Rok mezi Přeloučí a Prahou. Obrazz naší doby,

Cena 80 h.

Selské zrcadlo, představující života působení
Frant. Vaváku Cena 80 h.

Národní zlatodol Obraz z naší doby. Cena 60 h.
V Chytrákově. Obraz = naší doby. Cena 60 h.
Karel Havlíček. Životopis. Cena 1 K 60 h.
Na stará kolena. Idyla« učitelskéhoživota.Cena60b.
Mladí starci Obraz z naší doby. Cena 80 h.
Starší historie Povídky.Cena 1 K 60 h.
Přemyslovci. České dějiny do r. 1306.
Praha. Román Cena 1 K.
Fr. L. Čelakovský. Životopis.Cena 1 K.

. Obraz = naší doby. Cena 80 h.
jdé w zemich českých. Cena 1 K 60 b.
eský duch v XIX. století. Cena 1 K 20 h.

Novými směry, Obres z paši doby, Cana 80 b.

B“ 208S D2" váhuo.Paobrady?6.dle

av Duřářek, sklad nábytku



zŠulc =víno =Praha. =
B.E,TOLMAD,"K"

Hradec Králové. Prvý závodna českémseverovýchodě.

Telefon č. [7. K Pošt. spořit. č. 802.161.X Založeno roku (803. i Psací stroj.

Úbrazv. Prokopa, a otoaáa SE zeenzmmdílna pozlacovačská látekprodomácnost,jakožidámakýchapánských
dle origináluViktoraFórstra, pro práce kostelní čemstra „Vzájemnost“vHronově, 168Iz

v rozměru29'/,X16 cm.,i s okrajem44'/,X28 cm. s výrobu rámců všech druhů.
obdržetiportie zboží 30 mt.,obsabujícíkaždá

M Polychromování a Zarámování= vyšel. m zlacení
různé látky, zejména:plátna, oxfordy.bar

obrazů, podoblzen. chenty, suképka, šotyše, zefiry, kanafasy atd.. jež

Abych umožnil co možná největší rozšíření jeho, | 38k Oltářů, soch, ka- Veškeré opravy

nechají sa v každé domácnosti výhoduě upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20 — výše,

expeduji list za K 4-30 franko, v rámu zatolon, křížů ap. | levně se vyřizují. Vzorky a cenník zdarma a franco.
dubovém, ořechovém neb mahagonovám, ručně vyře

závanémauměleckykomponov.zaK 12 franko. Hm. S amek,

Žádejte obraz na ukázku, zašle se frankovaně, pozlacovaě v Kolíně,
. . . , Rubešova ul. č. 58 (proti hlavní poště).

Objednejte si vzorky nástěnných Rozpočty,cestya pod.zdarma

náboženských obrazů. jež se ochotně Provedenídokonalé.Doporučenípo ruce.
IMELše = o"|Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů a Božích Čna ukázku a

vyplacenězašlou.— Práce trvanlivá, ceny mírmé. HAKKA) -hrobů.kovaná .

“ ovan expediceMrs obrazů. Mírné č Nejlepšídoporučení.ádejte též vzorky malých relig. eské víno '

obrázků iež ochotně zašle vyznamenané na světové výstavě v ir .+J slatoumedailí! V SYCHROVE,
nakladatelství, sklad a prodej relig. obrázků : umělec. závod sochařský a

a obbrazů Správa . vě aanĚřJÉVÁ řezbářský pro práce 0=
prince Ferdinandaz Lobkovic stelní odborně zařízený. —

KA R E L S| M EK, v Dolních M u Mělníka Vlastnímalířskéatelier.Čes. Budějovice, Budolfova ulice 42-I. poracn) Parostrojní truhlářství.— Nákresy a roz
svá chvalně známá, výhradně z vlastních roz- 9 počty zdarma.

sáblýchvinohradůvypěstěná . Obnovováníoltářů,soch,obrazůa j.

G6

(máceV,Noškudsj víma vé
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)f do přízně P. T. obecenstva. s KR(bratr P, J. Neškudly, laráře ve Výprachticich)

doporučujeP. T. veledůstojn.duchovenstva Prodá se

DA

IOOEHNMIUCLMNmamu

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelníchparamentů,: | ránavnÍ xpraporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku i

se na požádání franko zašlou.
Dotazy buďtež adresovány admiuistraci t 1.

DEby2 | na I. dářů
má

v hojné zásobě na skladě
9 královéhradecké kmihku

| P ví aantikvariát

E Bohdana-
Melichara

v Hradoi Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Pánům prodavačům účtuje se
za původ. ceny nakladatelské.

Všeobecná úvěrní banka
v Hradci Králové

přijímá oklady na úrok4%
kterýž účtuje ode dne vložení do dne vybrání.

Daň důchodkovou -platí ústav ze svého.

Vzdáleným pánůmvkladatelům zašlou se na pošádání složní
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a modní látky tu- Icizozemské há

lístky pošt.Popořitelny, aby penize bes výloh ukládati mohli.

RB** pro podzimní a zimní období v největším výběru doporučují a vzory na požádání ochotně zašle “J

SUKŇ V, J. ŠPALEKv HradciKrálové.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antemím Pochmen. — Tiskem bísk. knihtiskérny v Hradci Král.

ě SBS!



Příloha
/ L minulosti Hradce Králová,

I. Pro řeči nedovolené, hanlivé.
(Dle „Protocol. politic. No. 60.“ podává V. P.)

1. V sezení městské rady dna 2. čarvence
1773 přednesena byla stížnost sousedů na p.
Šimka, poněvadž v průjezduz luk plot postavil
a tím cestu zamezil. Když pak na rozkaz ma
gistrátu k Šimkovi rychtář Audrlický přišel,
aby ho k rozbázení plotu vybídl acesta v prů
jezdu zamezovati mu zapověděl, „Šimek na
něho vylil spoustu nedovolených řečí“a doložil,
„že mu ani král. pan parkmistr co poroučeti
nemá“. Šimek jsa předvolán, vše popíral. Mu
gistrát přihlížeje k tomu, že p. Audrlický osoba
přísežná jest, odaoudil Šimka „pro uvedený
vejstapek k 3dennímu aresta in antic.mara“.

2. Mladý Exner z Pražského Předměstí
chystal se v června 1773 na „vaadr“; byl
tkalcem.

Před jeho odchodem stěžovali si naň
nájemníci v- domě bydlící, „že sním obstáti
nemohou, vždyť panu Pecoldovi, na nějž „ata
kýroval“ a zmoc(t)i ho nemobl, palecrozkousal“.
Počínání Exoerovo bylo oznámeno magistrátu,
který nařídil, „aby Exner pro ten vejstupek
od rychtáře Pražského Předměstí do Kropáčky
(vězení) byl uveden.“ Zároveň magistrát nařídil,
„aby najemníci (v domě Exnerově) na účet
nájmu pro jeho vychování něco složili,“

V sezení městské rady dne 2. červeuce
1773 oznsmoval král. pan purkmistr, ža Exner
po odbytém trestu na vandr odejíti chtěl,
avšak vzal s sebou cizí přízi a plátno. Byl
pronásledován a chycen, Věci, které o“cizil,
byly mu odňaty, sepsány a k cachmistru dodány.

Rychtář Divíšek, jemuž bylo nařízeno,
aby cizí přízi a plátno od Exnera vyzdvihl,
do tohoto sezení povolán, podal o výsledku
zprávu tuto: „Exner věcí odcizených vydati
nechtěl, o ně se tahal a mně klobouk s blavy
shodil. Když pak jsem ho za to holí uhodil,
ta přítomný soused Kaplánek řekl, že to není
způsob rychtářský Exnera bolí bíti, nýbrž to
účinek taškářský a mamlaský“ Předvolaný
Kaplánek však tomu odpíral; řekl prý pouze,
„če Exaera bije jako taškáře, ačkoli je městský
synek". ,

Poněvadž „svědek Mareček o tom všem
povědomosti neměl a rychtář svá udání o Ka
plánkoví na svou přísahu vzal“, zněl výrok
městské rady: „Pro ten vejstupek má se Ka
plánek (s) arestem třídenním na Kropáčce vy
trestati to z příčiny, že rychtář osobu přísežná
jest.“

Na to předstoupiv pan Audrlický, rychtář
městský, přednesl: „Když jsem pana Kaplánka,
jak mi bylo poručeno, do arestu ovésti chtěl,
tázal se, kdo že jej tam uvésti má? Tu mu
radní slohu odpověděl, že pan Audrlický. Na
to opovážil se Kaplánek říci: „Já nevěděl, že
je rychtářem, to snad jen půlrychtářem, vždyť
má jen jedno oko.“ Pro tuto druhou urážku
osoby přísežné změnil magistrát Kaplánkovi
třídenní arest šatlavní v oamidenní.

Ve schůzi městské rady dne 6. červeuce
sděloval král. pan purkmistr, že se páni 80n
sedé Pražského Předměstí o to ucházeli, aby
p. Kaplánek z arestu byl propuštěn, a že Ka
plánek v téže příčině se obrátil písemně na
pana krajského hejtmana hraběte zeŠternberka.
Přímluva sousedův, ani žádost Kaplánkova
valně neúčinkovaly, poněvadž dne 9. t. m. král.
p. purkmistr oznamoval, „že toho dne termin
aresta Kaplánkovi vypadá,“ Bylo sneseno, „aby
se Kaplánek z aresto proposti) s dobrým na
pomenutím.“

O Exnerovi není v dalších protokolech
zmínky; snad již potom nepřišel s právem
rychtářským do styku.

3. Na souseda Špatenku kdosi udal, „že
se opovážil proti vzácnéma magistrátu vylíti
řeči hanlivé. Proto byl do Šatlavního aresto
uveden.“ Poněvadž však měl role pod vodou,
byl po 24 hodinách domů propuštěn a do
schůze městské r.dy na den 18. března 1774
„čitován“. Tu „stoje osobně popírá všechno a
praví, že on říká svému čeledínu, aby vzal
mazadlo s sebou, když do lesa jede; neboť
kdo maže, ten jede.“ Poněvadž Špatenka již
24 hodin v šatlavním arestu pobyl, bylo mo
za trest počítáno a on domů propuštěn.

4. V zasedání městské rady dne 31. září
1773: „Václav Balcar maje ex offo obeslaného
Františka Metelku z Plotišť, že by jej jakožto
rychtáře byl znenctil a k porovnání se s Jo
sefem Hlavatým stran ovoce dostaviti byl
nechtěl, nýbrž jej bláznem byl pojmenoval,
kteréma poslechnooti povinen není, stížebně
přednesl, což také ža jema čtvrtní bejtmané
dosvědčí a concludendo o příslušnou satisfakci

žádal. Obeslaný František Metelka všemu
odepřel.“

Rozhodnutí městské rady znělo: „Mají se
strany k ouřadu povolati, tam se factum mezi
těmi samými vyšetřiti a další resoluli násle
dovati.“

Poněvadž v dalších protokolech o věci
táto ničeho noní zaznamenáno, tu as se „straov“
doma smířily.

Ii. Pro nesvěcení dne svátečního.

13. VII. 1773 „P. Jan Strnad byvěe ex
offo obeslaný stran Ary v kušelky provozované
v čas služeb Božích na předestření práva ry
chtářského, jenž skrz p. Stanislava Nováka
předneslo, že by v minulou neděli v domě
obeslaného přes 40 vojáků a as 6 měšťanů ku:
želky byli bráli v čas nešporu, odpovídá, že
on nehrál, ale jiní lidé, jenž je: přemluvili, že
jenom v hospodě v čas služeb Božích hráti se
nepovoluje.“

„R Poněvadž obeslaný chudobný člověk
jest, pročež má tenkráte skrz 24 hodin civilním
trestem se trestati, a když rychtářské právo
ostatní ve hře přistihlé měšťany vyznamená,
na těch samých k sportuli za visitaci dopomoci
se má.“

5. XI. 1773. „P. Soukop a pí. Maršanová,
mlynářka Kidlinovská, jsouce ex offo volání
stran dovežené do města mouky na „Všechny
Svaté“ v čas služeb Božích, stojí oba dva.
Soukup přednáší, že se to proto stalo, poněvadž
potřeboval mouko nu bochničky pro chulé, pí.
Maršanová ale praví, že čeládka proti její
vůli mouka tu dovážela.“

R. „Per maiora má se tenkráte pro ne
svěcení svátku jak jedna, tak druhá strana
třemi kopami míšeňskými trestati a na tak
dlonho, dokod pokutu nesloží, v arestu zůstati.“

Lateratura.
Nákladem J. Otty v Praze. K protinožeům

J. Kořenský v seš. 32. a 34 líčí cesta svou po sou
ostroví Malajském. Sešit za 60 h. — Povolání, jeho
volba a vliv na lidské zdraví. Píše dr. Ladislav Je
ništa. Lidových rozprav lékařských řada V., čís. 7. Za
80 h. — Ottova Laciná knihovna národní. Samota.
Román z letních prázdnin od V. Vlčka. Seš. 17.a 18,
po 20 bh. — Slavieche Roman-Bibliotbek. V seš.
20. a 21, od B. Rogatyna Polnieche Erzáhler. Sešit
za 82 h.

Nákladem „Unie“ v Praze.Spisy Jal. Zezera
XVIII. Jan Maria Hlojbar II. Román, Seš. 5. a 6. po
40h. — Dějiny umění národa českého. Píše F. J.
Lebner. Sešit 31. za 70 b. — Válka rosko-japonská
slovem i obrazem. Vychází redakcí J, Klecandy v tý
denních sošitech po 30 b. Sešit 15 — Obrazový zpra
vodaj z bojišrě. Vychází dvakrít týdně redakcí J.
Klecrndy. Čís. 57. — 60. p> 10 h.

Z nakladatelství J. R. Vilímku v Praze
V tíši stříbrného |va, cestopisný román dr. Maye,
odebrávající ae v poříčí Eufratu a Tygridu, jest velice
zajímavý. Sešit 1. s pěknými vyobrazeními za 30 b,
— Historické romány Hen. Sienkiewicze. [lustrované
vydání pro mládež. V prsním díle šeš. 1. a 2. podán
zajímavý román Obněm a Mečem. Seš. za 20 b. —
Malý Čtenář. Obrázkový časopis pro čee. mládež, Po
řádají G. Smetana, J. Zelený a F. Procházka. Sešit
2. Do roka vyjde 20 čísel po 10 h. — Dějiny národa
českého. Dle dr. Rezka napsal J. Dolenský a upravil
dr. Kosina. Nové levné vydání. Sešit ozdobený umělec
kými illustracemi za 10 h. Sešit 2. — Kalendář du
chovenstvu Českoslovanekého na r. 1906 s obsahem
důst. klera velmi důležitým. Cena 240 K.

NáklademR. Prombergrav Olomouci.Sar6
tihó. Hanácké črty a obrázky. Napsal J. Spáčil.Že
ranovský. Cena 220 K. Velmi zajímavé. — Padesát
V'dových písní moravských pro I jeden hlas 8 prů
vodem harmonia, II čtyři smíšené hlasy. Od L Holaina.
Cena 2 K. — Katolický lidový kateubismuaa. Zpracoval
Frt. Spirago, dle V. vyd. přeložil Frt, Kalvoda. Část
II : O prostředcích milosti. Cena 2 K. Velmi časové.
— Kalendář slezský ua r. 1905. Rač, IX. Pro Slezsko,
Moravu s Čechy. Cena 1 K. K nákladu přispěla „Matice
osvěty lidové v Těšíně“.

Co lékař vyprávěl. Poučeníro mládežz oboru,
o němě nic neví. Napeal dr. Jan Květ Dětských besed
Máje sv. 6. Nákladem druž-tva Máje v Praze. Za 70 h.

Můckovy Praktické příručky. NáklademEm.
Šolce v Telči. Sv. I Kapesní atlas rostlin. 124 vy
obrazení. Za 72 h. — Sv. [[. Kapesní atlas bsouků a
hmyzu. 129 vyobrazení. Za 80 b. — Sv. III Kapesní
atlas motýlů 129 vyobrazení. Za 80h. Poměcky tyto
jsou velmi praktické.

Křesťanská Škola Časopis pro šíření ideí ná
boženských včeském školství. Řídí V. Špaček. S pří
lobon „Obrana“ pravdy hřesf, ve veřejném životě. Vy
chází dvakrát za měsíc u V. Kotrby v Praze za roč.
předpl 6 K.

Husitství ve světle pravdy. Vydává Tisková
Uiga v Praze. Redaktor dr. R, Horský. Roč, I. Čív, 3.
» 4. obsahuje pojednání Zd. Bretěnaidra: Pryč od

Íma a Husova národní církev. Cena 60 h.

Obzor. čirnáctidenníke zábavně poučný. Řídí a
vydává VI. Šťastný. Roč. 27., čía. 17. a 18. Roční
předpl. 4 K přijímá administrace v Brně.

Růže Dominikánská Katol. Časopisbratratva
růžencového a třetí řehole dominik Řídí a vydává
P. V. Bubeník. Roč. 18., čís. 5. a 6. Roč. předpl. 2:40
K přijímá se v administraci v Praze I.

Roráty. Posvátné zpěvy adventní z doby Karla
IV. Výběr nejzpěvnějších částí rorátních zpěvů pro
jedna mši av. Upravili J. Pauly a K. Douša. Cena
24 b. Nákladem J. Kotíka na Smíchově.

Čeští spisovatelé XIX století. První sešit
počíná Sebranými spisy Boženy Němcové. Upravila
M. Gebanerová. Obsah: Obrázek vesnický. Dlouhá noc.
Domácí nemoc Vychází v sešitech po 24 h. Nákladem
J. Laichtra na Král. Vinohradech.

Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání a
zábavu. Vede a vydává K. Dostál Lutinov. Ročník 9.,
čís. 10. Předplácí ne 8 K ročně v Novém Jičíně na
Moravě.

Eva Měsíčník pro vzdělání čes. žen a dívek.
Roč. I. Vydává Nov, Žizot. Řídí M. Kavanová. Číslo
8. Předplácí se na rok 2 K.

Česká Žena Časopis křent. sociálních žen 8
dívek. Roč. VI. Čís, 23 —24, Řídí M. Hasmanová.
Předpl. 2 K roč. přijímá administrace v Praze 90—VI,

Vesna. Belletristický čtrnáctidenník, věnovaný
zájmům českých žen. Řídí O1. Fastrova. RočníkI., čís.
1. Předplatné na rok6 K. Na měsíční přílohu „Dětský
Modní Svět“ předplácí se ns čtvrt roku 1:50 K. Admi
nistrace v M. Boleslavi.

Měsíční věstník české katol. osady Panny
Marie v Nov. Yorku. Ročník I. Číslo 1. obsahuje ka
lendář kostelní na měsíc září, pořádek služeb Božích.
O úctě sv. Václava k Paaně Marii. O bolesti. Obrázek
z venkovského života. Napsal biskup Ed. Brynych.
Vydává Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele v Nov.
Yorku za 10 centů ročně.

Rozhledy. Týdenník pro politika, věda, litera
tura a umění. Ročník XV., čís. 1. Rediguje a vydává
Jos. Pelcl v Praze II. Předpl. na rok 16 K.

Manželské povinnosti. Lékařský rádce pro
křesťanské manžele. Soubrn potřebných zdravotních
vědomostí v životě |manželském. Napsal dr. Karel
Weissbrodt. Nákladem knihkupectví R. Paponschka
v Mor. Ostravě.

ta T. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $ |
z — nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká a víno 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 jnb. výstavě v Praze. stříbrnou medatllí

Bř©státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými ji
| nými diplomy s právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a franke,

o vů ' v 4

Důležité upozornění,
Mnohdyse posvátné nádoby s povrchem

na pobled porušeným hned za drabý obnos dávají
pozlacovati nebo se čistěním ostrými prostředky
povlak skutečně porušuje, ač by se chemickým
čistěním za levný peníz tomu předešlo. K takovému
cídění,jakoži k pozlacování a natírání,
vůbec ke vkusnému obnovování chrá
mových rekvisit, soch, sešlých obrasův
a p., materialem zaručeným a v cenách nejlev
nějších,dále k stavbě oltářův, kazatelen,
Božích hrobů, zpovědnic a křtitelnice
v každém slohu i velikosti dle nákresův, jež sám
zhotovuji, dovoluji si nabídnouti se veledůstojnému
duchovenstvu.

O solidnosti mého uměleckého závodu svědčí
wimo jiné i odporučení nejdůst. bisk. konsistofe
v Hradci Králové z 20. května 1886., č. 9., jakož
i odporučení sl. c. k. okr. hejtmanství Novoměst
ského n. M. z 22. ledna 1903.

V hluboké úctě

JAN R. WOLF,
sochař a malíř

v Rovném, pošta Dobré u Dobrušky.
S OC>



KOBERC
všech druhů a veškerý

také na výbodné splátky zasílá továroa

AdolfSonyv Týništi nad Orl.
SE*> Rozpočty a cenník zdarma.

Merkurem.
SKLAD OBUVI

všeho druhu
pro pány lidámy.
Obuv zhotovuje se též i z přinešených látek.

Zakázky z venkova
jakož i opravy, které se ve vlastní dílně zbo

tovují, vyřídí se obratem pošty.
Vhodnépřiležitostné dárky. “jij

"a
ORP* provedení

oty

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, Iřetízky, prsteny, náramky, johly
a j. v nejmodernějším Druvodení

„3 úplnou zárukou
Solidní obsluha při mírných

cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Dávěry hodným zedsilkyna výběr téš 1 na splátky
bes ovýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

oKotel

Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni=

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž'solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
specielní obchod

s klatevským prádlem a bílým zbožím

(v Hradci Králové
čís. 186. Velké náměstí čis. 136.

PEKA

Na umělecko-průmyslové výstavě
ořicích r. 1903 vysnamenán státní

cenou. SVN

dušičkám
doporučuje svůj bojně zásobený sklad

e hotových náhrobků ©
z různých druhů mramorůa žal v cenách
levných první královéhradecký závod
pro zpracování, broušení a leštění do
mácích i cisích mramorů žul a sienytůZdenka Ježka
v Hradol Králové.

Přímý dovoz švédské žuly a labradoru.

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

w Hradci Králové, Čís. 280
(proti hotelu „Merkur“)

svůj hojně zásobený

elkklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronmu a ji
ných kovů

vše allně v ohnizlacené
a etříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
Levněji vyřídit. — Platiti
možnoč6š ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
sašlou se již svěcené te stvr
zením Jeho biskupské MI.
losti. Starý závod můj můžeS Pont
a odporučuje se ted

koupení a opravě lichů,
porn“ ciborií,relikviářů, nádobek na. sv. oleje,

lamp,luceren,lustrů,kaditelen,táckůnakřest,svícnů,pcikálů, schránok na Nejsvětější,patenek atd. co nejvíce.

První český katolický závod 16 "m

František RuberDílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch, :
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
>PVsdeň,

VO. o, Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

GPX683XGBIXCODXGODX

Jan Horák,*Bsoukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekc
nejnovějších druhů pravýc

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cízo=

zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velojemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

CPIX662XGPIXGPXGED

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupcc)
odbornýuměleckýzávod

| m nkan kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 59
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha

tému figuralnímu provedení a

|KEDX693XCODIXIESIX6PDX

Veákeré rozpočty, akizsy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

př- ANesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání,<
Založeno roku 1836.

Veledůstejnému

duchovenstvu!

Ja vtaněk, ní
Konviktaké al., vyěný Poniě spocielnd ma koste náčiní, dovoluje
si doporučití svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně rnčně praco
vaných kostelních nádob a nášiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

gh svícny,Ked relnice,kropen
ném i nádobky a t d., vše

M emém slohu evním. APtarépředměty znovu opravuje vodní

ptencí a jen © ohni slatí a stříbří. Na požádáníholaotané
p e ne ukásku,rospočty,nákresynebcenníkyfrank,a veškeré aslacené ručím. Největší výroba a

aklad v Prase k volnémn KE DK Provedení 9d nej
jednodoěšíhodo nejstkvostnějšího.Ch rn Fresovoněúleva v placení. Více uznání po ruce. presované vý

robky dasosnné. Vile posílám JEpoposvěcené,



ČísloAa,| Prem n mesk32 | V Hradci Králové, dne 14. října 1904.

Centrum.
(14) Pod tímto slovem srazili se v době

kaltorního boje v jedno katoličtí poslanci Ně
mecka a tento jejich útvar trvá — třeba ne
v původním leska —až posad. Byla to za Wind
horsta opravdu strana katolická, neboť jí ne
běželo o nic jiného, než o hájení katolického
náboženství proti Bismarkovi. Později, když
kaltarní boj ustal u nebezpečí se zmenšilo, po
čalo se i katolické centram v Německu pře
barvovati a neubránivši se chauvicismu národ
nostnímu bralo na se vlajku nationální, tak že
Poláci, kteří s ním až posud volili, uznali za
lepší, z něho vystoapiti a katoličtí Elsasané
do něho z téže příčiny ani nevstoupili.

Tento název, jenž dlouho hlásati bude
slávu německých katolíků, vypůjčajemesi i
my v Rakoasku. Katoličtí Jihoslované otvořili
klub, do něhož vstoupili i katolicko-národní
poslanci moravští, a nazvali jej slovanským
centrem, jen že © tomto centru, nepřihlížíme-li
k politování hodným třenicím na zemském
sněmu lublaňském, kde nesmířitelný boj vede
ono proti slovinským liberálům a 8 nitni spo
jeným Němcům, není mnoho slyňeti. A nelze
se tomu diviti; jak Slovinci, tak Češi na Mo
ravě stojí v ohni proti Vídni a tu již národní
povinnost káže, aby všickni poslanci bájili ná
rodní zájmy a kdyby centrum chtělo dáti zbraň
k noze, nebo býti dokonce brzdou tohoto ná
rodního boje, zničilo by se samo, ježto by o
statní poslanci měli pak nejlepší příležitost,
voliče naň poštvati a mandáty ma vyrvati.
Ostatně my nevíme, že by bylo centrum slo
vanské mělo příležitost na říšské radě své
stanovisko vůči náboženství ukázati, protože
sedm let trvá obstrakce a krom hnusné akce
Wolfovy v příčině morálky sv. Alfonse nepřišla
žádná zákonitá předloha rázu náboženského
vůbec ani na přetřes a až přijde, bude centrum
zajisté státi na svém místě. .

Po způsobu slovanského centra chtějí se
spojiti konservativní katolíci němečtí s kře
etanskými sociály a kdo tu myšlénko výtečnou
pojal, byl sám dr. Ebenhoch. Ačkoliv název
měl zníti: „centram rakoaské“, nebylo ani
Bejmenší pochybnosti, že pánimyslili atvořiti
centram německé a jest-li „Kólo. Volkaztg.“
představovala si je jako středisko poslanců
katolických na říšské radě cislaitánské bez
rozdílu národností, jako klub pokroku, pravé
svobody a snášelivosti, jenž by byl pravým
centrem, čili středem, působícím k ustníření
rakouských národností cestou práva, 8pr.ve
dlnosti a rovnoprávnosti, paknebyla o rakou
ských poměrech dobře informována. My v Ra
kousku nejsme takovými optimisty, abychom
neviděli, že v době dnešního národnostního
boje nelze se katolickým zástupcům lidu po
staviti stranou a býti pouhými diváky, poně
vadž idea národnostní je dnes daleko silnější
v národech, než idea náboženskáajest -li kdysi
zápasili národové až do krve k vůli nábožen
ství, činí totéž dnesk vůlinárodnosti. Katoličtí
sástapci musí spojovati obě ideje a sloužiti
oběma tak, aby jednu nezanedbávali pro dru
bou. Ostatně pouhá myšlénka utvoření rakou
ského centra je nemožná, neboť jest-li to ka
toličtí Polácí nemohli vydržeti v jednom klubu
s německými souvěrci, protože tito osvědčili
se stejnými hakatisty, jako ostatní Němci, jak

pak by to teprv vypadalo v Rakooska, kde izákladní podmínky jsou jinaké, ježto slovanští
katolíci nejsou v té menšině vRakonsku, jako
Poláci v Německu.

Avšak ani čistě německé centrum, t. j.
spojení katolické strany skřesťanskými sociály
nemá vyhlídek a dnes třeba myšlénka tuto,
pro katolický lid rovněž tak zajímavou jako
slibnou, považovati za mrtvorosené dítě. Zají
mavé jeou hlasy, jež se ve vlastním táboře
německém proti centru ozvaly, z nichž některé
chóemezde k vůli informaci uvésti.

Křesťanští sociálové jeou pro centrum,
jestli se katolická strana bezpodmínečněk nim
jako straně budoucnosti přidá, jim vůdčí úlohu

Imserty se počítají levně, ' .

Obnovavycházív pátek v poledne. | | Ročník X.

ponechá a 8 nimi do německého souračenství
vstoupí. „K splynatí nedojde“, píše jedeu list,
protože vítězná, v lidu zakořeněná | strana
křesťanskosociální oebade azavírati kompro
miss s umírající, nepopulární stranou konser
vativní, jež za svou existenci má co děkovati
jen nespravedlivým volebním řádům. Z odporu
proti této straně zrodili se vlastně křesťanští
sociálové a rozšíříli se nejvíce, kdyžza koalič
ního ministerstva spojili se konservativci s li
berály. A což nespojil se Laeger s Eppin
grem a Pradem, není on ve spojení s liberály a
lidovci? Tato strana ukázala, že jí nejde o blaho
lidu, nýbrž o zachování državy. Chtějí-li tedy
s námi poctivě pracovati, ať se knám připojí,
jinak byla by to od nás elabost, ne-li zrada
demokratického našeho programa. My jsme
protivahou hnutí sociálně demokratického

roto, že jsme lepšími demokraty než socialisti.
Y Jim vzali vítr, jenž hnal jejich plachty a

kdo chce opravdu pracovati na zásadách křes
fanských, nepotřebuje choditi daleko, af se dá
k nám“ Tak píše list křesťansko-sociálnía my
myslíme, že hodně zřetelně.

Naproti tomu katoličtí konservativci oně
meckém souručenství — a to právem —ne
chtějí ani slyšeti, ježto by musilizapříti celou
svou minalost, celý svůj program rovnopráv
nosti národů a jíti nejisté budoucnosti vstříc,
když by se připravili o své osvědčené přátele
(Poláky). „I kdyby k utvoření centra došlo“,
tak čteme v jich lista, „většiny bychom my
Němci na říšské radě nikdy neměli, neboť tu
jsme pátou kurií nadobro ztratili. Potřebovali
bychom tedy výpomoc odjinud, té však by se
nám teprv nedostalo, kdyby došlo k utvoření
centra. Která pak sebevědomá frakce by se
k nám připojila?l A k čemu tvořiti novou
strana? Na podporu dr. Kórbra? On sám
O ni nestojí a ona také by sek ničemu jinómo
nehodila, než aby vládě na vše řekla „ano“ a
AAmen“, jak dělají Poláci, Radikální strana,
která by nečítala více než centram, tedy asi
70 poslanců, mohla by otřásti každým mini
sterstvem, nikoli však strana, stojící na půdě
křesťanské a rakouské. Nejlépe tedy vyčkati,
až jak se dále poměry vytvoří.“

NGazeta Nar.“ počítá, jak by se říšská
rada vytvořila, kdyby došlo k centro. Na pra
vici stáli by Slované, na levici Němci, socialisti
a Všenémci stranou. Poněvadž převahu by
neměla ani pravice,ani levice, byliby jazýčkem
na váze, kdo by stáli stranou. To by však do
jista nevedlo k apokojení národních třenic.
Něco jiného, kdyby antisemité nežádali od ka
toliků sournčenství,pak by mohlodojítik bý
valémn železnému kruhu, ku koalici Poláků,
Čechů a umírněných Němců.

„Dzienik Polski“ myslí, že by Slované
měli o jedna straúu nepřátelskou více, neboť
členové ceutra sotva by se zbavili předsudků
proti Slovanům, i kdyby s nimi stáli na stej
ném náboženském základě. A v tom má za
jisté pravda.

List, jenž dívá se na věc zcela nestranně,
vidí největší překážku utvoření katolického
centra v souručenství, na něž konservativní
strana nikdy nepřistoupí. Ooa má vo svém
tábora mocné osobnosti, jež nikdy nepůjdou
s liberály, tím méně s Wolfem, Schónererem;
též musili by konservativci přistoupiti na po
otivé lidové sociální reformy, na zdravoa po
litiku maloživnostnického, dělnického a rol
nického lidu. Konservativní předáci jsou však
velkoprůmyslníky, feudály a poněvadě jsou roz
hodnými katolíky, tvořiti katolické centrum bez
nich též nejde. Křesťanským sociálům nelíbí
se rozhodný konfesijní jejich programa autorita
biskupů. To věříme; myslím, že mnoho ne
přeháněl ten, jenž pravil, že na antisemitech
není nic křesťanského, než ten jejich antige
mitism. Centrum musilo by býti rozhodně ka
tolickým, křesťanští sociálové němečtí jsou
však jen trochu katolickými a proto-to nejde.

Též osobnosti hrají ta svoa úlohu; křes
tanští sociálové mají rozhodnou důvěra k Lae
grovi a od toho neupostí, v Tyrolsku pak vode
se zrovna té chvíle ostrý boj mezi oběma stra

nami, což k sejití se ve Vídni sotva
Jsou to tedy celé hory překážek.

Je viděti, jak to hnutí národnostní roz
čeřilo hladinu a jaké protivy vytvořilo i na
poli náboženském a sociálním. A je to a nás
lepší? Je nás v Čechách bratka a dělíme se
na stranu katolickou, křesťansko-sociální a
demokratickou. A proč? — To sami nevíme.
Bezpochyby, že jako mezi Němci, tak i a nás
hlavní příčinou toho neblahého zjevu jsou ouob
nosti. Co krásných ideálů rozbilo se ve světě
o osoby! Proto ne nových programů,
ale nových osob potřebujeme, os0b,
které do nového hnotí nevnášely by
staré sváry.

přispěje

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 12. října.

(Několik časových slov „o olásce jasykové“ v če
ských semích sa přítomné doby.)

Napjatý poměr, který jest jistou částí
německého tisku a německých politiků mezi
českým národem a některými našimi německými
spoluobčany živen a pěstován, nabývá v po
sledních dnech při zasedání sněmu království
Českého zvláštní akatnosti. Poměr ten lze
v českých dějinách sledovati od nejstarších
jejich počátků pod rozmanitým titulem, jejž
dnes jmenujeme „otázkou jazykovon“.

Dnešního dne lze říci, že „otázka jazy
ková“ začíná se v nedávné ještě své formě
vůči českému národa značně měniti a že pozbyla
celou řadu zálud, proti nimž ještě nám starším
bylo všem dohromady a každéma zvláště
mnohdy dost nesnadno a těžce zápuliti Poli
tikové zápas tea nazývají zápasem „0 rovno
právnost“, avšak pojmenování takové se dnes
na zápas ten již více naprosto nehodí. Proč
ho opentlovati a nejmenovati ho pravým slovem

Z české strany totiž nikdo se německy
mluviti nevzpouzí, když v tom nachází svůj
prospěch nebo zisk. Když Čech přijde k Němci
do úřadu a do služby, když vseod něho něčemu
učí, kdyš mu něco prodává, když u něho něco
sám výhodně ka koupi bledá, když se ptá na
cestu někam, vždycky užívá při tom jazyka
německého. Avšak když se ve výše uvedených
sitaacích octnou někteří Němci, nechtějí če
ského jazyka užívati, nýbrž pokládají a pro
blašují za povinnost Čechů, od nichž chtějí
býti živi a užitky bráti, aby oni k vůli nim
německy uměli. Takové jednání v celém světě
nazvalo by se správným jménem „panovačno
stí“, neboťpřirozeným právem Čecha v Čechách
jest býti česky oslovován, jako by bylo ne
smyslem a neprávem chtíti mlaviti s nějakým
Němcem, který česky uměti nemusí a jehož
Čech však zrovna ke svéma živobytí nebo
prospěchu potřebuje, česky.

„Otázka jazyková“ v českých zemích,
která stále své černé a studené stíny moděrní
přežilosti do veškerého veřejného života vrhá,
není žádnou otázkou pokroku, ale jest zname
ním zpátečnictví a lenosti. A sice znamením
zpátečnictví a lenosti většinou bezvýznamných
osob z německé strany, jimě se jejich poho
dlnost trpí a dokonce nesprávně prohlašuje se
za nějakou národní statečnosta zdatnost, když
se někdo nechce nančiti něčemu, čeho potře
buje. Činiti pak ze strany české této omylné
a bladné zarpatilosti ústupky, znamenalo by
národní nestatečnost a chabost. Že se to dnes
více ochotně neděje, vysvědčuje českému ná
rodu jeho uvědomění a pokročilost.

Proto prozíravého a klidného politika
docela nic nepřekvapuje, když moudřejší mezi
politiky německými toto zpátečniotví a lenost
některých svých soukmenovců nepokládají za
správné. Nelze totiž spolehati, še tyto zásady
zpátečnictví svým stoupencům na celé nastá
vající století jako vrchol politické moudrosti
vystačí. Od Sedanu jest čím dále tím déle a
v XIX. století dobyté vítězství může ve XX.



století okázati po strávení svého líce teké svůj
rub. Z tobo dův
že se moudřejší němečtí politikové nemohou
více zdržeti a še v největší vřavě „otázky ja
zykové“ docela vášně a důvodně kategoricky
vyzývají Němce,aby nechali hloupého nadávání
Čechům a učili se česky! To onehdy učinil
pražský „Montagsblatt“ a napomenutí své pro
vázel uvedením fakt pro Němce tak přesvěd
čujících, že musí ochladiti toho nejvášnivějšího
nepřítele českého jazyka. „Montagsblatt“ totiž
docela rozumně ukázal a nepokrytě pověděl,
že „otázka jazyková“ v českých zemích není
povahy veřejné, ale že jádro její spočívávlast
ně v zájmech jednotlivců, t. j. še jest povahy

soukromé. .
Náhled tento bude se zajisté šířiti a mezi

rozamnými Němci nabývá již dnes půdy. Že
není doposud všeobecným, to jest pouze důka
zem, že se na německé straně chápe příliš
mnobo lidí něčeho, k čemu nejsou příslušně
vzděláni tak, aby se k toma hodili. A lidé ti
nemají ani tolik vlastní soudnosti, aby tiše
usnali svou nedostatečnost a prostě ji svaují
na jiného, na Čechy totiž.

Náhled, že i Němec má uměti jazyk těch,
jichž potřebuje a 8 nimiž jednati musí, sdíleli
i ti největší Němci nového věku. A avedeme
z toho pouze dva příklady, že největší němečtí
politikové oznávali znalost cizích řečí za po
třebnou a natnou.

Zakladatel nynější moci pruské, král Be
dřích Veliký, když podnikal svá tažení do Čech
jako nepřítel, hovořil zde s českými sedláky
česky a proto jest směšno, když daes v Čechách
žijící a ustanovený německý amtedýar nechce
a nemá česky mlaviti. Nepřátelský praský král
pokládal při svém styku s Čechy česky oměti
za potřebu a cís. královský (t. j. český) zřízenec
v Čechách nemá česky rozaměti|

To jsou politika a stanovisko přímo —
protibismarkovské.

Bismark totiž jako král. praský úředník
a budovatel nynější německé říše pokládal
přímo za povinnost znáti a uměti jazyky oby
vatelatva státu, jemuž sloužil.Snad nechybujeme,
když máme za to, že rodina Bismarkova jest
vzdáleného původu slovanského, snad kašub
ského. Jméno Bismark není možná nic jiného,
než-li zkomolený slovanský: „písmár“. Alespoň
v těch krajinách, kde se v Prusku dodnes
Slované udrželi, rodina Bismarkova žila a
Bismark uměl dobře slovansky mlaviti, zejmena
polsky a proto také snadno a plynně naučil
ge i rusky. Jak toho potřebu uznával a jak
nedostatek potřebné znalosti jazyků u Němců
bezohledně káral, toho dokladem jest násle
dovní skutečná událost.

Když v zimě roku 1870—71 leželi Němci
kolem Paříže, vyšel si tehdejší korunní princ
a nupotomní německý císař Bedřich obhléd
nouti sám přední stráže. Na objíždce té padl
na praského vojáka na stráži, který měl přísně
nařízeno nikoho před sebe nepouštěti. Rozkazu
totnu věren ihned řečí, kterou uměl, to jest

polskou, přijíždějícího k němu koranního princenal zpátky. Koranní princ mu německy vy
kládal, kdo je, ale voják v odpověď na to,
princovu výkladu nerozuměje, výbražně smekl
8 ramene nabitou jehlovku, tak že napotomní

FEUILLETON.©
Dvojí milování.

Píše J. B—a.

I
Žijeme v době citlivůstkářské, rozmatlené,

v ovzduší prosyceném parfamem přesládlých

v nejdrsnější fofmě, za to však četba pře
sládlých románů vnucuje umělkovaně „povzne
šený světobol“ i do srdéček šestnáctiletých,
láká do vysněných, nejnemožnějších zámků;
milovník takového čtení ztrácí niť přirozeného
psychologického vývoje, opičí se po nepřiro
zených, pouhou fantasií utvořených „charakte
rech“ románových. Láká ho to snadno k toma,
aby v sobě viděl reka podobného románovému
hrdinovi. Jen litaje, že nemůže své „vlohy“
pro nepříznivé okolnosti v stejně: širokém
rámci uplatniti jako onen panírový Romeo.
Tyhle francouzské Obnetovské povídačky chy

— zvláště ženských. A jak by ne! V takových
románech lidé chodí jen po vyleštěných par
ketách, trousí celými tisíci jako diškrecemi,
odívají se jen v utlas a bedvábí, jezdí do lázní,
o potřeby životní se ani v nejmenším starati
nemusí; nu a při takovém životě mají na lásku
a různá dobrodružství dasudost. Mohou 8e zcela
pohodlně věnovati románovému životu, tak že
o potřebách zcela všedních, jež jsou lidu pro
stému vnocenou osou pozemských starostí,
v takových románech se ani uemlaví. Píše se
sde skoro výhradně o šlechticích, důstojnících,
bankéřich, komtessách; postavy
přiblřají se jen z milosti na výp

německý císař musil před vlastní stráží pěkně

To honanéjvýš rozmpselo, tak šg vošer
ve Verseillu při dinsr u svého otce císaře Vi
léma za přítomností Bismarkovy jal se to
s roztrpčením aváděti, jako nemilou zkošenost.
Když domlavil, tu ujal se slova železný kan
oléř Bismark a bez ohledu na ostatní společ
nost korunníma princi přímo pověděl tato
nevyvratitelnou pravdu : „Kdyby Vaše královská
výsost oměla polsky, bylo by se to nestalo l“

Celá společnost mlčky uznala, že polský
voják věrně konal svou povinnost a že chyba
na jeho straně nebyla. Korunní princ 0 zálo
žitosti té ztichl, afera ta nezůstala však utajena
a uby setřebas někdy zase mezi polským vojákem
a nějakým polsky neumějícím princem nenpa
kovala, zaváděna jest do polských škol něm
čina, ač polským sedlákům na poli bes ní
roste — —

Uvádíme tato jinde již v Německu samém
tištónou afórku jen jako doklad k tomu, jak
největší Němec nového věka na „jazykovoo
otázka“ pohlížel a jak mínění své o jejím roz
řešení projevoval bezohledně a přímo i proti
svým nejvyšším pánům.

. Když někteří němečtí politikové v ně
mecké říši náhledů Bismarkových noesdílejí,
ovšem že jest to jejich věcí, když však ně
kteří prusofilové zpátečnické a nepokrokové
jejich stanovisko v „otázce jazykové“ pokou
šejí se přenésti také k nám, pak jest to ovšem
něco jiného, co nám lhostejným býti nemůžea
není, zejmena kdyš proti tomu máme zdravé
mediciny. .

A ty nám tito politikové pruského zpá
tečnictví a nepokrokovosti hledí nyní odníti
tím, že se bojí připostiti nás k slova na tri
bunách, z nichž jest daleko a široko slyšeti.
To jest dnes veškerá moudrost německé poli
tiky u nás, že 8e vynasnažuje znemožniti, aby
české hlasy na říšské radě a na sněmu krá
lovství Čaského vyložily, jak vlastně „jazyková
otázka“ u nás vypadá. Snad si tím jednotlivci
z německého tábora osobně pomohou, snad
se některý čas při svých mandátech udrží,
snad tím soukromě získají, ale tím další při
rozený rozvoj českého národa nezadrží. Naopakl
Oni mu prospějí, když se na cbybné a mylné
straně zaměstnávají.

Jak německou politiku v Cielajtanii 8e
slabili, jak své postavení poškodili, jak české
národní a politické uvědomění sesílili a vzbo
dili, toho svědectvím jsou poslední projevy
českých politiků, ješ si mohla jistá klíka na
Cislajtanii odkázaných německých předáků u
šetřiti.

Do nedávna byli jsme zvyklí i v nejchou
lostivějších situacích z úst českých politiků
slyšeti houževnatě opakované mínění: „Kdyby
Rakouska nebylo, masili bychom si ho utvořit !“

Ale v poslední době oajednou v českých
politických schůzích ozvalo se a bylo nejhloč
něji akklamováno Palackého známé historické
slovo: „Byli jsme před Rakouskem a bademe
po němi“

Ve přítomné době vyčítá se českým po
slancům velice mnoho slabosti, ale přes to,
jak veřejné schůze českého voličstva ukázaly
a jak projevy jeho vyrnělv, nastal v Čechách
—————————————————" —-—-—-—-—————

Naivní čtenářka tone v údivu nad pestrou
nádherou statků hmotných i duševních, jaké
jsou údělem takých rekův a rekyň. Že na těch
parketách Pařížských velmožů přés všechen
zevnější lesk vládne často největší nuda apro
saická blaseovanost, tomu by zmodernisovaná
čtenářska středního stava nikdy neavěřila;
nemůže pochopit, že v prosté chatě zdravé
ideály často lépe, opravdověji se vyvíjejí než
v ovzduší perských koberců,velikých zrcadel
a secessních draperií.

Těžko ačkomu vymlouvat; vědyť se tak
pěkně čte na př.: „Madame, jen o jediný přá
telský pohled prosím,“ štkal u jejích nohou se
svijející Alfréd;„aspoň jediným slůvkem osvěšte
choré nitro mé, a učiníte mne nejšťastnějším
člověkem na světě.“ — Mary 80 jemůě zarděla,
pobrávala chvějícími se prstíky batistovým šá
tečkem, eklonila hlavu a zašeptla: „Doufejte“.
Alfréd -uchopil její pravici a počal ji vášnivě
libati. — Rozomf se, že takový Alfréd jest
z modré krve, má kolom Paříže tři villy, nosí
tlatý řetěz a zlatý skřipec; a přece jen tak
elegantě, poníženě žebrá. Že by klekl taky
někdy před svým Stvořitelem, jsko: nyoí klečí
před „bohyní“ srdce svého, o tom v románu
ani čárky. To by a moderního světa nebylo
nic vsnešeného, rušilo by to „úchvatný“proud
románu. Hrdina by si tím. zadal. Ale přes to,

pétým slovem — někdy na pravdu, jindy na
lež; to patřík „dobrému tóna“ vyšší společ
nosti také. '

Nebo jiná scána : Komorná tichým krokem
prošla, přijímacím salonem a čítárnou do po
koje své velitelky. Ta právěgeděla v nádherně

'vyštvaném křesle, d

náhlý, překvapojící politický obrat v dosavad
ním smýšlení obyvatelajva, tak še šným

činitelůmbodavelicebrzycoa ujel m
sanoriskom národa českého, neb-li sa jkéuvykli.
„, Od velkého obratu va smýšlení českého

lida, který nejenom Starošechy, ale hlavněa
především celou vládu Taffova i e puuktacemi

smetl, apirnalo již skoro patnáctelet, Tehdejšíčeští voličové zatím ovšem již gestarali, ále
na místě jejich dorostla nová generace, jejíš
příkrosti, ueústupnosti a samostatnosti my
starší se mnohdy až divíme. Jsou lidé, kteří
generaci tu dokonce chlácholí. Generaci té 00
nejdříve docela přirozeným během světa při
padne rozhodající slovo a směru i povaze
slova toho může arčiti cesta moadré jednání
vlády. Co si vláda vychová, to v Čechách bade.
Jest-li vychová oddané, spokojené a ochotné
nebo nespokojené, nespoleblivé a vzdorné ob
čany, to záleží jenom na moudrosti její.

Hlasy, jež se na politických sohůzích
v Čechách v poslední době ozvaly, mobou a
musí býti každému poučením o smýšlení zde
panujícím. Proto jest povinností a úkolem
moadré politiky, nehnati český lid do posic,
s jejichž důsledky a s jejichž dosahem nelze
dnes počítati — —

Loyálně na to upozorňujeme a varojeme
před každou událostí, která by mohla býti pří
Čínou a podaětem ku projevům proníkavé
změny dosavadního smýšlení u nás, jehož tr
vanlivost není nikde knihovně zajištěna. Ho
vění zpátečnictví některých prasofilských le
nochů a řešení „otázky jazykové“ jako otázky
obecné bylo by politikou nešťastnou, poněvadž

by znamenalo nadržování agitacím, jež vevlastech našich od staletí na účet veřejného
pokoje a klidného blahobyta provozoje politika
vítěze sádovského.

Nejmírnějšími slovy, jakých lze užití
v tak vážné době, jako je dnešní, věcně a
mírně pověděli jsme, jak dnes i to tak zvané
nejkonservativnější české mínění „o jazykové
otázce“ u nás zní. Ono se totiž ve věci úplně
kryje 8 míněním tím nejradikálnějším, čili
v „otázce jazykové“ a v nazírání na oi jest
v zásadě a ve věci celý český národ napořád
jednotným. Proto stavěti se proti mínění celého
národa a podporovati jeho odpůrce nebylo by
aktem žádné rozamné a moudré politiky, ale
vypadalo by jako nešťastné rozněcování zápasů
a bojů, jejichž ažitky a ovoce padaly by za
hranice.

Plně aznáváme nesnadoost a choulostivost
přítomné sitaace v českých zemích a právě
prolo očekáváme, še nebude situace ta dále se
žádné, k míroění protiv povolané strany ještě
více napínána. Podporováním Štvanic a nepo
kojů v českých zemích si nikdo lásky a důvéry
českého národa nezíská, ale jenom by dokázal,
že o politice, jakou dnešní doba v českých ze
mích vyžaduje, má buďto nesprávné informace,
nebo že o ní nemá ani zdání.

Politikům takovým již český lid předem
slovy Palackého odpověděl!

Čtěte! Předplácejtel Rozšiřujtel
>OBNOVU«l.

básně a v levici zapálenou vonnou cigaretu.
„Co mi negeš, má drahá?ř“ tázala se zvě
davě. „Zde přijměte, milostivá gigaoro,“ pravila
komorná s úklonou a podala Laise růžové psa
níčko. Luisa četla se stoupajícím rozčilením,
až naposled vstala s pronikavým výkřikem:
„Ten bídník! On mne nikdy nemiloval.* Ó jak
byla krásná v svém bněval A trbajíc dopis
na drobné kousky, vypokla náhle v nsedavý
pláč. Zomorná ještě nikdy neviděla svoji brdou
velitelka tak zlomenou, tak zoufalou. — Roz
umí se, že taková napínavá scéna jest pro
maloměstskou kandidátka lásky věcí přímo
nádliernou. Taková tragická Laisa jest osobou
přímo úchvatnou! Jest i ve svém ponížení
vznešenou. Ó kdyby čtenářka aspoň tak poeticky
nešťastně byla chvíli zamilována jako tahle
Luisa! Dala by za to pět let svého života.
Vždyť i při tom nešťastném zamilování jest to
tak čarovné! Luisa v návalu vášně shodí
s mahagonového stolu krásně pracovaného
Amorka, rozbije po případě pozlaceným rámem
opatřené zroadlo; a když ve svó vzuešenosti
dost pokazila z těch věcí, na nichž dlouho
pracovaly tvrdá race chudých dělníků, klesá

posled bez vlády do damaškové pohovky.
Ó, čtenářka by sí k takovým mdlobám zavol
třebas i fotografa, aby zvěčnil její velebný

boli A jelikož ví, že její apracovaný tatík hnikdy nemůžetolik darovat, aby si mol
hráti nerušeně na takovou nešťastně zamilo
vanou, Louisu, touží aspoň, aby na chvíli byla
onop vyparáděnou komornou, svědkyní tak
„božské“ scény.

Ještě vlo'maruivosti najvní dušičky luhodí,
čte-li, jak pro vznešenou dáma dva hezcí, bo
batí mladíci vstupejí v souboj. Kdyby takhle

"taky k váti čtenářeedva zdraví, kadrnatí lidé:



Obrana.
„„ (8) Kritiky © Marianské výstavě

v Praze. Ve Vlěkově „Gevětě“ píše odborný
snalec o této výstavě mimo jiné: „Již seznam
vystavovatelů ukazaje, že bylo lze očekávati
nevšední požitky vzhledem k seznání draho
cenných maleb, rakopisů s miniaturami, prvo
tisků, pak různých skvostů drobného umění

lastického, sošek se slonové kosti, z drahých
kovů, prací tepaných a ciselovaných, kera
miczých, ze skla, vyšívání a nejrozmanitějších
technik řemeslných. Výstava byla nejen hojně
obeslána, ale t.č krásně upravena a sama
místnost přispívala k úspěchu, © jakým tento
výstavní podnik byl proveden. Pro odborníky,

odběratele, bgy sneseno Iu velikémnožství
sajímavých předmětů, kleré jinak sůstávají nepří

„© Kritik poznamenává též, že vyložené
modlitební obrázky jsou pěknou ilustrací k vý
voji grafického umění v Čechách a že výstava
„sasluhovala povšimnutí i v těch vrstvách,
Jichžto se náboženská stránka netýkala“

Poněvadě pak „Čes. Učitel“ chtěl po opi
sování z „Práva lido“ podati taky konsek
ušlechtilé a znalecké kritiky vlastní, napsal
mimo jiné eprostoty, že katecheti k vůli zvý
šení počtu návštěvníků Mar. výstavy si obešli
třídy, „pohrozili odbojným špalnou ©smámkou
s mravů a věčným satraceném.“

Prý „kdy se volá po umělecké výchově —
žáci se enou do jarmarečního nevkusu nevěry (I),
emyslného modlářství a získávají se tak pro
hrabý klerikalismus“. — Tohle jest ovšem
zvlášť odborná kritika. Že by kněz nutil k ná
vštěvě výstavy špatnou známkou a věčným
zatracením,to můžetvrditi jenomlhář| nejne
šikovnější a nejdrzejší. O tom, zda jest tato
výstava okázkou jarmarečního nevkusn, atd.,
bádati se s „odborníkem“ Čes. Učitele nebu
deme. Toliko poznamenáváme, že týž kritikas
zamhouří oči obě, až se budou vystavovati
kulturní cepy husitské, útrpné palečnice, že
lezné obojky, útrpné žebříky, klády a nástroje
na dření kůže, jichž protestantské vrchnosti
tak rády používaly. — (Coje katolické, byť
by svědčilo co nejlépe pro umělecký emysl
našich předků, musí 8e potupou pošpiniti za
každou cenu.

Politický přehled.
Sněm království Českého zahájen byl 6.

října, ale zase ve znamení obstrukce německé.
Mistodržitel hrabě Coudenhove vyzval sice po
slance, aby, pamětlivi jsouce hrozící noaze ná
sledkem různých pohrom a vědouce o neutě
šeném stavu země a celé říše vůbec, chopili
se v míru účinné práce. Ale slova jeho byla
pouze hluchou ozvěnou. Sešli se i náčelníci
všeob stran eněmovaích za předsednictví nej
vyššího maršálka kaížete Jiřího Lobkowitze,
aby se oradili o tom, jak docíliti dělnost sněmu
aspoň na prospěch obyvatelstva nouzí stiže
ného, ale marné. Mladočeši a konservativní
poslanci podalinejvyššímu maršálka prohlášení,
v němž litují nynějších rozervaných poměrů
v říši, činíce za ně zodpovědnými Němce a
vládu. Agrárníci němečtí projevili sice prvé,
že si přejí míti sněm dělný, aby se rolnictvu
opatřila rychle pomoc, ale na nátlak ostatníchEP
do sebe stříleli! Měla by z toho nebe na zemi.
Taky by se třebas k vůli zvýšení kouzelného
dojmu vrhla mezi protivníky; ovšem že by
chránila tělem svým toho hezčího, rozběhla
by se k němu blíž. Tofse ví, že by ji při tom
docela střeliti nesměli; co by z tobo ze všeho
měla dál? Ale nějakéto škrábnutí nelítostným
olovem, vytrysknutí několika kapek krvenej
raději z ramene by bylo vítáno. Kdyby se při
tom o kratičkoa mdlobu nepostarala příroda,
dokázala by to na chvilku sama, jen aby vzne
šeně tragický obraz netrpěl újmy.

Taky dochází někdy k výjevu: „Otče,
Ty že nám nepůjčíš ani třicet tisíc,miserných
třicet tisíc? Brzy jsi zapomněl, jaké slažby Ti

můj Arthar na burse prokázal. A za to všechnonás necháš hynouti jako obohé žebráky. Ó můj
nešťastný Arthure, jak Tě litoji l“ — Tof ee
ví, že kdyby vznešená vdaná dcera nemohla
s Artburem jeti každý rok do lázní, kdyby
nemohla vydatí za šatstvo každoročně aspoň
pět tisíc, přestala by býti člověkem, stala by
se tvorem opovrženým u každé slašné společ

nosti. Proto mmasítatík klopit obi) nechtěj,aby mu emancipovaná dceruška svoj „ehado
bou“ netropila ostudu. Ó-jak se to skvostně
kráčí v září milionů! V jaké radosti marnivý
Arthar toue, že má ve své drabé polovičce
tak horlivé zastání. — Kdyby takovou učenou
a. vzdělanou dáma tatík přikoval na rok k polní
práci, jistě by její učené násory na život změ
pily ovůj směr. Až by půl dne házela ječné
snopy na patro stodoly a drahou půlku doe
vyplnila nošením vody v konvích, její láska
k Arthurovi nebyla by tolik nervósní; pak by

něm. poslanců prohlásili, že vzhledem k veli
kému prýpolitic. dosahu takovéhoto zastavení

obstrukce pro národní apolitické postaveníNěmců v Čechách upouštějí sice od svého po
žadavku, ale odmítají také všecku zodpověd
nost za následky. Němci na všecko domlouvání,
aby aspoň noúzové předlobybyly projednány,
prohlašují, že ažMladočoší nechají obstrukce
ve Vídni, oni v Praze, odmítajíce spolupůsobení
ku zažehnání nouze z prostředků zemských,
poukazajíce k tomu, že je třeba pomoci státní.
Poslední schůze sněmu bude asi duešní. Na
prospěch všeobecného práva hlasovacího uspo
řádali social. demokraté v Praze 10. října de
monstraci. V Brač opakovaly se demonstrace
pro všeobecné právo hlasovací v neděli, kdy
demonstranti za velikého shluku a řečí pověsili
na svítilou nastrojenou figara barona Chlu
meckého, jenž v jednání proti lidu českému
má blavní slovo. Bouřlivější demonstrace ona
kovaly se v pondělí, k nimž vedle požadavku
všeob. hlasovacího práva zavdaly příčinui po
měry národní v Brnž, Došlo ke srážce lidu
s policií a vojskem, při čemž tekla ikrev.
Mnoho raněných mezi demonstranty i polici.
V Opavě něm. demonstranty v předvečer naro
zenin i jmenin panovníkových nechali vyboařit,
v Brně na Čechypovolali vojsko —Na sněma
moravském uchválen zemský rozpočet.

Dalmatský sněm byl bned při své zaha
Jovací schůzi rozehnán a uzavřen, poněvadž
všichni poslanci prohlásili, že se prací neú
častní, dokad nynější místodržitel Hindl zů
stane v úřadě, ježto prý těžce urazil čest
Dalmatinců. — Admirál bar. Spaan, velitel
námořnictva rakouského, vzdal se své hodnosti;
nástupcem jeho stal se viceadmirál hr. Monte
cnocoli. — 7. října bylo tomu 25 let, kdy Če
chové jpo dlouhém trpném odporu vstoupili
na půdu říšské rady vídeňské.

Umrtím hraběte Ar. Biesterfeldského,
vladaře malé zemičky v Německu Lippe-Det
moldu s 140.000 obyv., vypukl vážný spor mezi
nástupcem br. Leopoldem a císařem Vilémem,
který upírá nástopci právo k vladařství, trvaje
na tom, aby 8e země dostala jeho švakru
knížeti Schanmbursko-Lippskéma.

Král srbský Petr I. byl právě v žičském
klášteře na krále pomnazán.

Konečně Rasové vzchopili se na celé čáře
k útoku. Generál Kuropatkin vydal provolání
k vojsko, že armáda mandžurská je už dosti
silná, vybízeje mužstvo k nastávajícím bojům.
Rasové překročili řeku Han a učinili na Ja
ponce prudký útok. Japonci byli z některých
předních posic zahnáni. Tuhý odpor kladli
u Jentaje Nu Port Arthur opakují se útoky
japonské neustále, ale vždy marně. Japonci
prý následkem stálých porážek u Port Arthuru

ozbývají už zmušilosti. — Car rozloučil se
Již s baltickým loďstvem, které prý dostane
se do vod tichomořských v polovici prosince,
Jízda baltického loďstva se všemi jeho pomoc
nými a podporovacími loděmi je prý nejvelko
lepější námořní výpravou, jakou dějiny vůbec
znají. Loďstvo to sestává z 8 lodí bitevních,
11 křižáků, z velkého počtu torpédových lodí,
z lodí nemocničních a lodních ilen, lodí vý
zvědných atd. Kromě toho najaty budou četné
pomocné křižáky a asi 60—80 parníků na do
prava uhlí.

Oe
nemusila mít svou lásku ověšenou drahokamy
v podobě tisícových bankovek. Nechala by
lázně stranou a děkovala by Pánu Bohu, že
se nemasí na Arthura tak těžce dřít jako se
dřela tehdy u sedláka. — Ale přesvědčujme
omámenou čtenářku, že v takové lesklým ko
vem posázené lásce nemusí být největší štěstí|
Salonní domácí koncerty a taneční večírky,
úklony společenských lvů, activé přípitky —
čtvernásobné vyznání lásky při promenádě —
toť přece slast k nepopsání.

Nesmíme se divit, že po přečtení takých
dráždivých kapitol čtenářkajde honem k zrcadlu,
rovná si frisuru, cvičí se v hereckých gestech
— zkrátka zkouší, zda by v takovém ovzduší
také dovedla chodit a milovat hodně emanci
povaně. Po každé zamilované knížce mění se
její „zásady“ dle oalnivých frází milenců,
každé lektuře „miluje“ jiného a jinak — podle
toho, jak se který mladík hodí nebo nehodí
do rámce románu přečteného. A přirozený,
zdravý idealismus prchá jako óther z otevřené
láhve, „zamilované“ ani neví, jak ideální, vzne
šená láska vyhlíží. A poněvadž praxe životní
dopadá jinak, než děj přečtených románů, stává
se taková osobička závistnou, nešťastnou. Trestá
rodiče hůř než vojenská exekuce. — Tolik o tom
moderním, umělkovaném milování. To badiž
úvodem ku krátké povídce o tom, jak se dva
lidé na vesnici milovali zcela upřímně, ho
rogcně, aniž konali předběžnástadia k své lásce
na základě francouzských románů. (Dokoně.)

Z činnosti katol. spolků,
Z Týniště m. Orl. Náš křest. s0r. lidový

spolek pořádal tento měsíc jiš drahou zdařilou schůzi
a to v neděli 9. t. m., při níž za hojné účasti se
vzácnou ochotou přednášel vadp. prof. Dr. Fr. Šulc.
Předmětem jeho plné 2 hodiny trvající přednášky byl
„Hozbor spisu Husova: De unitate ecclesiae — o jed
notě církve.“ Slovutný pan řečník pojednav nejprvé
0 jeho vznika a formě přešel po té k jeho obsahu,
jejž podrobil důkladnému rozboru. Objasnil a vyvrátil
bludné učení Husovo o církvi, její ústavě, její kázni,
jejich pokutách, správné pak učení o tom všem vy
avětlil a dokázal. Z výtečné přednášky, při níž se
snažil slovatný.pan řečník v zájmu porozamění svých
posluchačů býti populárním, nabyli shromáždění pev
ného přesvědčení, že Hus nikoliv pro pomluvy nebo
křivé obžaloby, nýbrž pro skutečné blady, jež ve spi
sech svých hlásal, za své oznal a jež dosud máme,
byl odsouzen, a že volání po revisi jeho protessu,
která by jistě na světlo vynesla ještě více jeho bladů,
jest zbytečné. Při této příležitosti nelze také nenpo
sorniti na stračnoa znamenitou brožurku vyšlou ti
skem biek. koihtiskárny, jíž přítomní podělení a v níž
p. £. pan přednášející vykládá a doklady opatřoje
třicet článků Husových, odsouzených na sněmu Kost
nickém v sezení XV. dne 6. července 1415. a papežem
Martinem V. ballami „Inter cunctas“ a „In eminenti“
22. února 1418. — Těšíme se, že tato přednáška páně
doktorova nebyla v našem apolku poslední. Sluší ještě
poznamenati, že shromáždění také pobavení byli ně
kolika vybranými kousky gramofonu, začeždíky vzdátí
patří laekavosti a ochotnosti p. J. Turky, sládka
£ Častolovic. Zdař Bůh!

Z Kostelce m. Orl. Naše jednota pořádá
dne 16. t. m. přednáškovou schůzi; promlaví vp. J.
Sahula o kaltaře katolické a protestantské. Plná
účast žádoucna.

Z Červemých Peček. Náš spolek„Svor
nost“ pořádal 9. t. m. svoji měsíční spolkovou schůzi.
Vldp. předseda úrodem opakoval stračně hlavní body

s velice praktické přednášky p. redaktora Pochmona(o cestě k blahobytu), jež byla před měsícem předne
šena; pak udělil slovo vlp. J. Sahulovi, který v delší
řeči vysvětlil, jsk v čase mohutného katolického po
kroku (v XVI. stol.) němečtí pastoři vášnivě zavírali
dvéře před vědou a lid nejemutnějšími pověrami ohla
povali. Poslachačstvo vyslechlo poučná slova se vzác
nou pozorností. — Ku spolku se přihlásili dva noví
členové. Bůh žehnej rozkvětu spolku našeho!

Z Dobrušky. Zlato ohněm ae čistí. Naše
milá křesť. jednota av, Václava prošla také ohněm,
bonří, která hrozila jí pádem. Za výtržolky, kteří stáli
mimo její tábor, muBila trpěti sama. Zdálo se, že
jednota padne. Všechno i přátelé bývalí spikli se proti
ní. Mnoho, mnoho bylo věrným členům trpěti za pří«
činou bouří kaplanských. Nyní zadá se, že vychází
Jitřenka lepší doby, Vlp. Pleskot a katecheta zůstali
věrni jednotě a jednota žije a dá Bůb, že i žíti bude
vřes všechny překážky. Členové mnozí ukázali věr

nost jednotě obdivuhodnou. Dokázali, že žijí pro
jednota. Vy, milí členové, mohli byste říci, co to stojí
zapření, býtiv křesť. jednotě. Jak mnoho jste trpěli!
Obstáli jste. Bláva vám! A dnes, když jsme alavili
desítiletétrváníjednotya ubírulí se do kostela,věra,
že diviti se muselkaždý— i nepřítel—vaší odvaze,
vaší statečnosti, vašemu přesvědčení, vaší vytrvalosti,
Moozí, kteří vytýkali, že do jednoty vuikly živly 80
cialistické, nejspíše z horlivoati náboženské zůstali po=
hodině doma. Uznáváme však, že někteří o průvodu
nevěděli. — Díky vám, členové zábavního kroužku,
kteří jste nejvíce trpěti musili, Vytrvali jste aposled
ním divadelním představením okázali Jste, že novou
silou jednotu vzpružiti usilujete. Promyšleným před
nesem, živou souhrou pobavili jste četné obecenstvo
a získali sympatie všech apřímných. Zvláštní dík bodíž
vzdán p. Ant. Maršálkovi, osvědčenémurežisenrovi, pp.:
Ekrtovi, Grulichovi,Burketovi, Mallerovi, Zabradníčkovi,
Passlerovi, Žďárskéma, Klenovi, Langrovi, Koocovi,
Petrovi, Poláčkovi; slečnám: Zahradníčkové, Venclí
kové, Čížkové, Holancové, Látrové a všem účinkují
cím dříve i uyní v posledním divadle. Díky váml Vy
trvejte věrně při jednotě i dále, nedbejte nevšíma
vosti těch, kteří by vás nejvíce podpororati mělí.
Snad bude opět dobře. Novémo rozkvětu křest.jednoty
voláme „Zdař Báh“. Někteří 'lenové výbora.

Zprávy místní a z kraje.
J. M. njdp. biskup Dr. Josef Dou

brava přijubilejní valné hromadě masejního spolka
„Včela Čáslavská“v Čáslavi zvolen čestným členem
spolku.

Usvědčený lhář. „OzvětěLidu“ jeme pře
dešle dokázali písemným avědectvím, že nestydaté
lhal její fouilletoniste, kdyš tvrdil, jakoby nám p.
Vobejda dopisoval do lista. Mimo to jeme přidršeli
pánům zrcadlo před jejich ušlechtilou tvář,což je tak
rosčililo, še vychratli na nás opět celé sloupce ubla
zených frasí, jakými novinářský ulovník „Osvěty L.“
oplývá. Že na př. nescházelo ani slovo „hnojivo“,
nelze se diviti, protože nedávno „Český Učitel“ po
jmenoval „Osvěta L.“ velikou atokou východ. Čech.

etrné kamarádi — bratří velmi dobře se znají).ení tedy v redakci „Osvěty L.“ ani o nějaké stav
naté slovo nouse, když se vlastně sebývá nekoncesso
vanou šívností průtočnickou. Pro pravdu se však lidé
nejvíce slobí, proto také náš úsudek o hradeokých

kářských dopisovatelích odpovídáas skutečnosti,
kys te pánové tak ošívají. Nebudeme jim uštědřený
výprask nikterak konejšívými alovy hojiti, nýbrě ali
bujemejim, de si je sase při nejblitší přílešitosti k par
dusu vytáhneme na veřejnost s úkrytu státních



uniforem, učitelských dekretů a doktorských diplomů,
jeatlide nepřestanou vésti osobní špinavý boj. Grada
ovený uličník nesmí si mysliti, že zaslouší onad
větší shovívavost nešli obyčejný ševcovský rozpustilec.
Tolik v naší taktice vůči sdejším křiklonnům. — A
nyní opět nový doklad prolhanosti „Osvěty L“ In

formovali jsme se uplavějka, vojenské služby nyníprostého, který asloušil v letošní osieoně na zdeší
vojenské plovárně, sdaš některý kměz ee letos na plo
várně topil. Bylo nám sděleno, že se pamatuje pouze
na jediný případ, kdy jeden duchovní v tuši se prý
aklousl, ale netopil. Tato obyčejná nehoda zavdala
„Osvětě L“ příležitost ku nískému klepu o hrůso
strašné události, „Osvěte L.“ má dávno svrchu na
vojenskou plorárnu, proto bude vždycky problašovati
temní obyčejné klopýtnutí sa zabití. Na privilegova
ném koupadie n mlýnka v Malšovicích bude se moci
třeba celý pokrokářský štáb utopiti, ale „Osvěta L.“

řinese. pouze zpráva, že se pánípoose zakuckali.
edle babských klepů věsk „Osvěta L.“ pěstuje též

podlé udavačatví, což můžeme opět písemným dokladem
dosvědčiti. „OsvětaL “ napsala: „podařilose nám zj
stiti, že velké procento odběratelů francouzských
specialit tvoří zrovna — p. t. theologové, kteří v tom
rázně konkorají s pány vojíny.“ Natato mizernou
lež došlo nás od rektorátu semináře toto osvědčení:
„Tímto milerád potvrzuji, že nestal se vůbec kdy

případ, by sakoupeny byly odPP. tbeolugů v mémzávodě potřeby ve zboží francouzských specialit. Od
daný Josef Nebeský, drogerie v Hradci Králové.“
Tak tedy vypadají ty „zjištěné“ zprávy „Osvěty“.
Nebudeme ve rozhorlovati nad mravní pokleslostí
prolhaných osvětářů, ješto věříme, že se dosud nepo
dařilo „Oavětě“ zvrátiti v naší společnosti všecky
pojmy o poctivosti a čestnosti, aby si nemobla ve
řejnost učiniti sama správný voud o takových „čar
nalistech.“ Usvědčený lbář bude ovšem svoa otravu
šířiti dále, vždyť devisa „drze a hrabě“ zdobí stále
pokrokářský prapor.

Ta nejmovější móda. Obrázekz kathe
drálního kostela. U lavice stálo děvčátko s čepičkou
v dlouhém pláštíku č la Menšikov. Bodrý venkovan
ze zadu volal holčičku k pořádku: „Nestydíš uo,
hochu, stát v kostele s čepicí na hlavěf „Víš-li pak,
kde jei?“ Když se „hoch“ se zardělým líčkem oblédi,
tu teprve nastalo vyjasnění.

Povolání žáků měšťanských škol.
Ze 41 absolventů III tř. měšť. školy chlap. v Hradci
Králové bylo přijato do c. k. ústavu ku vzdělání oči
telů 5 šákův, do obchodní akademie 2, do IV. třídy
c. k. reálky 2, do III. třídy c. k. reálky 8, do c. k.
odborné školy pro amělé zámečnictví 6, 1 šel do rol
nické školy, 4 do německé školy měšť., 6 opakuje do
brovolně III. třídu, 6 šlo k obchodu, 1k poště, 1

-k vojenské badbě, 1 na strojnictví, 1 na stavitelství,
1 ne zahradnictví, 1 na zámečnictvía 1 na krejčovinu.

Z místního odbora Národní Jed
mety Soveročeské. Panorama v bývalémklá

- šteře za kostelem sv. Ducha jest nově přestavěno a
pražským montérem (odborníkem) seříseno. Příští týden
od 15. do 32. října možno za nepatrný poplatek vi
děti 50 překrásných obrazů „Dahomeje“. Výbor míst
ního odbora zve veškeré obecenstvo Králováhradecké,
jekož i vůkolní ne návštěvu panoramy. Každý týden
v sobotu se obrázky přeměňují. Čistý výnos ve pro
spěch českých menšin ve zněmčeném území. |.

Veschůzí městské rady Králové
hradecké ze dne 3. října 1904 nenosenobylo, aby
techn. kanceláří vypracovaný projekt na stavbu nové
vodárny na Orlici veden byl v evidenci. — Usneseno
bylo, aby k šadosti c. k. okresního hejtmanství

emka. — Vrata byla na vědomí správa p. měst.
svěrolékaře o prohlídce krámů řeznických. — Usneseno,
aby podána byla stížnost proti výnosu c. k. okres.
hejtmanství v Hradci Králové ohledné ařísení márnice
na hřbitově sv. Jana na Zámečku. — «ádost farního
úřada v Pouchově ss pořízení dalmatik a pohřebního
příkrovu postoupena byla c. k. okresu.hejtmanství ku
schválení. — Dulo nsnesono bylo, témuž farnímu úřadu

ukásati k výplatě některé účty za drobná vydání
- kostelní a farní. — Usneseno bylo, aby vysvána byla
„techn. kancelář podati návrh na úprava: místností
prvního patra obecního domu čp. 127 pro obecnou
kuchyň. —Usneseno, aby upozornění Národní jednoty
pošumavské v Praze na Čes.6é uhelné firmy předlošeno
bylo technické kanceláři k dobrozdání a navrhu. —
Usneseno, aby kauce mistra kamenického p. Jouefa
Úzla za provedenou práci kamenickou na věžíchkostela
sv. Ducha ponkázána byla k výplatě. — Vzato na
vědomí, že filislka Rak.-aherské banky sde odvolává
své ohrašení proti stavbě sousední zdi ne pilířích při
novostavbě p. Dra Tvrzského a následkem toho dáno
povolení k jejímu postavení. — Usneseno, aby posta
vena byla incerna uprostřed ulice podél domů pp.
Bahníka, Molzra a Pauluse při bloku C. — Žádost
spolku hostinských zde, aby obec nekupovala stroj ku
čištění pivních tlakostrojů, postoupena byla technické
kanceláři k vyjádření a p. měst. inženýra uloženo, by
se o manipulaci parním strojkem v Praze informoval,
— Schválena byle zpráva tech. kanceláře o superko
landaci nové budovy c. k. paedagogia. — Udělena
jedna podpora měsíční, jedna. mimořádná podpora,
jedne podpora prodloušena na dobu jednoho roka a
jednu podpora svýšena. — Ve schůzi městské rady
dne 10. října 1904 neneseno, aby uděleno bylo povo
lení k obývání nového domu p. J. Melzra a p. Čeňka
Bubna a uděleno povolení ku stavbě rodinného domu
p. Dru. A. Radolfovi v bloku IV. a Prašského Před
městí. — Schválen byl návrh lesního úřadu stran osá
sení stromy pozemků kol vodárny v Plotištích. —
Usneseno, aby nedoplatky obchodních a školních při
rášek koncem r. 1908 vymáhány byly politickou exe
kací. — Usneseno, aby výnos c. k. okresního hejtman
ství, by sřízeno bylo nové 6. místo nadace Bartušov
ské, předložen byl měst. zastupitelstvu. — Usneseno,
aby naříseno bylo Fr. Černému, mistru zedn., b
veškerý material z lak pronajatých pí.Fr. Riemrov
do 5. dnů odstranil, a po těchše lukách více nejezdil.

— Ueneseno, aby správa.pod odboru o prohlídce gympnsia a divadle podána byla techn, kanceláří k po

dání návrhů a aby táž kancelář předlošíla ro t

na některép pro sbor dobrovolnýchh aaby různé dětytémuž sboru k výplatě byly pouká
sány. — Usneseno bylo, aby vyžádánybyly techn.
kanceláří offerty místních klempiřů na opravu odpad
ních rour dešťových v realce. Vybověno sti okrašl.
spolku o hlínu pro stromky na cestě ku Pláckám.

' Změna úředních místností. Okresní
výbor v Hradci Králové přesídlil dnem 15. října 1904
do nových úřadoven v Okresním domě v Palackého
ulici.

Uprázdněná madace. Při stadentském
nadání, které salcženo bylo městským zastupitelstvem
král. věnn, města Hradce Králové na počest prvního
rektora české university Karlo-Ferdinandské a rodáka
Královéhradeckého Václava Vladivoje Tomka, obsadí
se místo s ročním požítkem K 210 od 1. října 1904
počínajíc. Na oadání toto v první řadě mají nárok
rodáci, ve drabé řadě pak příslušníci královéhradečtí,
kteří na světských fakultách české univeralty v Praze
a dobrým prospěche.. studují. Pošitek nadání trvá —
"dobrý prospěch předpokládaje — po dobu stadií oni
versitních a vypláceno bade vždy 1. října předem dů
chodenským úřadem města Hradce Králové. Žadatelé
podejtež žádosti svoje doložené listem křestním nebo
dokladem o příslušnosti, vysvědčením o majetku a
vysvědčerími o dobrém prospěchu ve studiích aniver
sitních do 31. íjna 1904 porkmistrovskému úřadu
v Hradci Králové.

Kontrolní shromášdění dorolencůa
záložníků c. a k. řadového vojska (námořnictva) jakož
i náhradní zálohy v polit. okresu královéhradeckém
konati se bade „na Střelnici“ oa Pražském Předměstí
u Hredce Králové dne 81. října pro obce od B do G,
2. listopadu od H do K, 3. listopadu od L do P, 4.
listopadu od R do S, 5. listopadu od T do V. Doda
tečné kontrolní ehromášdění koná se 30. listopadu ve

počíná vědy o 9. hod. ranní,
Zo Všeodb. ndružení křesť.dělnictva.

Schůze užšího výboru v Hradci Kr. 8. října. Podpora
nemoc. udělena: J. Severýnovi v Cholticích 766 [K,
Venclovi Jos. vÚstí 6 K, A. Saifertové v Ústí 6-10)K,
J. Jiraškovi v Ústí 11:14 K, Fr. Pišlové v Úpici12 K,
A. Němcové v Sedlci 9 K, J. Jirsovi ve Lhotce 470 K,
J. Židlickému v Kostelci n. Orl. 6:12 K. Pohřební

pora manželce J. Diviška v Rychnově 20 K. Při
jati 2 členové. Plenární achůze výboru jest 23, října t. r.

Měst. Klicperovo divadlo v Hradei
Králové. Jednota divadelníchochotníků„Klicpera“
sehrála v neděli 9. t. m. novinku dosad nikde nepro
vozovanou, drama od K. Rožka „Rostržená mračna“.
— Uékař Horčík za sády své nemilované ženy milkaje
se s vdovou Víšovou, kterou si pak vezme, kdyš žena
jeho se následkem toho poměru otráví. Druhá však
žena v lásce podvádí muže svého s jiným. Toť kostra
celého dramatu, ješ vadělávacím svým účelem zvláště
pro mládež se nijak nehodí. Jicak vyškolení naši
ochotníci s pravým po čním i tentokráte vystou
pili svláště p. Paul, pí. Hallerovaa pí. Paalova, jimš
za procítěné úloby dostalo se od obecenstva patříč
ného oznání. — V neděli 16. t. m. sehrají ochotníci
naši za apolaúčinkování p. E. Vojana, člena Národ
ního divadla v Praze, drama Bydla „Na vády“.
Předprodej vatupenek obstará p. J. Růžička, majitel
papírnického závodu na Vel. podeíni.

Vzácné stáří. Dne 10. října t. r. zemřel
-v Bukovině u Černilova výměnkář Jan Vach v 93. roce
svého života. Týž narodil se dne 29. čorvna 1812,
Zůstala po něm věrná druška Anne, kteráš se naro
dila dne 1. listopaďu 1818 — dovršujíc 86. rok. Od
dání byli dne 18. února r. 1888 — žili tudíš v klid
"ném manželství více než 66 roků. Sedm synů a dcer
e množstvím vnuků a pravnoků doprovodilo stařečka
ke brobu. Oba staří manželé byli čilí do poslední
chvíle a ještě asi před 1:/, rokem chodíval stařeček
přes hodinu cesty na mši av.

Ovocné výstavy mašoho soverový
chodu, ceikem 4 (Jaroměř, Hořice, N. Měston. M.,
Jičín), v době od 27. září do 10, října uspořádané,
znova vydaly svědectví, jsk bobatým zdrojem příjmův
roloictvu svláště může býti ovoonictví, Kéž jen byly
vspruhou vydatoou k neotuchající a stále horlivé
činnosti ve vděčném tom obora. Vedle druhův obecně
známých přejvedeny ta jednotlivci, zvláště však v bo
baté a krásné sbírce velkostatku holovonského též
mnohé velmi cenné odrůdy novější neb málo snámé,
které by zaslobovaly, aby zanjsly místo četných odrůd
místních, nepatrnou velikostí, nevalnou chutí i maloa
trvanlivostí obdařených. Tím nechceme však nikterak
ublížiti těm místním odrůdám, které opačnými vlast
nostmi vynikají a právě zage Šíršího pěstění zasluhují
než mají dosud, protoše v krajině, v níš se dávno
pěstují, zajisté dobře se daří, uvykly jejímu podnebí,
apokojují se s její půdou a p. Oršem bylo by zá
bodno pečlivě je též co do chuti vyskoušeti a potom
k tomu působiti, aby se ujaly a počet odrůd, pro ten
nebo onen kraj doporončených, jimi rozhojniti. Vádyť
na př. na jaroměřské výstavě zvláště četně zastoupené
„šepovězené“ není než takovon místníodrůdou, která
uš obecného povšimnutí dochází, ano i proslulé ma
linové holovousské, kterého v Holorousích v panských
sadech, jak udáno na výstavě zámeckým sahradníkem,
načesáno letos 150 bi, jest asi starý místní drah
českého severovýchodu. — Na výstavě novoměstské pře
kvaporalo bojným sastoupením grafštýnské, odrůda
alice cizího původu, ale patrně v krajině tamní sdo
mácnělá a v poměrechjejích si libující — nože buď
sa těch okolností co nejvíce pěstěno, odbyta jistě
najde, nesli a nás, tož u Němců, kteří zejména vůni
jeho dovedou oceniti. — Úroda brušek nebylu stejná
jako jablek, téš patrně méně se jich pěstaje; os'itní
ovoce (mimo víno, ořech vlašský) zastoupeno — :bě,
zejména lískový ořech téměř úplně scházel. Obecně

netoo vytknonti nedostatek názvůr a velmi četných
plodův, svláště na př. v Jičíný, kdeje svláštní ovoc=
nický spolek, právě pořadatel výstavy; tato okolnost
sarážela trapně. To zbývá ještě hojně práce: pěstiti
osvědčené odrůdy ce správnými jmévy a pěstiti je
pečlivě — ne jen sázeti, nýbrž 1ošetřovati! ©Vlast
paše — dá-li Bůb příznivý čas — práci tu jistě
odmění|

Raiffeisenovy záložny na východu
českéma. V obrodu křajskéhosoudu v Hradci Král.
bylo koncem r. 1903 83 Reaiffsisenových záložen, as
Chrudimsku 66, na Jičíneka 69, na Kutnohorsku 78, na
Mladoboleslavska 46. — V královéhradeckém soudním
okresu| byly | spořitelní spolky | ve | Stěžerách,
v Cblama, Věostarech, Praskačce, Předměstí Slezském,
Pouchově, Libranticichb, Výravě, Skaličce a ve Sro
bodných Dvorech. V nechanickém soudním okresu byly
v Dohaličkách, Vel. Petrovicích, Uhoté pod Libčany s
v Probluzi. V okresu jaroměřském v Jásené, Chotě
borkách, Velichovkách, Hustiřanech, Chvalkovicích,
Božnově, Hořiněvai, Lejšovce, Dolanech a v Sendra
šicích. Na Opočensku jeoa v Pohoří, Dobrém, Semech
nicích, Hrošce, Bačetíné, Bílém Újezdě, Skalce a vo
Lhotě Králové. Na Kostelecků nad Orl. v Chblenech,
Cuclavi, Ličně, Voděradech, Olešnici, Kostelci, Dou
dlebech, Skrovnicí Vel., Vel. Čermé. Na Holicka
v Ostřetíně, Chvojenci, Bělečka a Hor. ici. Na
Pardubsku v Opatovicích, Jesničanech a v Dřítěi.
Nejméně činny v tom směru jsou soudní okresy chru

dimský, čáslavský po3 npožitol spolcích, malý polenský okres pooze 1 spolek.
Potvrzená volba. P. Jan Kotland,statkář

v Holohlarech, potvrzen ofsařem a krátem za okres
ního starostu Jaroměřekého.

Jmenování. Řiditel městské realky v Ná
chodě p. Bedřich Procháska jmenován řádným profes
sorem doskriptivního měřictví na české vysoké škole
technické v Brně.

K S80letéročalcl váp. Fr. Čermáka,
bisk. vikáře v Ostřetíně. Den před slavnosti dostavila
se vadp. jubilantu deputace duchovenstva vikariátu
Pardubského a po ordečném blahopřání odevzdala du
chorenstrom vikariatním věaoraný krásný pacifikál
s ostatky sv. — Druhý den pak sloužil vedp. vikář
tichou mši sv. sa Četného účastenství.

Technická informativní pochosí
komise konala se 5.—9. října za příčinou re
gulace Labe v trati Hradec Králové — Jaroměř. Ko
mise této mimo interessenty z krabů zemědělských a
průmyslových účastnili se také členové výboru Středo
labského komitéta pp. Dr. J. Pontler, advokát v Ja
roměři a A. Malbarg, majitel lihovaru ve Smiřicích.

Wtředolabský komaitét vydal pamětní
spis ve příčině zřízení údolních přehrad nad Dvorem

rálové a a Slatiny. Němečtí průmyslníci domáhají
se totiž, aby údolní přehrady místo jsenovaných sří
zeny byly ne samém úpatí Krkonoš, ješ by především
sloužily na prospěch průmyslu, ač rady nad Dvo
rem Král. a u Slatiny jsou daleko důležitější, ježto
v první řadě mají sloušiti na sachycení vody, by na
dolejším toku nepovetávaly náhlé povodně. Středolab
ský komitét přeje si, aby úpravě těchto dvoa nádršek
věnována byla veškerá pozornost, aby též za přívalů
do řeky přicházejícíznámý červenýúrodnýokals kra
jiny nad Dvorem Král. a Slatinou — který v zátopé
v nížinách se ukládá a tím pro savodňování lak vel
kou důležitost má — nebyl v nádrškách zadržován,
ale zvláštní konetrakcí přehrad údolních byl |pro
pooštěn.

- Vysehlé Labe. Dne 20. září pramenlabský
úplně vysch!. Dosud nevídaná událost. Ovšem že se
dešti v předešlém týdnu Labe zase trochu napojilo.

- Úplcký „Permikář“ mrtev! V úterý
dne 11. t. m. ráno skonal pan Josef Nyklíček,
majitel hotelu „Sokol“ v Úpicí a krahové cihelny na
Zálesín Batňovic.Zssnulýbyljedníms represontentů
a patriciů staré bývalé Úpice a po celém českém
Podkrkonoší a na Trutnovsko zván byl všeobecně
podle domu na rosdíl od jiných úpických Nyklíčků
„Pernikář“. Živností tou se předkové jeho druhdy sa
bývali a takovou láskou k ní s k Úpici Inali, že ote
zesnulého, ač byl vyučen myslivectví a jako Švarný
myslivecký mládenec v Ratibořicích dlouho ve služ
bách kočšny Kateřiny Zaháňské sloužil a jiš měl
vlastní myslivna na náchodekém panství obdržeti
raději vzdal se služby a vrátil se domů, aby po otci
tebdy kvetoucí pernikářství převzal. Umění tomu vy
učil se také Josef Nyklíček, byl za příčinou sdokona
lezí se v něm ve světě na vandru, ale když se vrátil
domů a stal se samostatným, tu ucítil ihned vanutí
nového ducha času, který poesii poutí, koled, atd.
odsváněl a tím také zlatý květ pornikářetví se silně
sorrkoval. Josef Nyklíček proto netratil mysli, nýbrž

dnikavě pustil se do šivnosti jiné, modernější.
Hdil sí v Úpici hotel, jemuž dal časové jméno u „s0

kola,“ vystavěl při něm poměrim odpovídající sál
a divadelním jevištěm a © „sokola“ potom po leta
soustředil ge vůechen společenský život a veřejný
rach rostoucí Úpice. O nynější rosvoj města toho
jednal ei Josef Nyklíček, stále až do amrti obecně

„Pernikář“ zvaný, nehynoncí a trvalé zásahy a osoba
jeho znamená v historie Úpicevědy jen pokrok. Jako
mladý maš postavil ee po bok vážnému svému jme

novci Antonína Nyklíčkovi, „p domě svanénu „My
dláři“ a MUDru. Antonína Teuchmanovi,animig ©a
k. povsnesení města ve všech směrech působil. Zasedal
v městské radě, v okresním výboru, v okresní Školní
radě, v záložně, byl po leta starostou „Sokola“, pe
čoval o povsneseníškolství, silnic, o svelebení obec
ních lesů, skrátka o vše dobré a užitečné. Při tom
pak byl mužem jemných mravů, uhlazených způsobů,
vlídné, věcné řeči, laskavý, ochotný, ale vo vlaste
neckém ohledu nedetupný a neoblomný: Nedbal, fo
lidé, kterým do popředí v městě pomohl, nerděkem
mu splácejí, nikomu neublišoval, nýbré důsledně šel
svou cestou za pokrokem a prospéchom města, ješ
nejvrouoněji miloval. Z malých počátků propracoval
a vyšinal 6e v postavení muže nejvášenějšího a zá



možného, jes v každém obieda člověkem, vlastencem,
sousedem, divnostníkem a otcem příkladným. V po
sledních letech zřídil ma pozemcích, ješ choť jeho,
rodilé Řezníčková z Batňovic, po svém otci zdědila,
velikou cihelnu, jíš přivedl k neobyčejnému roskvětu.
Josef Nyklíček „Pernikář“ byl vzácným typem ráno
vitého Českého měšťana a rodina jeho « ním v Úpici
po meči vymřela. Syn jeho Frentišek jest majitelem
lékárny „u zlatého orla“ v Praze a mladší, MUDr.
Jan Nyklíček, jest bledaným a oblíbeným lékařem
v Náchodě. Žetěm pak jeho jest soudní sdjankt Vá
clav Janata v Úpici. S JosefemNyklíčkem zmizel po
slední s význačné trojice nejstarších podkrkonošských
sokolů. Nejdříve odešel praporečník jaroměřského so
kola „starý Mexikán“ Kriegler, po něm tiše nsnul
náchodský starý Alois Bureš a nyní skonal úpický
„Pernikář“. Nechťodpočíváv pokoji! 2

Křesť. seciálevé v Úpici pracují čile
1 po stránce národohospodařské,. By nebyli vydáni
us pospas různým příteličkům, založili sobě tyto dny
k opsamní epolečenetvo „Svépomoc“. Jelikož přípravy
a vydání spojená se saložením společenstva jsou ve
liká a tamější křef, sociálové jsou vesměs chudí děl
píci, prosí oni touto cestou příznivce křest. eocislního
boutí za laskavou pomoc. Za každý sobe menší pří
upěvek voláme předem trdečné „Zaplat Bůh“

Stkvělý dar. Urozenýpan baronOskarParish
ze Senftenberga v Žamberku so svou UroSEDOUchotí
Adélou, ros. baronkou Wiederepergovou, darovsl jako
lig dříve mezi jinými i St. Lengrovi, frekventantu c.
k. umělecké školy v Praze blahosklonně 400 K. Šle
chetnému dobrodinci „Zaplat Bůh“!

Z Romova u Čáslavě. Konečně|Již jeme
hotovi! Tak ozvala se naše milá dědinka Lhůta asi
před 14 dny. Uprostřed dědiaky této, do Ronova při
fařené, na překrásném výhledním místě postaven nový
kříž, který má na věky býti svědkem a dokladem, že
dědinka Lbůta lne vší oddaností ke av. víře era
továclavské. Rádi bychom měli kříž posvěcený, za
tou příčinou obrátili jeme se s prosbou na důst. du
chovní správu v Ronově, jež velmi ochotně vám
vyhověla. Po obdrženém svolení od bísk. koaist. a po
naší žádosti ustanovena slavnost na9. říjen.Téhoždne po
sv. požehnání v Ronově ubíral so vp. Klouda, kaplan,

cestou do naší dědinky. Více neš na polovině ostročekával dp. světitele četný zástup zbožných občan
avi so 16 drušičkami a školní mládeží, již vedl za
sloušilý p. řídící učitel zárratecký. Po příchodu vp.
jedna z družiček přednesla řeč na urítanou. Po té
bnul se průvod « korouhví v čele k naší dědince. Již
z dálky třpytil se krásně zlacený kříž, jenž vyvýšen
jest na kamenném podstavci a obehnán zahrádkou.
Když průvod dospěl ke kříši, kol něhož již čekalo
mnobo věřících (všichni z obce Lhůta, skorem všichni
z Chválovic, Závratce, z části i z Ronova a j.), atrořen
dpalír a vp. kaplan po krátké modlitbě u av. kříže
ojal se slova a promlavil o znamení av. kříže, Uká
zal jmenovitě na dva prapory světa, z nichš jeden
nese nápis „kříš a nade av. víra“, a drahý „mamon a
nevěra“. Po té vykonán obřad svěcení a na konec
pomodlil se vp. kaplan litanie k Božekému Srdci Páně
a zapěna píseň ke sv. kříži. Na to přednesla jiná dru
šička poděkování a tím alavnoat ukončena. — Kóž sv.
kříš upevní v osadě víru svatováclavskouI

Z Bělaně na Král Dvorska. (Zalo
žení a svěcení kaple.) Za účelemuctění památky svých
rodičů a svého bratra rozhodl se p. Č. Mahrle, sou
kromníkv Hradci Králové, postaviti ve zdejší dědince
důstojnou kapli. Úmyal stal ae letošního roku ekatkem
a kaple vysvěcena byla dne 2. října. Kaple činí velmi
milý dojem; vystavěna jest ve slohu gotickém dle ná
kresu stavitele p.Nejedla ze Dvora Králové na po
semka p. Frid. Lédra, synovce zakladatelova, nákla
dem 12.000 K. Zakladátel narodil se v Bílé Třemešné,
ale záhy odstěhoval se s rodiči do Bějuně, kde též
mládí své trávil. Vetoupiv. jako hoch do tiskařského
závodu p. Rudleva v Praze, byl pak posluchačemaka
demie malířské a oženil se s majitelkou závodu pro
tisk obrázků pí. Pacákovon v Hradci Králové. Jako
muž dobře situovaný byl radním obec. sastapitelstva
v Hradci Kr. a činným členem četuých tamnío spolků
seriosních i zábavných a podpůrných. — Mimo to
rozšířiti dal značným nákladem dosavadní Ledrůr
hostinec, tak že zde i lázně a letní byty zřízeny bu
dou. Roztomilé sátiší, jským je jiš nyní Běluň, stane
se zajisté brsy oblíbeným místem výletním pro občan
stvo a výletníky okolní,

Různé zprávy,

VPRAZE»OBNOVU«
dsedostativknihkupectvíp.FrantiškaHovor
oŽižnéulicí a vprodeji novin p. M.Vlčka ma

Příkopech.

(8) K úpravě naší kengruy a patre
nátních poměrů. „Čech“ ze dno6.. říjnapři
pes) článek, v němž o amíněných otázkách líčí avé

dojmy kněz, jená cestoval po alpských zemích a jenž
názory alpských kněší uvádí jako směrodatnou dire
ktiva. Vývody článku jsou věcně nesprávné a mimo
to máme zajisté doma dosti sil a vědomostí, abychom
uvedené požadavky dlo reelních našich poměrů mohli
posonditi. Jest zároveň víc neš pozorabodno, še jistý
směr,v „Čecha“ tak často se projevající, podsunuje
řešení otázek těch neustálé potíže, tak jakovy šlo
o kvadrataru krahu. V tomto zvlaštním jednání obráží
se všechna mizerie naších kněžských poměrů. Má-li
6 dosáhnoati cílů tak nutných a pro kněžstvopo
třebných, jako jest úprava kongray a kompetence oa
benefioia, jest nejšpatnější metodou, oslabovati každý

chybností, jejichš autorům, jek patrno, sni s daleka
DAMysi nepřichásí, še oddalováním řešení otázex těch
Podemílá se a oslabuje veškerá činnost kněšstva, Jest
« tom veliký rozpor, na jedné atřaně volati po inten

divné Činnosti katolíků, jaká jest na příklad v Ně
mecku, a šádati podobnou činnost u nás, a na druhé
straně odatrkovati oprava poměrů,jejichž zlepšeníjest
vlastně nejzákladnější mínkou tobo, aby konečně
i u nás kněšstvo probralo se k vydatnější činnosti,
bez které pomalu aatrojají se nábožensko-církevní po
měry k těm koncům, ze kterýmdospěly již ve Francii.
Pochopí-li se v celku vlastní příčiny nynější kněšské
nečinnosti, pak musí so o kongrae a volné kompetenci
věcně peát, a co jest hlavní, konečně také opravdově
a účinně jednat. V uvedeném článku se praví: „Za
panování nynějšího nelze již důkladnějších oprav oče
kávati. Věc naše má do sebe také stránku politickou.
Jako n věcech politických, pokud spravedlivých poža
davků slovanských národů se týče, nebude již žádné
směny k lepšímu, tak ani co do liberalismu. Ta polo
vičatost zůstane až do té jisté chvíle. Věeobecně «e
usvává, že Rakousku nezbytně třeba silné raky. Vláda
nalézá se příliš ve vleku německých nacionálů apo
krokářů, než aby jim proti vůli k něčemu se odvášila,.
Duch německých pokrokářů a lidovců jest všemu ka.
tolickému rozhodně nepřátelský“ Víme ovšem, že ně
mečtí nacionálové vykřiknjí svó „los von Rom“ a že
mají vliv na vládu, ale tento vliv se nezlomí nadějí,
že v budoucnosti přijde nějaký muž, řekoěme deus ex
machina, který blahovolně bez našeho přičinění naše
požadavky obstará. Vláda se vždy řídí rozhodujícími
prondy časovými, které vnikají zástupci lidovými do
parlamentních sborů a slabošsky čekati, bylo by tolik,
jako tyto nepřátelské proudy podporovati. Právě vča
sným vyhověním požadavkům našim vzpraží se činnost
kněžatra, aby horlivěji záčastňujíc se životapolitického
a sociálního, pracovalo k tomu, aby do sněmoven do
stávali se mužové rozvážnější a konservativnější. Za
tou příčinou splnění dvou našich požadavků konec
konců jest závažným bodem i církevní politiky vůbec.
Tak dlněno věc posuzovati a nic jinak. Ostatně ny
nější složení sněmovny dává záruku, že by pro zmí
něné požadavky většina se nalezla, kdežto do budou
cnosti pravděpodobně Ito očekávati vzrůst poslanců
protikatolických. V budoucnost odaunovati požadavky
naše, jest tedy hrou odvášnou a nebezpečnou. Dále
referent praví, de kněžstvo v alpských zemích bade
pořádati ve Vídni sjezd a akce kongrnové se uchopí,
až zabočí-li prý se v Rakovsku na dráhy koneerva
tivnější a nž nastanou časy církvi katolické příznivější.
To jest tolik jako říci: pokud bude pršet, zůstaneme
hezky pod střechou doma, bude-li bezky, půjdeme na
procházku. Kdo pak zavede ty dráhy konvervativnější,
jestliže kněžstvo zůstane za kamny? Nedávno v jed
nom vikariátě také velmi moudře pověděli: „utvoříme
skupina vskariátní, až jak se Jednota osvědčí“. Člo
věk neví věra, má-li se chytat za blavu anebu se
smát. Jen tak dále a budeme brzo hotovi|

Vzormná obec berlínská. Meziměstským
zastupitelstvím berlínským a pruskou vládou propukl

vážný spor, který zvlášť pro nás má velkou zajímavost. Berlínská obec propůjčila totiž tělocvičny a sály
v budovách městských obecných škol k poušívání
jistým spolkům, také českým a polským Sokolům.
Pruské ministerstvo kultu a vyučování zakázalo však
obci tento krok. Naproti tomu magistrát berlínský
tvrdí, že pruská vládak takovému zákazu není opráv
něna. Na to pruská vláda nařídila přímo ředitelům
škol, aby dotčené spolky do školních místností ne
pustili. Na schůsi obecních starších odsouzeno vše
obecně jednání vládní a starosta berlínský Kůrachner
slíbil, že bude s veškerou rozhodností práv města
hájiti, zejména pravil: Co se týče používání tělocvičen
te strany Čechů a Poláků, nepotřebují zde připomínati,
že magistrát a jich snahami nemá nic společného, ale
my nesmíme budovy, jež obci patří, propůjčovati podle
sympatií, nýbrž podle práva a spravedlnosti. A obecní
starší Kassel doložil: Co se týče používání školních
místností ve strany Českých apolských Sokolů, myslím,
še tito toké jsou berlínskými občany a poplatníky (s
že jim musíme poskytnouti tatáž práva jako ostatním!
občanům. —Tak jednají praví a poctiví Němci, kteří
mají ještě cit na pravém místě a s nimiž vždy Be
možno snadněji dohodnouti než s Němci ve Vídni,
v Brně, nebo v kterémkoli městě v Rakousko. Čechům
propůjčit nějakou místnost ve Vídni, Linci, v někte
rém sněmčilém městě českém, to by byl oheň na střeše
a bouření v Germánstva rakouském Němci berlínští
mají uznání k poplatníkům slovanským, rakouští však
Němci volají k Čechům: plaťte, mlčtea poslouchejte

Učte se česky, volá se « poslední době
vědy více mezi Němci; děje aetak v něm. časopisech,
posledně i v českobndějovaké „Volkezeitang“, která
vybízí německé studující, aby ae učili česky. Česká
řeč prý jest sice méně cenná, ale bez její znalosti
prý se dnes Němec v Čechách neobživí, zejména ne
úředník. Marný prý je křik Němců, de místa úřed
nická v něm. území jsou obsazována Čechy, když
něm. úředníků, kteří by znali dostatečně oba jazyk),
jest naprostý nedostatek, Češi prý jsou tak chytří, že
s naučí německy. — Když seNěmec bez znalosti
češtiny nemůže obšiviti, pak věra jasyk náš něco
platí; není méně cenný, ale rovnocenný, a právě při
snáním Němců, že se Češi v chytrosti své naučí ně
mecky, národ náš stoupá ve vzdělanosti nad Němce,
kteří českon řečí opovrhují.

, Jam Kubelík, slavný náš virtuos,„majitel
velkostatku Býchory u Kolína, byl požádán, aby v ča
tech severoamerických uspořádal 100 koncertů sa něž
so mu nabísí celý milion“korun/

o Čeští kněží de Ameriky."Před měsícem
přijel na Morava vadp. Jos. Koudelka, generální vikář
diecóse clevelandské v sev. Americe, hledati českých
kněší pro České a slovácké katolfky v Clevelsnda. Ne

boslovců, kteří hotovi jsou obětovati se|opaštěným
bratřím českoslovanským.

Mezinárodní sjezd proti nemravné
literatuře zahájen byl minulý týden v Kolíně n.

„ kdež vynikající mužové bes rosdíla náboženského
vyznání podali si race na potíránítéto rakoviny na
těle moderní společnosti. Jednáním sjezdu |vysníval
hlas: Mládeši náleží badoucnost. Mějteš proto amilo
vánínad dětmi, když vidíte, jak po ulicích a před vý
kladními skříněmilačnýmsrakem pijí jsl,,16:.fa

oplslých knih opojují se vysilojícím nápojem smrti.
— Vydávání nemravných nebo závadných opisů a
obrazů jest dle anglického zákona přečinemhrdelním.
Zákon ten vztahujese na vystavování oplslých obrazů,
i když se to neděje na místěveřejném —A u nás bez
závady rozšiřají se přemnohé spisy, po nichž právě
jenom mládež lačně ae honí, ač nakladatelem určeny
prý jen pro dospělé, jako právě nejnovější dílo „Krása
ženského těla“, obsahnjící na 200 obrazů nahých žen
ských těl a jež nakladatel prohlašuje zs naprosto mravně
nezávadné. Kdo vidí v mládeži budoucnost, ten jistě
povstane proti podobným výtvorům.

Úspory čeledě a dělmletva + poštu
10.059ob v Baiffeisenkáchčes. vkrálovatní Čes
kém koncem r. 1902 činily 2,104.088 84 K,

Úspory dětí v počtu 5866 v Raiffoisenkách
čes. v království Českém koncem roku 1902 činily560 10817 K.

Jak jseu Č. Budějovice měmecké,
o tom osvědčítoto: V září narodilo se zde 114 dítek,
2 nichž jest 101 českých a 13 německých. Ovšem vlád
noucí Němci — kteří v obci vydržují asi 10 opatroven
německých, českou však ani jedinou — poměr ten
aspoň na papíře brzy převrátí.

Na ochranm děvčat. Letoshrnou se do
Praby ze všech stran venkovská děvčata za službou,
kanceláře na zaopatřování slažeb jsou jimi přímo
oblébány. Mnohé pak, sháněním se po službě otrativše

poslední groš, upadají do rukou koplířek a klesají
takto nadobro do bahna prostituce. — Na ochranu
děvčat přicházejících do Vídně na složbu utvořil se

spolek dam (Vídeň, I. Bez., Bůckerstrasso 14) k vy
konávání tak zvané železniční misie, aby neznalé
nebyly nesvědomitými lidmi zavlečeny do domů hanby,
Spolek tento působí na nádraží Františka Josefa. —

Kdo dobré vůle, ten jistě aspoň dobrou radou přispěje
slažbu hledajícím děvčatům,

Statistika spořitelnícha zálešních
spolků v království Českém za rok 1902
vyšla právě nákladem Ústřední jednoty českých hospo
dářských společeustev. Roku 1890 byly jen dva spolky,
v roce 1903 662. Z činovníků spolkových (starosta,
předueda dozorčí rady a pokladník) bylo r. 1902: 904
(46619) rolníků, 58%(26-849) učitelů, 228 (1189,)
živnostníků, 177 (8-93%,) dachovních, 141 (711%)
příslušníků jiných stavů. Počet členů 50.069, závod
ních podílů 621.875-39 K, pokladní hotovost úhrnem
754.639-68 K. Úroková míra ze vkladů pohybovala ue
mezi 3'/,—5%,; nejvíce spolků úrokovalo vklady 4%.
Uroková míra zezápůjček pobybovala ve mezi 4—69/,;
nejvíce spolků úrokovalo zapůjčky 50. Na vkladech
spořitelních přijato 10,420.19689 K, stavvkladů kon
cem r. 1902 byl 17,373.56848 K. Zápůjček poskyt
nato bylo r. 1902 8,186.962-21 K, stav zápůjček kon
cem r. 1902 činil 15,401.109-34 K. Stav vkladů spo
řitelních a záložních spolků u Ústřední jednoty byl
koncem r. 3,279.853:67 K, atav zápůjček spolků od

Ústřední jednoty činil 1,606,871:63 K. K částečné
úhradě nákladů zařizovacích obdrželo 125 spolků
z dotace sněma (po 300 K) 47.500 K. Reservních

fondů bylo 182,666-248K, čistý zisk všech spolků
97.700'68 K, ztráta 476127 K. Peněžníobrat prodejea
nákupa (hnojiva, uhlí, staviva, strojů, pícnin atd.) činil
1611000 K. Obrat peněz vůbec činil 45,904348-24K.

Slovinská škola v Terstu povolena.
Slovinci domábojí se uš 20 lot zřízení slovinské školy
v Terstu, čemuž však obec teratská « vládnoncí vět
šinou vlašskou vždy odporovala Stížnost Slovinců
zamítnuta místodržiteletvím i ministerstvem vyučování.
Správní sond však rozhodnutí ministerstva zrušil jako
bezdůvodné a prohlásil, že dle $ 59. říšekého škol.
zákona mají býti zřizovány školy všude, kde ve vzdá
lenosti 1 hodiny počet do školy povinných dětí dle
pětiletého průměru obnáší aspoň 40. Dle toho enad

přece dočkáme se ve Vídni zřízení veřejných českýchškol.

Smutné cifry. V měsíci září uveřejněno
bylo v úředním oznumovateli 229 exekučních dražeb

usedlostí v úhrnné odhadní ceně 3,368.685 K 1 Z UVO
deného počta usedlostí bylo 120 (527 proc.) v od
hadní ceně 1,480.096 (438 proc.) K v obcích českých
a 108 (47:3 proc.) v odbadní cené 1,887.590 (56.2
proo.) K v obcích německých. -Od I. ledna do 30.
září 1904 uveřejněno bylo ve zmíněném úředním
oznamovateli celkom 2231 exekučních dražob usedlostí
a nemovitostí v úhroné odbadní ceně 36,932.132 K.
Ze všech 228 exekučních dražeb usedlostí v září bylo
27 v odhadní ceně až do 1000, 124 do 10.000, 41
do 20.000, 24 da 50.000, 7 do 100.000, 5 přes
100.000 K. Malých selských usedlostí až do 20.000 K
jest 149.

Stačí dvakráte demně jisti, pravívy
nikající lékař a professor Novoyorkeké university
dr. Dewey. Nejsdravějším jest pro člověka, když jí
dopoledne, kolem 10. nebo 11. hodiny a potom odpo
ledne kolem hodiny 5. nebo 6. Hned po ránu nemusí
člověk jísti a to proto, še tělo jest posilněno spánkem
a nějakou dobu jídle si nežádá. Plný žaludek překáší
hmotné i duchovní práci — jelikož nervový uystém
jest zaměstnán trávením; na lačný život nejlépe so
daří každé práci. Jísti máme až po práci, hlad
jest následkom práce a každý hlad po práci jest při
rozený a nejzdravější. Dosavadní pateré jídlo denní
jěst jen škodlivým zvykem naší civilisace, která stále
chce míti plný šaludek a nedá tělu ani vytráviti,
Jíme mnoho, více nežli tělo potřebuje; jako se přejí.
dáme, tak se též přepíjíme. Trpěti hlad nějaký čns
jest však pro člověka velmi zdravé. Doktor Dewey
má na tisíce přívrženců ve Spojených státech americ
kých a methoda jeho osvědčila se velmi dobře; na
tisíce pacientů, kteří se přejídali a trpěli chorobami
sladečními a nervovými,uposlechnuvšedra Deweye,

jedí jen dvakrát denně a jsou zdrávi. Ovšem ejlepším pravidlem pro každého jest: Jez, kdyš máš blad!
Kojná itals"cho korumníhoprince

Humberta jest 241.: paní jednoholesníko, paní
velmi zdravá a krásuá. Tuto se zavášalá, že po dva



roky nebade póstovati styky se svou rodinou a po
celou tu dobu že vytrvé u prince. Měsíčně doutane

se jí platu 500 lir (lira o něco menší koruny). Po
dokonání povinnosti bade jí vyměřena došivotuí pense
20 lir týdně. Paní tato jest v pravdě zebrnute vším
možným pobodlím, majíc ku posluso svláštoí slušeb
nictvo,

Jak se daji uhojíti rámy, kterédobytek
utrpěl chomouty, postraňky a p.? Připraví se obvazek,
který byl několikráte za den vepřovou žlučí napuštěn
a přiloží se na rány dobytka. Čím starší je vepřová
šluč, tím větší její účinek.

Zpráva časopisecká. Dosavadníčtrnácti
denník „Selský List“, orgán to „Sdražení českých
katolických zemědělců“, přeměněn byl dnem 7. |t. m.
počínaje v týdenník. Redakce a administrace v Prase

čís. 200—II.
Česká otázka jest významu evrop

ského. Spisovatel Rudolf Vrba vydal německý epis
psaný prostým slobem, objesňující českou otázku na
základě Palackého. Má název: „Die Nationalitáten
und Verfassungeconflict in Oesterreich“. Kdo zašlo
spisovatelí v uzavřeném dopisu 1 K v poštovních
snámkách, obdrší spis zdarma a frankok dalšíma
rozšiřování. Adressa: Rudolf Vrba, Praba-Smíchov
číslo 968.

Obras sv. Prokopa, polychromovaný,práce
to znamenitého akademického umělce V. Foerstra,
vydán nákladem p. K. Šimka v Čes. Budějovicích,
Radolfova tř., 42—[. — Známým a nejvýmlavnějším
svědkem mistrovství našeho V. Foerstra jest jeho
nádherná a originelní „Křížová cesta“. Proto není
třeba mnoho slov k odporačení nového díla jeho.
Podporujme domácí umění!

Banka Mlavia. Životní odbor tohoto čes
kého ústavu pojišťovacího vykazuje za prvé pololetí
1904 opět pozoruhodné úspěchy. Bylo totiž v těchto
šesti měsících řediteletva podáno. 3988 přihlášek na
kapitál K 10,717.830-—, z nichě bylo přijato 8181
návrhů na pojištěný kapitál K 8,576.360—. V témže
pololetí přijato bylo pojistného K 2,072.006-57, po
členech pak zemřelých a pojištěncům doživším se
vyplaceno bylo celkem K 734512-16. Kromě řeče
ných výplat Slavia, jsouc ústavem vzájemným,rozdílí
členům odboru životního všechen svůj zisk. Lonekého
roku vyplatila dividendy K 155.281.76, za všechna
dosavadní léta pak už značný obnos K 1,216.667-13.
Pozoruhodny jsou též fondy, které koncem roku 1903
vykazovaly E 29,217.694-46,

Velké zpronevěření a tím také úpadek
židovské firmy 8. Taussig ve Vídni, majitelky továren
na lněné výrobky, přivodil jeden s majitelů firmy
Otto Tanesig, jenž zpronevěřiv na 1 millionukorun
prchli. Veškerá paseiva firmy činí 3 miliony korun.

padkem tímto poškozeno také několik velkých firem
v Čechách.

(Zasláno.)

Prohlášení!
Já nížepodepsaný Josef Komárek, strášník se

verozápadní dráby v Převýšově u Žiželic n. C., po
tvrzuji tímto podle pravdy, že 'sem dne 29. června t.
r. na farním úřadě v Žiželicích u dp. Frant. Janáka,
kaplana Žiželického, jen za pouhý výkrop své, toho
právě dne zemřelé manželky Viléminy žádal a jen
výkrop také vyjednal, ač mně u přítomnosti mojí
12leté dcery Marie týž kaplan pouze radil, že bych
snad předce mohl za 7 neb nejvýš sa 8 sl. slušný
pohřeb v 10 hodin se měl svatou manšelce své vy
praviti.

Doznávém proto s lítostí, že jeem dp. Fr. Ja
nákovi, kaplana v Žiželicích, před mnohými osobami
v Žitelicích a v Převýšověveřejně na cti utrhal
(či vlastně pomlouval), říkaje, še bych byl manželce
své slošný pohřeb vypravil, ale že na mně důst. pan
příliš mnoho šádal. Na jednom místě řekl jsem,
de žádal na mně 12 al., jinde 14 zl., jinde docela 18
slatých.

Toto všecko tvrsení své jako vědomoa -nepravdu
zde veřejněodvolává m, dp. Fr. Janáka za odpu
štění toho nectného nařknatí touto cestou prosím
a tím dostinčinění jemu veřejněpodávám.

V Převýšově, dne 10. října 1904,

Josef Komárek,
strážník sevorosápadní dráhy.

(Zasláno.)
Uetivě podepsaný prosí opětně ony důstojné

por jimě loni „katechése dle přednášek +iskupa Ed. Brynycha“ zaslány byly, (cena 1
K 80 b) a kteří je ani nevrátili, ani dosud nezapra
vili, aby tak laskavě učiniti sobě neobtěžovali,

K. Janský, forář.
V Uhorsku, 11. října 1904,

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 8. října 1904. 1 hl

plenice K 16-30—1780, šita K12-80—13-50, ječme
Be K 11-60—1900, ovsa K F35—1 TO, prosaK 00:00
0000, vikve K 00-00—00-00,hrachu K 23-50—00'00,
čočky K 00'00—0000, jahel K 2600—00'00, krap
K 20-00—2800, bram K 6:00—6-40, jetelového
semene červeného K 118-00—130'00, jetelového semeng
bílého K 00*00—00'00, růšáku K 00:00—00'00, máku
K 34'00—3680, lněného semene K .00-00—0090, 100
kg ditných otrub K 13*00—00r00,.100 kg pšen. otrub

K 12'80—00 00, 1 kg másla K ?60—8-60, 1 kg sádlo
vepřového K 1*76—0-00, 1 jkg tvarohu K 032—0*40,
1 vejoe K 0-06—007, 1 kopa zelí 6-00—3000, 1 kopa
okurek K 0*00—0*00, 1 kopa kapusty K 8-00—7:00,
1 bl cibule K 11-00—19-00, 1 kopa drob. seleniny K
1:00—1'20, 1 pytel mrkveK 7-00—8*00, 1 kopa cerele
0-00—000, 1 hl jablek 4:00—800, 1 bl hrušek 800
—1000, 1 bečka švestek 4:00 —6-00.—Na týd. obilní trh
v Hradci Kr. dne 8. října 1904odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 121, žita 109, ječmene 106, ovsa
172, prosa —, víkve —, hrachu 1, čačky —, máku
10, jahel 8, krup 8, jetelového semínka 31,
lněného semene —. 3%.) Zeleniny: selí 141 kop,
okurek — kop, kapusty 74 kop, cibule 82 hl, drobné
zeleniny 108kop, mrkve 04 pytlů, cerele — kop, brambor
129 bl. 8) Ovoce: jablek 191 hl, hbrušek 49 hi,
švestek 109 beček. 4) Drobného dobytka: vepřů 15
kusů, podevinčat 426 kusů, kůzlat 0 kusy.(77 |

Žádejte

ve vlastnímzájmuvždy

pravou Kathroinorovu
sladovou kávu Kneippovu

jen v balíčkách s ochrannou známkou

farář Kneipp a jménem Kathreiner

a dbejte pečlivě, abyste nepřijímali
všelikých méně cenných padělků.
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Pro pány katechety
na školách obecných, měšťanských a středních do
poručujeme následující výborné a stále hledané

pomůcky:

Spirago, katolický lidový katechismus.Sv. I. Věrouka, II. Mrovojké IL. Milosti. Cena
jednoho svazku po K 2—, poštou po K 206.

Kalvoda, Praktický výklad malého kate
chismu. Cena K 180, poštou K 1-90. Pří
ručný kapesní formát.

Lobry, Populární katechetická kázaní. —
L Výklad Creda. Vyjde asi v 16 sešitech po
40 h. Dosud sešit 1. a 2.
Lobry-ho populárníkatechetické kázání mají eplniti, po
čem bylo drahnou dobu touáeno. Obsahojí jadrný. věcn
výklad Creda, Desatera, Mše sv., Otěenáše, Zdrávas atd.
2 jsou psány srdečným tónem, ušlechtilou formouaoši
veny a doloženy krásnými, vhodnými příklady.Kase
telé, jiš mají porozumění pro potřeby dobya touží, aby

mohli v oastavných kásáních ukázati všechnu krásanaší sv. víry, najdou v těchto promluvách vítanou a
vydatnou pomůcku.

PeschTil., 8. J, Život dle náboženství. Přírační
knížka pokynů a modliteb hlavně pro vzdělanějšíkruh
mušské. S ocelorytinen. Dle 7. vydání origin. přelo
P. Placidus Buchta, benediktin rajhradský. 2. vydání.
Vydání německé v 70.000 výt. Cena K 160. v plátně
s červ. ořís. váz. K 2-60, v kůží se zlatou ořís. K 3-60,
nádherná vazba R 6-—, poštou o 20 h více.

Zlámal Vikt., Velký den. Modlitby a zpěvyku slav.
prvnímu sv. přijímání.Cena 3%h. 74
Skalík Fr. Jiskry Ewchariatické. Pro vzdělanější
věřící. Cena 1 K, v eleg. vasbé plátěné so zlatou ořís.
2 K, v eleg. vazbě kožené K 240, poštou o 10 h více.

Cena 2 K, poštou K 3110.
DoleželJ., rava ku první sv. zpovědi a av.

mání. DílI. příprava ku sv. zpovědí. Cena 70h.
1 II.Příprava ka prvnímu ov. přijímání. CenaK 1-20.

Příprava ke sv. biřmování. Jena 30 hal.

K dostání v knihkupectvích nebo přímo u na
kladatele

R. PROMBERGRA,
knibkupce v Olemounel:

„m————————>
Nábytek na splátky
bez jakéhokolivzvýšení cen na každoustanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král,
proti hotelu „Merkur“ čís. 808.

CBD XC8 XGSDXCODX SD X

žJan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zesílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

ČP X6B3XEBIX6PIX663X

ABL, SOCLAlNÍDUN
prosí tímto přátele našeho hnutí

o půjčku do 5000 K
SMP* na menší úrok (3*/4—4,).

Ctěné nabídky buďtež zaslány na

Konsumní společenstvo „Svépomoc“
v Úpici.

6P3X

CPIX663X683[XI|CPDXCODXCBI

IINUTTIMIÝEITÁLI

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní. :
M Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |

É se na požádání franko zašlou. :

BĚDÍIDEO

K letošníma Jubilen marianskémua
vydalaMarie Medomova

=w Olomouci
malou ale velmi příhodnou knížečku:

oskorněnáPanna a Matka

n'8.:6..0A-obedSáně

Nep
Boší Maria. Zino ddebetny
o Početí Marie, dná ňžmostiamodlitby.—Napsalasestevič

černévasběpo40hal.
Doporučujeme

WP“viastní výrobu paramentů “U8
i a nejbohatších látek. — Zvláštní píle věnuje se hoto

vení kostelníbo prádla dle církevních předpisů.
Velký sklad obrazů, soch a všech devo

tlonalii a kostelních předmětů.

Konkurs.
Obsadí se místo

ředitele kůru
při farním chrámu Páně v Tfe
bechovicích s ročním příjmem
800 K mimo štolu. Žádosti buďlež
podány do r listopadu t. r.

Bližší sdělí buď ústně nebo

na požádání písemně

katol, farní úřad v Třebechovicich.
Frant. Mrha, Ferd. Hanousek,

starosta. děkan.



zaručená

franko do všech stanic zasílá první východočeský
křesťanský odborný obchod kávon

František Jelínek,
Slatiňany — Čechy.

Rodinnásměs... .... K18—
Rodinná směs dobrá . „ 4m
Perl přebranný . . ... . 1 15—
Liberia zaručené chuti . ... „ 16—
Kavárenská směs velmi dobrá. „17—

Mě speciality:
Pařížská směs. „ 18—
Vídeňskásměs . .... „ 19—
Pražská velejemná směs. . . » 21—
Londýnská zaručená směs . - n 335—

První výroba

věžních

v Čáslavi

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky vPraze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Továrnaee
ma spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JÉ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

Řdy dříve sávod na subitkování ovoce, salošený *(
ET r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4 |

vé — nabízí —

koňak, eltvevici, borovičku, lkrmy a punše,liké , sladké ovocn
víne, bíléi červené,vine borůvkové(medici

j nalní) vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).
U i vléšt ne v a přitakové
jakosti Velmilevný koňak avýbornou

slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenamí: roku

nh najaě. výstaréMk zaářídrnou i“ a diplomem slaté me a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medadle.

Vzorky zdarma a franko,

Tao vi! v

Důležité upozornění
Mnohdyse posvátné nádoby s povrchem.

na pohled porušeným hned zá drahý obmoa-dávají
poslacovati nebo se čistěním ostrými prostřediy
povlak skutečně porašuje, ač by se chemielřým
čistěním za levný peníz tomu předešlo. K takovému
cídění,jakoš i k poszlacovámí a matírání,
vůbecke vkasnému obnovování chré

a p.,materialem zaručeným a v cenách nejlev
něfších,dále k stavbě oltářův, kazatelem,
Boších hrobů, zpovědnice a křtitelmie
v každém slohu i velikosti dle nákresův, jež sám
zhotovuji, dovoluji si nabídnouti ee veledůstojnému
duehtovenstvu.

O solidoosti mého uměleckého závodu svědčí
mište jiné i odporučení nejdůst. bisk. konaistoře
v Hradci Králové z 20. května, 1886., č. 9., jakož
| odporučení;sk © kmalt- MejtmanatnéJnvoměst a

V hluboké úotě

AN R. WOLF,

v Rovném,pošta Dobré u Dobrušky.

Josef
R: Krejčík

V PRAZE,
W umělecký závod so
7, Oohařskýa řezbářský.!

ové , Jesle,BošíMoby,kříže,páovědnice,Bří „nao , lustry,
by std,úl ny stonýrámcena obrasy,

BOOTSZásnépředmětyoslí 08za dárky T ©
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.
Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Taz1. Prokopa,
dle originálu Viktora Fórstra,

v rozměru 29'/X16 cm., i s okrajem 44!/,X28 cm.

„Wvyšel. A
Abych umožnil co možná největší rozšíření jeho,
expedujilist Zm K 4-30 franko, v rámu
dubovém, ořechovém neb mabagonovém, tučně vyře
závaném a umělecky komponov. za K 12— franko.

Žádejte obraz na ukázku, zašle se frankovaně,

Objednejte si vzorky nástěnných

náboženských obrazů, jež+ ochotně
vyplaceně zašlou. — Práce trvanlivá, ceny mírné.
Frankovaná expedice rámovaných obrazů. Mítné

měsíční splátky.

Žádejte též vzorky malých relig.
obrázků, jež ochotnězašle

nakladatelství, sklad a prodej relig. obrázkůao

KAREL ŠIMEK,
. Budějovice, Rudolfova ulice 42-L

České víno,
vyznamenané na avětové výstavě v Paříži r. 1900

zlatou medailí!

Správa vinařsévá
prince Ferdinanda z Lobkovic

w Dolních Beřkovicích u Mělníka
doporučuje

svá chralně' známá, výhradně s: vlastních:noz
sáhlých vinohradů vypěstěná

VÍHRA-0
do přízně P. T. obecenstva.

C Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů a Božích Ghrobů.

Nejlepší doporučení,

PETRA BOŘKA SYNOKÉ

umělec. závod!sochařský Zo propráceko. stalní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
počty zdarma.

Ahnuzování.ollášůy-a00hy,obsa: č j;

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii,

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

V Hradci Králové, čís. 280
(proti hotelu „Merkur“

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslnužebného

se stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše sliněv ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a atříbření star
ších věcí vykoná ae rychle a
zašlou se jiš svécené Bestvr
sením Jeho biskopské Mi
losti. Starý závod můj může
se vykázati četnými pochvál=
nými přípisy P. T.zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,

. monstrancí, ciborií, relikvií
úřů, nádobek na sv. oleje,

lamp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciikálů, schránek na Nejsvětější, patonek atd. co nejvíce.

České veřejnosti!
Za doby naší jubilejní výstavy vyvinuly se

v Hampolci různé obchody zasílatelské; téži bý
valí továrníci výroby zanechali, zařídili si závody
takové a hřešice při tom na cit národní pro
dávají po dnes všechno šmahem za výrobek
humpolecký, čímž celý národ v omyl uveden,
ostatní české obchody mimo Bumpolec jsou po
míjeny a tím nám nevědomky obecenstvem českým
velice ubližováno jest.

My podepsaní obchodníci se sukny, také Če
chové, podporující vše české, máme též právo na
existenci a sdílíme proto veřejnosti české toto:

V Humpolel vyrábí se pouze le
deny, hlavně zimní, komisní sukna pro
dodávky vojemské a pak honně,
které i u podepsaných firem vždy k dostání jsou,

žádné však modní zboží z česané
přízeneb jemná černá sakna a podobné
lepší druhy látek moderních.

Boutěž jest volná — ale takovým způsobem
obecenstvo v omyl uváděti jest pouze u nás možné
a tudíž musí býti nešvar tento odstraněn.

Vždyť se nám již Němei smějí, jak se cizí
výrobky za české vpdávají, což nejvíce naše česšá
intelligence podporuje. Protož

„Svůj k ovému,
s “

ale Vždy dle pravdy“!
V. Butta v Praze. Theodor Berka v Třebíči. Emanuel

Baa) v Hoře Kutné. Karel Bok v Nechanicích. AntonínB v Kostelcí n. Orl. Cabalka a Míkota v Kostelci n.
Orl. LZ. Dryml v Německém Brodě. Lad. Emanovský
v Novém Bysově. Al. Erhart, A. Nováka nást. v Kolíně.
Hyhlík © Souček v Kostelci n. Orl. Jan Holý v Necha
nicích. Karel Jičínský v Pardubicích. M. Kupka v Jaro
měři.Fr. Javdrek v Nechanicích.Jan Kordínav Českých

Budějovicích. Krčmajou v Častolovicích. KadeřávekM.v Kolíně. Al. Morávekv Nechanicích.Bratří Pochmonové
v Golč.Jeníkově.PresningerAnt.vKolíně.Karel Richter
v Hradci Králové. Eduard Švejda v Čes. Budějovicích.
Ant. Šandera v Praze. V. J. palek v Hradci Králové,
Tomáš Tragier +Čes Budějovicích

-----—-—-—-""

Lepkavé pásy
na kmeny stromů v říjou upevňované zachytí

veškerý škodlivý Dny Tak si 8 nepatrným nákladem sa te hojmost ovoce pro příští
rok. Výtečné lepidlo na tyto pásy, vlastní
výroby, obdržíte 1 s návodem k upotřebení
(důležito!) kg. za 2K franko. Též možno obdržeti
pásy už botové.

František Suchý
v Mrenicích oa Moravě,

na faru neb podobné místo by vstoupila slečns
prostředních let, která takové místo do smřti:
jednoho důstojného pána již zastávala; s celou:
výbavou a slušným jměním, sbožná a mírná. Na+
W ped „iotktlanídltátnas"“dí
administrace toboto Istu.



BIA VÁ V“ A7 NZRO 90/ BRA 50
kč Veskeré a Kotel
ŘA© druhy js 34oelkoresiaurace

„Dařtipán“

l kalendářů! v Adalbertinuv HradciKrálovéE doporučuje se

6 na r. 1905 9 velectěnémuP.T.obecenstvu

! : hovujíc novodobým požadavkům spořivéhoobecenstva, zavodla v odboru životním novou
sazbu pojišťovací na dožití a úmrtí

i j| se zaručeným4“ stoupajícím
úrokováním základního po

Jistného.
Pojištěný kapitál bude vyplacen, dožíje-li se

poj ec ustanovené lhůty, anebo kdyby kdy
A V co nej| épe ——— pojehoúmrtí.„dvších4 TK ň O sv ro ty, kterýmv posdějšíc.

S v hojné záoobě na skladě u J'ép letechvzrostouvýdajepro dospívajícírodinu
a p., neboť naproti tomu zmenšnje se až do ne
patrného obnosupojistné. Ubývá totiž. še
stým rokem počínaje pojistného o 20%,

Berat. obnosu,sedmým rokem ©9, atd., tabže na př. při 26leté době po
jišťovací obnášelo by pojistné v posledním roce

pouze 4*/, počátečního obnosu.
Jako jiné sazby, tak 1 tato spojena jest

s nárokem na dividendu.

PIANINA Fondy a reservybanky Slavie . K 29,217.69446
| Všechen zisk ná

aAANONÁ leží členům.Dosud vyplaceno
mh vcelku dividen. K 1,216.667-13

i O, Vevšechodbor.kraná
téžna splátky avýměnunabízítovárna 2..

KEG6)první královéhradecké knihku
B poctvía antikvariát

Bohdana-- ©
Melichara ©

bed6h) v Hradci Králové.

s) (Býv.závodPospíšilův,založ. r. 1808) x

RŠ) Pánům prodavačůmúčtuje se o
a úvod. kladatelské.

i A za půvo seny na atels K 78,824-6283-17

|: OVNANAOA VZS | AL. HUGOLHOTA, | SyvěenApaebyohonP
HRADEC KRÁLOVÉ. ||| (gnerálnířdtalsívoDankyOlavlo

Prodá, se ——Sklad Eliščinonábřežíproti lab- v Praze, Havlíčkovonáměstí,

zánovní oltář. |Ž 2+arazmuu:: | E ©
Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od

Dotazy buďtež adresovány administraci t I. předních českých umělců. První výstavní ceny.

B.E.TOLMAD,"Za
Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č. 17. M Pošt spořit. č. 802.181.i Založeno roku 1863. X Paaol stroj.

SUK a modní látky tu- i cizozemské| 4%
> pro podzimní a zimní období v největším výběru doporučuje a vzory na požádání ochotně zašle <)

V, J. ŠPALEK v Hradci Králové.

Díikůvzdání.

Všem, kdož za příčinou úmrtí naší vroucně milovanéman
želky a matky, paní

Anny Chmelařové
projevili nám svou soustrast spůsobem jakýmkoli, vyslovujeme své

nejupřímnějšídíky.
(V Kuklenách, 13. října 1904.

| Václav Ohmelař, František Ohmelař,manžel.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antomím Pochmen. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Pončení o Všeodborovém sdružení křesťdělnictva.

Na centrálu (ústředí) Všeodborového adru
žení křest. dělnictva v HradciKrál. docházejí
často dotazy, co jest to všeodborové sdružení,
jak by se založilo a také i výtky, proč se ta
kové spolky zakládají, kdyžje dost katolických
spolků, které nemá kdo ani vést. Naobjasnění
toho podáváme vysvětlení toto:

Co jest odborové sdružení čili odborový
spolek?

Spolkem odborovým nazýváme onen spo
lek, v kterýž seskupení jsou dělníci jednoho a

níci, tkalci atd. Dělnictvo, jež jest početně
slabé k tomu, aby sdružení jejich odboru před
stavovalo nějakou síla, na př. řemenáři, ozdob
níci, mlynáři, koláři a j., sloučí se s odbory
s přízněnými, ponejvíce dle materiálu k zpra
cování podávaného.

Co jest všeodborové sdružení?
Jsou-li sdraženy všechny odbory práce

v jeden celek, každý však odbor přes to tvoří
samostatnou část, povstane sdružení všeodbo
rové. Vznikáobyčejně tehdy, kdy hnatí v směru
tomto započíná a počet členstva je poměrně
skrovný. Časem pak při jeho vzrůstu jednotlivé
odbory se usamostatňují i na venek,

Jaký je účel a cíl spolků odborových?
Odpověď v tomto případě jest velice

snadná: Hmotné a morální zlepšení postavení

Čím chtějí svého cíle dosáhnonti?
1. Ochranou svého člena oproti tovární

kovi a sice: a) hned při smlouvě pracovní, b)
po dobu práce. Dělník tu nepřijímápráci, stoje
osamocen, nýbrž maje za sebou celou organi
saci, jež mu tím umožňuje, aby i vdobě úplné
nezaměstnanosti na podmínky nespravedlivé a
vyděračné nepřistupoval, již v zájmu svém a
v zájmo celku. Neboť kdyby přistoupil, mohl
by nesvědomitý továrník totéž požadovati od
ostatních dělníků. Trvá-li kapitalista tvrdošijně
na svých podmínkách, dělník je nepřijímá a
hledá práci jinde. Po jakousi dobu pak, než si
najde místo se slušným platem atd. dostává
dostatečnou podpora od organisace. Mnohdy,
hledá-li zaměstnání více členů a dohody dosíci
nelze, vyjednává organisace sama jako taková
svým splnomocníkem. A to se děje nejen při
smloavě pracovní, ale vždy, kdykolivěk by to
várník ve věcech týkajících se platu, doby
pracovní, zdravotních podmínek atd. dělnictva
svémo násilí učiniti chtěl. Snaží-li se však to
várník přecesvoji vůli provésti a vyjednávání
8 Organisací — nyní dělníci se zachovají pa
sivně — zamítá nebo je maří, tu po zralém
„vážení všech okolností vydá organisace heslo
ku svému členstva: Zastavit práci, stávka! A
do takové stávky se dělnictvo může směle pu
stiti; zde se nemusí obávati, že bída je po
době krátké donutí vzdáti se mstivéma práce
dárci na milost a nemilost, neboť ze stávkového
fondu, při každé organisaci zřízeného, dostává
každý člen denně tolik, aby sebe a rodinu
uživil. A za takových okolností jistě podá to
várník, jemuž každým dnem vzchází škoda ti
síců, první ruku ke smíru a vyhoví alespoň
dle možnosti kladeným požadavkům. Konečně

jest př stávkách organisovaného dělnictva jednasvětlá stránka: naprostá solidarita. I to děl
nictvo, které zlovůlí továrníkovou nebylo by
bývalo postiženo, skládá nástroje a žádný or
ganisovaný dělník, byť iz jiného okrska třeba,
u takového továrníka za žádnou cenu práci
nepřijme.

2. Ochranou svého členstva proti bídě
v době nezaměstnanosti a j„ — Stává se, že
dějníki při své nejlepší vůli a pracovitosti
přijde z nenadání o práci. Práci v blízkém
okolí nalézti mu není možno, tlačiti se na jiné
a nabídaonoti svých sil za nižší plat, také nelze.
Zde tedy, jak již zmíněno, podporaje ho spolek
a sám někde mu slušné místo zprostředkuje.
Po případě bradí mu i cestovné, aby se mohl
sám někde nějaké práce dopíditi a pak jej
podporoje i při stěhování.

3. Odltorový spolek dbá u to, aby zákony
Da ochranu a k dobra dělnictva vydané byly
řádně zachovávány, respektovány u nové libo
vůli prácedárců meze kladoucí zákony byly
vydány. Poučuje, seznamuje své členy s těmito
zákony a vysvětloje jim rozsah a dosah jejich,
práva z nich plynoací atd. Jsou-li zákony pře
kročeny, to organisace jako celek se ujímá po
stižených a dožaduje ve jménu jejich sprave
dinosti. Navybovují-li stávající zákony, žádá
organisace na příslušných místech za jich
změnu a podává rukama poslanců odůvodněné
interpelace a petice.

4. Na posledním místě teprve stojí ve
spolcích odborových zábava a poučenímspojená,
nebcť toboto všeho dostane 6e členům ve spol
cích jiných.

Jaké jest zřízení spolků odborových?
Ólenem Všeodborového sdružení křest

dělnictva pro král. České může se státi křes
fanský dělník nebo dělnice od 16.až do 50. roku.
Přihláška děje se přihlašovacím listem řádně
vyplněným. Přijatý člen obdrží členskou knížku
akdyž jest v místě takových členů 6, zřídí se
zde Ústředním výborem „Skupina“ s důvěrní
kem v Čele, který zastává výkonnou moc před
sedy: svolává schůze, dopisuje o místních po
měrech Ústředí atd. a hlavně agituje pro zí
skání nových členů. Dostoupí-li počet čísla 15,
změní se „Skupina“ v „Odbočkn“ se stanovami
úředně potvrzenými. Nyní se volí již pravi
delný výbor s fankcionáři. Těchto přední sta
rostí jest, aby o všem hnatí mezi dělnictvem
podávali zprávy Ústředí, pořádali „socialní
kursy“, starali se, aby členové dostali do rn
«ou dobré odborné knihy a časopisy atd. —
Celou rozvětvenou organisaci řídí ústřední
valná hromada, čili krátce Ústředí, jehož čle
ny jsou jednotliví delegáti „Odboček“ a
„Skupin“. Po dobu roční obstarává běžné zá
ležitostistarostastajemníkem.Nedělnícimohou
býti toliko členy přispívajícímia jsou volitelni
k různým funkcím. K dohodautí mezi člen:
stvem a provzdělání v odborové stránce slouží
časopis vlastní „Práce“, jejž obdrží každý člen
zdarma.

Čím vynikají spolky odborové nad jiné?
Ve spolcích odborových velkou výhodou

jest jednota zájmu. Jsou tu vždy dělníci jed
noho a téhož odboru, mají téměř všichni tytéž
bolesti a stížnosti (ovšem výjimka se najde
vždy) a tudíž lze snadněji jejich právům vy
bověti. V jiných spolcích se členstvem pomí
chaným zájmy se mnohdy křižají nebo si od
porují, neboť často ge stává, že tytéž okolnosti
a věci jsou dělníka toho odboru prospěšny,
dělníka jiného odbora škodlivy. Zde jest
jednota. Jiné spolky (jako jednoty jinochů a
mužů, spolky tovaryšů) mají na zřeteli přede
vším vzdělání a mravní zušlechtění svých členů,
odborové spolky však na prvním místě zlepšení
hmotného postavení tříd pracujících. Ony lepší
své členy, tyto zaměstnavatele a prácedárce.

Mimo to všeodborový křesťanský spolek
podporuja své členy i hmotně za nepatrný
příspěvek, což nemůže poskytnoati žádný kat.
spolek a to: Člen v I. tř. platí týdně 22 hal.
a má nárok na podpora nemocenskou týdně 6
K, v nezaměstnání míti bude týdně podpory
4 K, kromě podpor jiných. Člen II. tř. platí
týdně 17 hal. 4 má právo v nemoci na pod
poru 4 K 60 h týdně a v nezaměstnanosti3 K
týdně. Člen třídy III. platí týdně 12 hal. a
dostává v nemoci týdně 3 K, v nezaměstna
nosti 2 K týdně podpory. Kromě toho má ná
rok i na podpora při stěhování, cestovní, po
břební a mimořádnou. Zápisné jest 1 koranu.

Tímto jest dostatečně vysvětlena působ
nost odborové organisace a též nutnost, zaklá
dati takovéto spolky mimo spolky katolické.
Přes to, že bylo již ve všech listech psáno
o Sdružení a vybízeny byly veškeré korporuce
české k součinnosti v rozšiřování této orga
nisace v naší straně zvláště potřebné, musíme
vysloviti lítost nad tím, že toto semínko se
ujalo pouze v diecési královéhradecké a ještě
ne dostatečně. Mnohý aznal potřebnost a účel
nost tohoto spolku, ale odstrašilo ho trochu
té práce, jež 8 vedením spojena. Nepřátelské
strany křest. socialismu zvláště soc. demokraté
pochopili v pravý čas moc odborových spolků
a proto veškeré vzdělávací spolky přeměnili
na spolky odborové a v nich mají plnou svou
moc. Padnou-li spolky odborové, padne také
socialní demokracie.

Snad slova tato pohnou věkým, že se při
činí a dohoní, co byl promeškal, zvláště když
jsou příspěvky do Sdružení nepatrné a výhody
spolkovéveliké, jež poskytnouti nemůže žádný
spolek. Ovšem že musí přistoupiti každý člen
s vědomím ne pouze vlastního prospěchu, nýbrž
s auvědoměním,že vstupuje do organisace na
zlepšení socialních potřeb vůbec. Má-li se někde
rozpadnouti katol. spolek, předejte ho do
rukou Všeodborového sdružení, jež se postará
o potřebnou další sílu spolko a nebudete toho
litovati. Každou informaci podá mileráda cen
trála Všeodborového sdražení křesť. dělnictva
pro království České v Hradci Král.

Nečiníme snad tímto vyzvání pouze kně
žím, vždyt může'takovouto skupinu neb odbočka
vésti dělnictvo samo, poněvadž jest| podřízeno
vrehní centrále,

Vzpružme se a na nešťastné a neblahé
chvile v křest. socialismu zapomeňme a čer
pejme sílu novou v odborových spolcích!v

KŘÁKÁkKkÁkÁkŘÁÍÁkÁ:

Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky sro dámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

Bf“ nákrčníky, "Sa
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéilněné,

OMG“kanafasy, "W
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni=

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí čís. 136.
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Veledůstojnému

duchovenstóvu!

. Praha-l, ul.
Jan Staněk Kar.Světlé,

J čís.os rohKonviktské ul. „p ope
cielně na kostelní náčiní dovoluje
si doporučiti svůj hojné zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobky a t d., vše
v přesném slohu církevním. Staré

: předměty znovu opravuje v původní
ntenci a jem v ohmí slatá a stříbří. Na požádání hotové

ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
Za veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky Descenné. Vše posílám již posvěcené.

První český katolický zárod ve Yldní,

František Ruber
Dílna ku vyšívání

NOM7 Mn ' a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; ba požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

Vídeň,
VN. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasálá
se vše framco.

Nb
7)



všech druhů a veškerý >
také na výhodné splátky zasílá továrna

Adolf Novotný N Á B | Fv Týništi nad Orl.
OSRP* Rozpočty a cenník zdarma. ji

První nákupní pramenv ,

] al K 9 1|) látek pro domácnost,jakoži dámskýcha páaských
3 | látekjest K rrndké výrobmíhope„-| čemstva „Vzájemnost“ v Hronově.Též lzc

0 Sylvaterův a) Ná- ; bdršeti partie zboží 30mt, obsahujícíkaždá
pe různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar

odborný umělecký závod || chonty, sukénka, šotyše, zefiry, knnafasy atd. jež
nechají se v každé domácnosti výhoduě upottebiti,
za K 12-—, vyplacené od korun 20- výše.

pro

malbu oken kostelních Vzorkya cenník zdarma a franco.
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. :9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sicei se čelesnýmirámy, sí

lémi vsusením.

Veškeré rozpočty, skizsy 1 odborná|
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

OM“ Nesčetná veřejnái písemnápochvalnáuznání."ij
Založeno roku 1836.———

Bursa práce v Hradci Králové,

Práci obdrží truhlář v Orlici u Kyšperka a
v Dolní Dobrouči Strojní zámečníka mladší knibař
hledá práci. Přihlášky přijímá „Všeodborové

rdražení křesťam. dělmletva“ v Hradcilové.
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-ezodmiglouzo Oltáře,kazatelny atd.
všech slohů

vyrábí a plány neb fotografie na pož. zasílá

Frant. Jirouš,
odbor. závod pro práce kostel. v $latinanech.
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Š | Vždy 60 žiněných matraci Velkolepý výběr vzorů povlaků

© naskladě. pývýžíněnky.© ©v———"9 MATRACE ě/NN ě| JAN KALIS,
plněn al. 17-- do zl. 80'—, lesní travou plněné od zl. 550 do i Í i

o zl.860, dřevitouvlnouplněnéod zl.460do zl 7.60. H hodinář a zlatník v Rychnově n.Kn.
> S rape a ahvo WB“ Slarnníky 8; datanebo.Podloéhodlay
© plněné čistou dlouhou žitnou slamou od zl. 260 do zl. 350. © v krásných ořechovýchskříních, .
4 Za či + Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

6 a Čisté plnění žíněmi se ručí. Cenniky zdarma a franko. © řetízky,prsteny,náramky, jehlyo x a j. v nejmodernějším provedení

o í + „3 úplnouzárukou/
+ © Solidní obsluha při mírmých
+ + cenách.
o i Ceny i obrázky velkých hodin
s v Praze, Václavské nám. č. 32. © o Poředenínedle

Ddvěryhodnýmedsilkyna výběrtéš 6na splátkybessvýšenícen.—Zalošemor. 1848.
+
©0+G02000+00+Do0Oo0Oo0Go0O00O0+Do0Do+o+oo

£ řesídlen.í.
Dovoluji si ct. obecenstvu oznámiti, že přesídlil jsem

| F závod "Oy AST

sedlářskýa brašnářskýNEE
do domupl A. Fultnorové, proti Grand-Hotelu. Odporučujísvůjpromí spoololnízáod costornch potřeb jako kntybrašny převěsnéi ruční, turistioké vaky, tobolky, pouzdra nadoutníky atd.

Děk Též mám na skladě kočárové Itažné postroje a lovecké 1 jezdecké potřeby všech druhů.čkuji ct. obecenstvu za přízeň, která mi až dosud věnována byla, “ o = sedlář a brašnářFrantišek Růžička,doufaje, že i v novém místě mi v míře neztenčené zachována bude. vwHradci Králové.

šre| Sulc =víno =-Prala. :|



Předplatní Načtvrt seku 8 k 50 k
Číslo 43. 3 napůlroku54 —k

Čtěte!

0
.Předplácejte!

Rozšiřujte!

BROVU!
Předplatné obnáší:

čtvriletně. 2k50h
pololetně 5 k

celoročně . 10k
do Německa celoročně. . 10 k 52 h

do zemí balkánských . 11 k
do Ruska. „dik
do Ameriky .„ .11k56h

Předplatiti mošno počínajíc kterýmkoliv číslem.
Redakoe a

administrace OBNOVYinom

Sdružováni rolnictva,
Mnoho se mlu'í a píše o stavovském

sdružování našeho rolnictva. Pravíme, že se
mnoho mluví a píše, ale málo se podniká.
My máme muooho mudrců a přechytrých lidí,
ale málo těch, kteří skutečně pro dobro bliž
sího něco chtí podniknonti. Každý wnysli jen
na sebe a při tom hynou všickni, To je kletba
sobectví. Moozí proto vidí nemožnost toho, že
by kdy socialní otázka dala se rozluštiti, po
něvadž nelze lidi předělati. Dokud bude so
bectví hlavním vodítkem všeho jednání lidí,
dotud nebude možno prováděti nějaké socialní
opravy. Lidé jsou na sebe odkázání, nikdo ne
může žíti v samotě, robinsonády json pohádky
pro děti, a právě proto jest nutno, aby jeden
druhého podporoval a ne naopak. Když lidé

„bledf, jak by jeden druhého podvedl, olonpil
a na úkor drobého se obohacoval, když zlo

-dějetví ve všech nejrůznějších odstínech se
vzmáhá, pak jest lidská společnost v rozkladu,
jednotlivec jest vydán na pospas všem podvod
ným lidem, nikde není cchrauy, všechen ho
spodářský a společenský život byne. Kde bydlí
špatní lidé, tam se stává země peklem i kdyby
sebe úrodnějšípůda mělaa sebe lepšípodnebí
vábilo.

V kterékoliv zemi se na příklad usadí
židé, tam se šíří chudoba, vyděračství a vys
sávání lidu. Žid málokdy dovede vydělat krejcar
obecně užitečnou prací, on ho musí vyšvindlo
vat, má to v krvi, My křesťané však hlásáme
zásady mravouky Kristovy, která nám praví,
že na škoda bližního nemáme si nic přisvojo
vat. V tom spočívá sociální spravedlnost.

Leží na snadě, že čím jsou socialní po
měry krutější, tím hůře se jednotlivcům vede
v zápase o chléb a že ta ja tak blízko my
šlénka bledati spásu, společným úsilím bájiti
svoje zájmy. Myšlénka ta není nic nového a
je velmi stará. Sdražování stejných výrobců,
pracovníků na obhájení svých zájmů dělo se
ve středověko hlavně ve stavu řemeslnickém.
Staré řemeslnické cechy jsou sdružení jednot
livých řemeslníků za účelem organisace vý
roby, prodeje výrobků a tím uhájení své exi
stence. Také rolníci v dřívějších dobách se
organigovali proti feudálním pánům a vedli
časté války proti nim, v kterých obyčejně
podlehli. Dnešní doba nabádá velice ke sdru
žování stejných výrobců za účelem hájiti spo
lečným úsilím společné zájmy. Kapitalisté a
velcí továrníci rozumí potřebám času a mají
Své organisace, které jsou celémo světu dobře
známy pode jménem kartely.

Ze rolnický stav porozuměl potřebám času
a dovedl na hájení svých zájmů utvořiti orga
nisace, o tom nám dává četné doklady rol
niotvo v Němwecko. Letošního roka konal se
v Posnani ujezd všech německýchdružstev zce
lého Německa. Zpravodaj Haas z Darmstadta
uvedl následující čísla. V Německu jest na

V Hradci Králové, dne 21. října 1904.

ten čas včionosti 22400 rolnických dražstez,
z toho je 12477 družstev úvěrních ponejvíce
dlé vzoru Raiffeisenova, 1754 družstev čistě
rolnických odborných (vzdělávacích a pod.), 2713
rolnických mlékáren, a 1365 různých nákup
ních a prodejních dražstev rolnických.

Veškeré Raiffeisenovky a rolnické a ú
věrní spolky měly za rok 1903 v Německu
peněžitého obratu za 1782 milionů marek, U
loženého kapitála spravují okrouhle 900 mili
onů marek. Mimo to měly ústřední pokladny
2672 milionů marek svého obratu peněz. Ná
kupní společenstva rolnická koupila r. 1903
svým členům za 160 milionů marek zboží;
peněžní obraty mlékáren se odhadují za r. 1903
ua 240 milionů marek.
| Čísla tato mluví přece sama ze sebe. Zde
se jeví skutečné obdivuhodná síla stavovská,
která snad není nikde v takovém rozkvětu jako
zde. Kde to vězí? Zde působí myšlénka, duch,
zde působí láska k bližnímu. Ta koná obrovské
věci. Bez nadšení a lásky k bližnímu ničeho
se nevykoná. Upozorňujema obzvláště na so
cialní činnost katolického duchovonstva v Ba
vorsku. Zde je v činnosti okrouhle 1200 zá
ložen Raifeisenových, z kterých je více jak
polovina spravována kněžími. Záložny ty pro
spívají, emancipují lid od židů, navádějí ho k sa
mostatnému hájení svých zájmů, jako k za
kládání obilních družstev. K tomu zapotřebí
jest, aby lid byl vychováván v-lásce křesťan
ské. Prohnaní sobci, mravně zkažení lidé, kteří
hledí jen na sebe a okrádati drahího, nernoboa
se nikdy spolčiti k dílu společnému a stane-li
se tak. pak běda, dílo to brzy zhyne.

e se v našem českém lidu dosud nevy
vinulo takové silné stavovské hnutí a hospo
dářská organisace, tobo je příčin mnoho a
každý je snad zná. Kam pak se na příklad po
děly ty rolnické cukrovary? Mají je dnes židé
většinou. A proč je neadrželi rolníci? Ptejte
se jich! Kradlo se. Toť vše. A nejen to, neroz
umělo se obchodu. Aui 8e nemusí krást, jen
špatně hospodařit a podnik musí paduvnt.
Jenom mravně zdravý lid jest schopen ke spo
lečenským podnikům. To af si pamutojí naši
protivníci|

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 19. října.

(Po odročení sněmu království Českého. — Nový
most se Starého Města na Letnou. — „Hraboši“.)

„Příští schůzi oznámím pánům poslancům
písemně“, prohlásil nejvyšší pan maršálek dne
14. £. m. v pátek na konci scbůze sněmu krá
lovstvi Českého. Prohlášení to znamená odro
čení našeho zemského parlamentu va neurčitou
dobu. Tolik důležitostí, tolik zájmů, tolik potřeb
a naléhavostí čeká v něm na ové vyřízení a
to vše odloženo bylo opět do nedozírné bu
doacnosti!

Proč byl sněm království Českého od
ročen ?

Politika německých poslanců, kteří začali
na něm prováděti obstrakci, zdála se býti tak
závažnou, žů, aby nebyl mařen zbytečně čas a
zemi nedělány marné útraty jalovým hlasová
ním a řečněním, byl zatím celý sněm poslán
domů. K tomu také poněkud přispělo zakro
čení socialistů, hlásících se o všeobecné hlaso
vací právo.

Kam tyto neurovnané, rozervané poměry
povedou, nedá se dnes ani přibližně předvídati
a to tím méně, poněvadě ani sněmaojícístrany,
ani voličstvo nejsou ve svých názorech na
stávající situaci jednomyslnými. Činitelům pak,
jimž uložena a svěřena jest správa kormidla,
schází dostatek energie a snad i kompas, aby
veřejnost z tohoto vlnobití vášní a zmatků
dovedli vyvésti.

Poněvadž pak právě nepřímo ohlášené
odročení sněmu království Českého jest pouze
jediným z nekonečné jiš řady zjovů, jimiž se
další neudržitelnost nynějších poměrů přes tu

—
Ročník X.Inseriy se počítají levně.

Obmovavychásí v pátek v poledne.

chvíli manifestuje a na chvíli si pomáhá, zdá
se býti úplně správným mínění úvodního článku
v předešlém čísle „Obnovy.“ Článek ten totiž
končí úvahu svou závěrem, že stávající nesnadné
a těžké poměry nemohou ozdraviti žádné nové
programy, nýbrž že jest zapotřebí nových osob,
které by žádoucí apořádanost moudrostí a
zdatností svou obnovily,

O tom nemůže býti docela žádného sporu,
že když někomu po leta něco se nedaří, že
musi býti vystřídán silou novou, která by
starou alabost nahradila.

V tom nepochybně spočívá celé tajemství
nynější neblahé situace a příští budoucnost
asi dá za pravdu, že tento názor na stávající
poměry jest správným.

Tím bychom mohli referát svůj o odro
čení sněmu království Českého skončiti. Avšak
několik slov musíme předce ještě dodati.

Jak sněm království Českého, tak i sněm
markrabství Moravského staly se předmětem
útoků a jevištěm projevů, před jakými mají
býti zákonodárné sbory chráněny. Projevy ty
vyznívalí vyhrůžkami 0 násilí — —

Že by stoupenci sociální strany, kteří
v Praze a v Brně skutkem, slovem a tiskem
sněmování přakáželi a klidný průběh jeho ru
šili, byli od někoho na to schválně pojednáni,
to se dokázati nedá. A proto nezbývá, než-li
míti za to, že vnikání lidu do sněmoven jest
projevem zoufalství, v němž se dnes Široké
vrstvy jeho nacházejí.

Lid jest bez té míry výdělků, aby mohl
při nastalé a nikým nekárané drahotě životních
prostředků existovati. Tíhu tu cítilo již státní
úřednictvo, učitelstvo, sněmovny oběrmmatěmto
společenským vrstvám bez ohledu „vem kde
veta“ pomohly a proto nynější útoky dělnictva
a socialistů na zákonodárné sbory zdaji se
míti docela přirozený původ a podnětem tím
jest naděje, že by jim sněmovny také mohly
pomoci, jako pomohly jiným.

Proto bylo by povážlivou politickou chy
bou a sociálním nedopatřením, zjevy tyto nej
vážněji nesledovati a příčiny jejich podrobně
nezkoumati.

Socialisté totiž dovolávají se součinuosti
v usnášení zákonů ©To znamená, že z nepo
chybné potřeby a naléhavosti touží po některých
pro sebe nezbytných a žádoucích veřejných
opatřeních. Což nebylo by na čase dohlédooati
k tomu, zdaž nejširších vrstev týkající se zá
kony jsou také do poslední své Jitery plněny
a zdaž jsou správně vykládány? Snad by se
to a tam leccos nalezlo, co se mimoděk přehlíží
a co jest potom následkem toho příčinou k po
vážlivému jitření.

Kdo dnes ku př. dohlíží k toma, aby se
nelichvařilo s potravinami při jejich prodeji ?
Kdo dozírá, aby si soukromníci nedělali z to
piva monopol? Zkrátka zavedení maxima cen
v našem tržnictví, jak to stávající zákony do
volují, zajisté že by bylo obrovským kusem
rozluštění sociální otázky, kterou jsme viděli
dnes se zaťatou pěstí tlouci na brány sněmoven.

Pak-li to klidně nedovedou provésti a
urovnati nynější náčelníci našeho veřejného
života, přirozenů nezbývá, než-li aby provedení
tobo postoupili osobám novým.

»„ **

Hned v prvním ročníku „Obnovy“ ve
svých dopisech důtklivě jsme odůvodňovali,
že nejbezpečnějším klíčem krozluštění rychlého
a zdárného provedení pražskou obcí podnikané
assanace Starého Města a Josefova jest pře
devším zbudování nového mostu přes Vltavu,
který by tyto městské čtvrti vysvobodil z jejich
dosavadní rapadlosti a otevřel do nich nové
brány a cesty. Město, jež jest na větším díle
svého obvodu oblito širokou, nijak nepřechod
Dou a nepřejezdnou řekon a pouze menším
dílem avé periferie sousedí s pochopitelně
žárlivou soupeřkou, která život a ruch do něho
vnikající opatrně cadí, musí vadnouti a ne
může zkvótati.



Po informacích s celou řadou odborníků
vícekráte jsme zde stavbu nevyhnutelného
mostu ze Starého Města na Letnou odporučo
valí, plán a důvody k tomu, jež již před desíti
lety ve příčině té podal a veřejně ve „Světo
zora“ vyložil profesor české techniky v Praze
p. Jan Koula, opětovně jeme zde propagovali,
avšak na staroměstské radnici panovala stále
ku projektu tomu taková chladnost, že na
místě, aby prašaké obci přibyla následkem
zbudování nového mostu na Letné nová čtvrt,
připuštěno, aby stavební rach na Vinobradech
zbudoval běbem doby té na600 nových dornů,
z nichž dobrá polovice mohla státi na levém
břehu vltavském směrem ke Stromovce a od
kládáním zbudování mostu toho zdržen byl
také na kolik let stavební roch v assanaci.

Pražská obec tuto svou upjatost k podniko,
jehož provedení se vyhnouti nemohla a nemůže,
zaplatila ztrátami dnes nevypočítatelnými a
nyní konečně, jak se dovídáme, hledí. zame
škané dobáněti. Jedná se totiž konečně o to,
aby most spojující Staré Město s Letnou co
nejdřive stál proto, poněvadž ukázal se býti
— neodkladnou nutností.

Z Velkého staroměstského náměstí totiž
vznikla průběhem let nádherná třída přes A888
nované bloky a třída ta dochází nyní k Vltavě,
tak že nezbývá, nežJi v ní přes voda po mostě
na Letnou pokračovati.

Pan profesor Koula má po letech veliké
zadostiučinění, jehož se mu dostává tím, že jeho
projekt spojení Starého Města 8 Letnou při
chází opět na denní pořádek, z něhož více
kráte již odsunut býti nemůže.

Ve prozíravosti do budoucna má pražská
obec nepochopiteloou smůlu.. Skoro na všech
stranách dala se dobrovolně sevříti předměstími,
která jt nyní diktují a ve vnitřním městě po
čítá tak, že nad tím rozamní lidé race epínají.
Onehdy dokonce dala na koranu vypočísti, co
za 70 Jet ponese prý representační dům, jejž
na pozemcích u Prašné brány někteří páni
chtějí pro židovské krámy postaviti. Něco po
dobnéhonedovede předarčiti ani žádnýprorokI

Jak se pražský komunální program scvrkl,
tobo dokladem jest návrh, aby se prý čtyři
kráte za rok v určitý den po Praze na obecní
povozy sbíraly a z města vyvážely staré —
útruzoky! A o tskovém návrhu 86 ua staro
městské radnici debatuje a klidně se poslou
chají výpočty, co ponesou obecní objekty na
70 let

Než raději o tom končíme a že naše mí
nění o veřejném našem životě a naše názory
o českých poměrech začínají býti sdíleny šir
šími vrstvami české společnosti, uvádíme dále
zajímavou úvahu pražského týdenníka „Ná
jemník“, který velice vtipně rozepsal se o
„hrabošich“, kteří náš veřejný život opanovali.

«
*»

„O braboších“ poslední „Nájemník“
píše:

FEUILLETON.
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Vácelav Řezníček.

XXIL

(Z jarních luhů).

Jak jsem již na svém mistě šíře uvedl, pro
žili jsme jako studenti ve druhé polovici let sedm
desatých různé, mladou mysl vzrušující doby.
Ssbsko-turecka válka roku 1876, rusko-turecká
valka roku 1877 a následující ji osvobození Bul
harska z poddanství porty otomanské, zabrání
Bosny a Hercegoviny vojskem rakousko-uberským
roku 1878, to všecko dodávalo nám stále nové a
nové vznéty, z nichž bujely a kvetly sympatie a
oddanost k velké myšlénce slovanské.

Ki..ve irání Bosoy a Hercegoviny v létě
r. 18781) -+ der sledováno s nemalým účas
tenstvím. K zabraní Hercegoviny vyslany byly
totiž také uva české pluky a sice Čáslavský Reis
schach-Mondel č. 21 a jičínský Nobili č. 74. Nobili
ležel tehdy posádkou v Hradci Králové a Reischach
Mood! v Josefové. Důstojnictvo i mužstvo jejich
bylo zde tudíz známo a když byly v srpnu mo
bilisovány, byli do zbraně zavolání také četní hra
dečtí studenti, kteří se ke plukům tém dle bran
ného zakona z r. 1868 dali jako dobrovolníci od
vésti. Proto k vůli těmto známým jevil sevHradci
k operacím pluků těch v Hercegovině všeobecný

zájem, zejména pak když v den sv. Vácslava r.
1878 přišly před Livnem do prudkého ohně.

Když pak se před vánocemi záložníci vraceli
domů, tu ani bradecké školy nezůstaly vzdáleny
valečné nálady, kterou z Hercegoviny vedle turec
kého tabáku účastníci okupační výpravydo vlasti
přinesli. Cítili jsme, že v tom všeobecném ruchu,
kdy Slovanstvu svoboda rozkvétati začala, kdy
branice držav balkanského poloostrova se měnily,
musíme také v Hradci Králové něco důležitého
pro všeobecné dobro a v zájmu Slovanstva vv
konali.

»Na všech stranách je rozkladný prooss

patrný. Nevíme,jak dlouhobudeještěk,
vat s jaké budoujso důsledky. -tověsk jen osudem našeho národa — dějege tak

i jinde. Jezdilg se dlouho v jedněch kolejích
a dlužno vyješděné a roshité cesty znovu u
praviti. K vůli pořádku třeba vyvětrat a vy
smejčit v naší české domácnosti.. . Zdne
můžeme z místa, má dvě příčiny: nepřízeň
vlády a vlastní rozbáranost. První příčina je
částečně podmíněna druhou. Mějme na paměti,
že pokud nám vláda nemasí nic dáti, že také
nedá. Byla-li nám doba přece někdy přízni
vější, vědy to bylo jen k vůli zahraničním po
měrům. Byly také už doby, kdy byli vládním
kruhům i neněmečtí národové dobří — a

řijdou zase, ale nečekejme na ně. Důležitějším
je vědomí, že čím jsme — tím jeme vlastní

sílou. Rostli jeme za útisku — porosteme i
dál. Zde je vlastní náš živel. Hádáme 50 o
prostředky k dosažení účelu a zapomínáme na
cíl, který je dosažitelný sa jistých podmínek.
Jest chybou, že se již nekoná obětavá národní
práce a že se rozmohli u nás „hraboší“. To
je vínou nedostatečné kontroly našich poměrů
i lidí. Naše korporace obsadili pachtýři ve
řejných funkcí, kteří si hledí především vlast.
ních prospěchů. To odhání lepší element z ve
řejného života. Od každého se žádá příslu
Šenství xu straně neb koterii a pohlaváří těch
stran i koterií pro své soukromé zájmy uza
vírají kompromisya tvoří vzájemněpojišťající
společnostna své mandáty. Naše společnostje
rozbita a v její náhledech panuje největší
zmatek. Následkem toho jsou ony vnepěkné
poměry, které jsou sice veřejným tajemstvím
8 přece se onich mlčí. Proč? Tyto věci máme
ve vlastních rukou a nemůžeme je urovnat a
zlepšit. Za takových nezralých a nepěkných
domácích poměrů nemůžeme mít nějakého vý
znamu na venek. Tedy nejprvé uspořádanou
domácnost a potom teprv váhu ve veřejnosti
— jinak nél“

Tato rozumná slova zasluhují, aby 8e co
nejčetněji čtla,

Obrana.
(3) Zajímavé přiznání. „Český Učitel“

píše: „S pokrokářstvím a pokrokovostí dělá
80 dnes již běžný obchod, jakos každým jiným
heslem, na kterém se poznala obchodní schop
nost. Vyzdvihne se pokrokářská firma a to
jest jako patent na všecko, co odtud pochází,
že jest výtečné a především nedotknutelné.
Kdo opováží se míti mínění jiné, je člověk ne
pokrokový, zpátečník, farisej a t. p.“ Konečně
tedy slovo upřímné! Konečně tedy potvrzení
toho, co Obnova již dávno tvrdila a příklady
dokládala l! Ovšem že „Čes. Učiteli“ tato slova
proklouzla „pro domo sua“ (pro soukromou
záležitost vlastní) ve sporu sjiným „pokroko
vým“ listem, ale jsme i tak za ně vděčni. Do
—=—==—=——————————————

Našetřída byla pravě v sexté a proto toto
povýšené již postavení jejípřímo naléhalo, abychom
v tomto evropském ruchu nezůstali nečinnými a
abychom naň jenom se založenýma rukama jako
diváci nepohlíželi. Nadšené řeči, vroucí horování,
rázné zpěvy, to všecko nepostačovalo, prahli jsme
po skutku a to po skutku velikém — —

Chodili jsme s rukama v kapsách svých
zimníků za nevlídných zimních dnů po velké pod
síni, za příznivější povětrnosti vycházeli jsme na
procházku za brány, hlavně na nádraží, věsíce při
tom myšslénkami přeplněné hlavy a rokujíce, co
v této těžké situaci podniknouti. Najednou byli
jsme celá třída tak dohromady sjednocena, jako
nikdy před tím, ani potom. Jindy totiž bývala
mezi námi jakási hranice vzájemných styků a dů
věrnosii,

Hranici tu táhl mezi námi domácí řád, jenž
vázal kollegy bydlící v Borromaeu, kteří ne
měli tolik příležitosti k besedování a fantasiím,
jako jsme méli my, kteří jsme zůstávali sve městě«.
Hranice ta však v této době padla. Borromacisté
nás pod různými záminkami navštévovali v našich
bytech, my jim to opláceli v Borromaeu a i na
jejich procházkách jsme je doprovázeli. Při tom
pak klíčilo a rostlo naše umínění, že musíme
jedaolitě přistoupiti k vykonání nějakého důleži
tého činu, jímž bychom stávající situaci našeho
národa pošinuli značně v před.

Trvalo to kolik neděl, než-li jsme se roz
hodli, jským spůsobem se to má státi, až konečné
jsme se usnesli na tom, že budeme vydávati —
Časopis, v němž své mínění a své stanovisko pro
jevíme a ukážeme, jakými a kterými vlastně ces
tami se má národ náš za přítomných okolností
ubírati.

Borromaeisty v těchto poradách zastupovali
hlavaé kollegové Puchmajer a Jansa a »měšťáky«
representovali kollegové Šolc, Klumpar a Čížek.
Já, snad jako nejsilnější kuřák v třídě, jejš i náš
třídní pan profesor z fajfky sdloubaténským trou
belem kouřiti viděl a od něhož si jednou na ná=
draží pam profesor Slavík viršinko zapálil a pak
jako ochotný cvičitel svých koljegů v šístce, jíž

dáváme k apřímnéma stesku „Čes. Učitele“
ještě toto: Nejbrabjínadávky a|ši za kato

aronelskvirm nění a su o ani v .
nilotei Akouto,pokyd kovéL .
váděly strany „pokroková“. Panc pok osti

yl každou nedbalost, všecko doševní ob
ezenost. Státi se pokrokovým — tof bylo

věcí nejanadnější. A kdo chtél pracovati vášně,
kdo snažil se sachovati sí připrácí nestranné
stanovisko k oírkvi, byl od pokrokářů smýkán
jsko zrádce a farisej. A pro takové
káře“ bohužel pravá věda, prav pokrok vlo
vázl; místo uvědomění českého lida vidime

nejemata zmatení názorů právě u lidí —pokrokových.

Politický přehled.
Brány sněmu království Českého ce s800

14. t.m. ozavřely,kdy nejvyšší maršálek schůzi
ukončil-řka, že dobu příští scaůze poslancům
písemně oznámí, caš ovšem znamená odročení
nněmu. Sněmování trvalo celkem 9 dní, vlastně
konaly se jenom tři schůze, jež dohromady
trvaly asi sedm hodin, za kterouž dobu po
slaucům vyplaceno celkem 38.000 K. Neodů
vodněnga neústupgostí Němců nevykonáno
pranic, zmařeno i jednání o podpoře v nouzi,
D8 niž dychtivě čekali čeští i němečtí rol
níci. Nejvyšší maršálek všemožně se na kon
ferencích klabovních předsedů přičiňoval, aby

se stal sněm Po oo oná dělným,ale marně.Ozvěnou marného jednání sněmovníhojsou pro
hlášení 2 mladočeská, jedno agrární strany,
v aichž ostří obráceno proti Němcům a vládě
a obbajováno stanovisko strany. Tak ovšem
samozřejmě příští zasedání říšské rady, jež
svolána bade v polovici listopadu, ocitne se
zase ve znamení české obstrukce. Dr. Kórber
dle různých hlasů jakoby se chystal pomocí
$ 14. k oktroyování nového jednacího řádu na
říšské radě.—Na krajskémsjezdu mladočeské
strany v Plzní v neděli obhajoval dr. Herold
svou stranu řka, že obstrukce zůstane jim nadál,
zbraní. Poslancům vyslovena plná důvěra,
voláno po organisaci strany a po sjednocen
se atran v boji našem. — V neděli způsobil *
v Praze social. demokraté demoostraci pro vše!
obecné právo hlasovací, při niž policie užila
zbraně. — Na moravském sněmu jedná se nyní
obvyklým chodem; přijat také včemi hlasy ze
stracho před demonstracemi podaný pilný ná
vrhněmeckýnazavedunípřímýchtajnýchvoleb
v obcích venkovských. — Na kraňském sněmu
způsobily obě národní strany slovinské bouř
livou demonstraci proti zemskému presidenta
Heinovi, jejž téměř vyhaněli ze sněmovny. Za
bonřlivého souhlasa galerie schválen byl pilný
návrh, kterým se zemskému presidentovi vy
slovuje nelibost, že mluví ve sněmu německy.
Bonřlivými projevy s galerie byly obě slovin
ské strany napomínány k svornosti a smíru.
Sněm na to odročen.—————————-—"———
mae pan Horalek výborné hráti naučil, požíval
jsem jakéhosi renome zkušeného již člověka a
proto jsem urovnéval sporné nábledy. Jed
nalo se totiž o to, aby podnikaný námi list ne
přinášel žádných překladů, koníčků a hádanek.
To jsem měl uloženo ozabiti«, což jsem tské šťastné
učinil, prohlásiv překlady za vlastní nezralost a
hraní si s koníčky a hádankami zs dětinství.

Listu dáno jméno »Z jarních luhů«, redakce
svěřena bylu kollegovi Šolcovi, tehdy osvědčenému
a nejpřednějšímu básníku v třídě a stisk« jeho
do vlastní režie převzal kollega Ladislav Klumpar.
Že jsme svůj list ihned stiskli«, ukazuje, že jsme
brali celou věc nanejvýš vážně. Této vážnosti do
dal jí především kollega Klumpar, který seznámil
se v kanceláři svého pana svaka Bohdana Peřiny,
městského úředníka, s hektografem a užívání této
tehdy novinky k rozšiřování našeho. listu ke
všeobecnému našemu překvapení a souhlasu od
poručil. Proto jako odborníku byly mu tisk našeho
listu i jeho administrace, s nimiž se etabloval
v bytě svého pana otce, řiditele našeho gymnasia,
ochotně svěřeny a za každé číslo platil mu každý
odběratel na papír 6 tiskací potřeby tuším že asi
pět krejcarů, následkem čehož ochotný podnikatel
pracoval nepocbybně s nezbytným citelným de
ficitem.

Že by si byl totiž jako nakladatel ze zisku
časopisu toho koupil dům nebo statek a vozil se
po Hradci ve fiákru, o tom nevím.

Časopis náš «Z jarních luhů« však docela
vážně konkuroval s tebdy kvetoucím »Lumírem«
a byly v něm otištěny básné a povídky, které po
našem mloční v každém ohledu obsah »Lumíra«
dokonce i předstibovaly. +Z jsrních luhů« pestřil
se bohatou květenou mladistvé naší nadšenosti,
tak že je až na kollegy Pelikána -a Polívku ode
bírala celá, přes čtyřicet blav čítající naše třída,
Já psával do časopisu toho povídkya časovéfeui
letony. Vycházel od listopedu až do konce měsíce
květne, kdy byl další jeho život a rozvoj bez
děčně násilně přetržen a sice více s důvodů for
máé!ních, než-li věcných. A provedl to náš učitel,
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studenti aemají býti tepění v něm. domech.Divná to kultura Němců, kteříjinou národnost
vedle sebe nestrpí.

Císař odejel zase na nějaký čas do Uher.
Nový úspěch vzešel Msďarům tím, že král ua
řídil, aby, v Pešti zřízena byla zvléštní tělesná

stráž, jejíš kapitánem by jmenován polní £brojmistr bar. Féjervary. Proti zméně jednacího

řádu a proti provedení rozatímní obchodnísmlouvy s Italií vystoopila spojená maďarská
oposice.

Dne 2. říjoa zemřel v Pilnici u Drážďan
v 32. roce saský král Jiří, jehož bratr král
Albert zemřel r. 1902. Nástupcem stal se ko
runní princ Bedřich Angast, jenž přijal jméno
Aogust III. Manželkou jeho jest nyní rozve
dena Luisa Toskánská, která svým útěkem
s učitelem svých dětí v celém světě způsobila
sepsaci.

(italská vláda rozpnstila sněmovna a vy
psala nové volby, poslední to prostředek proti
sílné agitaci soc. demokratů a republikánů.

Francouzský minieterský předseda Combes
nařídil právě 23 biskupům, v jichž diecésích
nacházejí se kněžské semináře Sulpiciány ří
sené, že masí tyto Sulpiciány do jednobo roku
odstraniti a světskými kněžími nahraditi.

Sotva poněkud potlačeno povstání Hererů,
vypověděna německým koloniím v jihozápadní
Africe vyhlazovací válka vrchním vůdcem všech
kmenů hbetentotských. Je vidět; že německá
kultura nenese dobré ovoce.

Na mandřurském bojišti konečně nastal
obrat Rusům příznivý. U Jentaje mezi Muk
denem a Liajojangem srazily se tři japonské
armády s Rusy. Boj hrozný se tu rozvinol a
trvá jiš na 14 dní. Z počátku sice hlásáno. ja

onským tiskem, že Rusové poraženi, ale nyní
Jeví se pravý opak. Kuropatkin prorazil střed
japonské armády Nodzuem vedené, řídě sám
ruské operace. Kuroki na pravém křídle ja
ponském rovněž prý zatlačen. Levéma křídlu
japon., jež vede Oku, nepodařilo se dosud ně
jaký zvláštní úspěch provésti. Generál Kuro
patkin nedbaje prudké palby, v největším ne
bezpečí skočil na koně a sám vedl petrovaký
plak proti nepříteli. Tento stkvělý příklad
osobní statečnosti působil velice na raské
vojsko, tak že Japonci brzo v neurovnaných
hoafech prcbali. Některé divise japonské
byly úploě potřeny, mooho Japonců zajato
a více děl ukořistěno. Zprávy z Tokia
jsou ovšem nyní mnoho zámlklé, přiznávají
částečně neúspéch zbraním japonským, což jistě
svědčí, že se jim zle vede. Japonci i Rasové
připravují se k rozhodné ráně, chtíce jeden
drabého zdrtiti, Všechny nejmodernější vymo
ženosti válečné, největší ostražitost na obou
stranách ovšem jsou příčincu, že jednotlivá
bitva trvá tolik dnaí,kdy se bojuje dnem nocí
bez ustání. Ztráty jsou dosud nepřebledné,
brozné na cbou stranách, dosud nelze si před
staviti jich velikost.———————Ú >
od něhož jsme toho nejméně očekávali, ač učinil
tak z důvodů skutečné závažných.

Nepřímou příčinou zakročení jebo byl jeden
z mých feuiletonů, v němž jsem do čehosi bodl
tek, že následkem toho mělo se mně v důvěrnosti
dostati důtky. Aby se tu stalo, bylo »závadnée
číslo ukázáno panu katechetovi Janu Ehmrovi.
Ten však vida tištěný a úředně neschválený tajný
studentský Časopis, užasl a závadného místa v ném
vůbec si nevšímaje, k vůli uvarování možnémo
zakročení úřadů, rázem celý náš podnik s povrchu
zemského sklidil,

Měii jsme bo odpoledne drubou hodinu na
náboženství. Přišed do třídy, tvářil se proti svému
obyčeji nanejvýš vážné a starostlivě, Ani jeden
úsměv nepřeletěl jindy vlídnou tvář, ani jediná
bodrá poznámka nás k pozornosti nerozjařila,
Byla to nejsmutnější hodina, již jsme s ním za
žili. Když školník Nábělek odžvonil čtvrtou a když
jsme se potodlili, tu pih ktteehete sáhl do kapsy
a vylovil odtamtud číslo našého časopisu.

sKdo není odběratelem tohoto tiskopisu, může
odejítle problásil.

Odešel jenom Pelikán s Polívkou, To pana
katechetu nanejvýš překvapilo.

| Mimo tyto dva zůstala totiž celá třída sedět
v lavicích.

»Ať vstane redaktorl«, nařídil chvějícím se
hlasem.

Vstal Václav Šolc.
sAť( vstane tiskařle, pokračoval,
Vstal Ladislav Klumpar.
sÁť vetanou apolupracovníci«, pronesl za

jíkavě.
Vatela třetina třídy.
Anyní stála'celá třída.
Paa katecheta zalomil rakame « spustil.
»Do čeho jste se to spustili, vydávati tištěný

časopis bez ohlášení úřadům a proti disciplinár
ním pravidlům ?« jal se bořekovat, »Máte o tom
ponětí, co to všechno ofůžé mítí za nášledky pro
Vás i pro Úústav?e

My mlčeli.

Z Kostelcewm.Orl. Pěkněsenámvydařilu
přednáškové schůze dne 16. t. m. Vldp. děkan v zaajovací řeči velmi trefaů vymezil pojem pravého po
kroku a udělil pak alevo vp. J. Sahuloví s Hradce
Král.) který v delší přednášce dovodil, še latherství
nebylovpříčiněkultacaípokrokem; srovnávaltehdejší
učenost církve s tvrdošijným bojem lutherských pa
storů proti objevům katolických učenců a podával
příklady, jakými nesmyslnými pověrami dovedli pro
testantětí dachovní lid oblupovati. Vhodně poznamenal
a příklady odůvodail, jak naši liberálové místo co by
se aspoň ačkdy zmínili o tmářetví protestantském,
raději si vymýšlejí mejpotapnější lží o církvi katolické,
Ku koaci přál plný edar pokroku pravému. — Na to
nás pěkně pobavil orchestr p. ředitele Jeřábka několika
bravarné sohranými budebními kusy; přestávky byly
Vypiněny hudbou gramofónu. Zdař Bůh práci další!

Z Chradimě. Katolicko-národníjednotažen
a dívek pořádá veřejnou přednášku dne 23. října v ne
děli odpoledne o 4. hod. v malém sále průmyslového
musea. Přednášeti bude vdp. ThDr. Fr. Reyls Hradce
Králové; théma: Lurdy.

Z Čermilova. Naše jednota pořádádne 23.
října schůzi spojenon s přednáškou vp. J. Sahaly
„Náš boj.“ Počátek o 8. hod. odpol. — Na poslední
neděli po av. Dacbu chystáme cecilský večírok s vy
bravým programem.

Z Čáslavě. Na den Posvěceníchrámu Páně
pořádali křesťanětí sociálové čáslavští zábavní večer
spojený s přednáškou vdp. Františka Kohouta, c. k.
professora vyššího gymnasia Čáslavského. Za předmět
řeči své zvolil si pan professor případné thema po
ovícenské náladě velmi četného posalucbačstva: Jak
se bavívali naši předkové.“ Po poučné a zábavné před
nášce zapěli členové pěveckéhoodbora některé blatácké
a libické písně a spolkový oktet vyšel vatříc tance
chtivé mládeži. — Čistý výtěžek této zábavy věnuje
se ku zřízení spolkové knihovny, která vejde v život
15. listopadu t. r. Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Ustanovení jsou“

pp. Karel Hrdina, farář Boušínský, za faráře do
Chvalkovic; Ludvík Moláček, kaplan v Limberku,
za kaplana do Losenice; Fr. Kadlec za kaplana
do Limberka; Fr. Malich, kaplan, za administrá=
tora v Hořicích; Fr. Šáda, kaplan, za administ
rátora v Lukavci; Fr. Eisler, koop. v Heřmani
cích, za kaplana do Ledče; Karel Valenta,kapl.
v Kyšperku, za kapl. do Štěpanic; Jos. Bartoň,
admicistrátor v Bohdanči, za administr. do Chře
novic; Ant. Svatoš, administr. ve Chvalkovicích,
za administr. do Boušína; Fr. Herman, neomysta,
za kaplanado Lukavce.— V Pánu zesnuli:
p. Jan Krejčí,farát v Lukavci,+19. září, (naroz.
1868, vysv. 1881); p. Rudolf Sehmidt, (V. Vuln.)
b. notář, farař Starobucký na odpoč. + 9.října
(naroz. 1826, vysv. 1351). — Uprázdnila se fara
v Boušíně, patron. kníž. Sehaumburg-Lippe od
6. října b. r.

Vkněš. semináři královéhradeckém
přijato letos do I. ročníka 37 alumnů a jeden člen
řádu praemonstrátského, do II. roč. 26 bohoslovců, do
————————— 5

sA kde to, Klumpare, tisknete?«
pan katecheta.

+V tatínkové pokoji«, odpověděl tázaný syn
řiditele gymnasia.

Panu katechetovi klesly ruce. Nevěděl si více
rady, co dále.

»Zítra promluvíme si o tom vícela, pro
hlásil celý ubledlý a dlouhými kroky odešel hledat
patrně pana řiditele Klumpara. Ač nám nebylo
při tom do žádné veselosti, předce dali jsme se
do smíchu doufajíce, že celá záležitost vyřízena
bude hladce. Nejvíce jsme se báli o kollegu Klum
para, strachujíce se, že si to doma od pana otce
zle vypije. Proto záhy po ránu jsme na něm vy.
zvídali, jak to dopadlo a co říkal pan řiditel.

Kollega Klumpar se po svém způsobu ve
zdravím kypící své tváři usmíval.

»Fotr prý o tom dávno ví a povídal, že číslo
za číslem sledoval a když zde byl zemský pan
inspektor Kosina, tak mu vyšlá čísla ukezoval a
panu inspektoru se některé věci v nich líbily« —
sděloval nám. Nevěřiti mu, nebylo příčiny, Znali
jsme leskavost páně "řiditelovu 1 liberálnost zem
ského pana inspektora.

»A huboval tatínek la ptali jsme se.
»Mné neříkal zlého nic<, povídal Ladislav,

Celá- věc zdá se ho baviti«,
Nyní jsme čekali, co bude dále.
Nečekali jsme dlouho. V jednom respiriu

mezi bodinami dostavil se k nám pan katechete
s obvyklým svým úsměvem ve tváři. A ihned
začal.

+Vaše literární snahy zasluhují pídého uznání.
Proto pěsttijte si je dále. Avšak abyste práce své
dále jako časopis tiskli, k tomu potřebného úřede
ního povolení dostati.se vám nemůže, Proto musím
vám tiskací váš stroj ve prospěch gymnasia skon

tazal se

nemilého se nepřivedli la prohlásil.
Á tu ujel se slova kollega Klumpar.
oHektograf patří celé třídě«, jslse řečniti, sa

myho gymnasiu rádi věnujeme, ale prosíme, aby
ten náš dar byl vytištén ve výroční zprávě«,

HL 36, do IV. 22 a 1 člen řáda praemon., celkom 1i2
anichů je 7 Němcůs Čech, ostatní Čechové,

Informační kurs šivnostemsko
právní. Městské průmyslové museum pro sorero
východní část království Českého společně s obchodním

gremim v Hradci Králové pořádají ve dnech od 24.o 27. října t.r. za pomoci slavné obchodní a živ
nostenské komory v Praze bezplatný informační kura
Šivnostensko-právní pro činovníky živnostenských spo
lečenstevý avého obvodu. Přednášejí P. T. pp.: dr.
V. Schuster, tejemník obchodní a divnostenské ko
mory a dr. J. Graber, nniv. docent a místotsjemník
obchodní a živnostenské komory v Praze, dále pp. dr.
K. Polák, c. k. živnostenský instruktor a dr. Fr. Za
choval, professor vyšší obchodní akademie zde. Před
nášeti so bude denně 4 až 5 hodin v místnostech čí
tárny prům. muwa v bodově c. k. odborné školy
v přízemí. Veškeré blišší informace udělí ochotně ře
ditelství průmyslového musea i obchodní gremium
v Hradci Králové.

A Přednášek informačníhokursn v Hradci Králové. V pondělídne 24.
října: O 10. hod, dopolední: Uvítání účastaíků, zapi
sování, rozdání rozvrha přednášek a prohlídka prů
myalového musea. Odpoledne od půl 3.—4. hod, před
náška: „Národohospodářeký podklad otázky žívao
stenské.“ Přednese p. dr. Josef Gruber. Od 4—6 hodin
„Pracovní smlouva“. Pan dr. Fr. Zachoval. V úterý
dne 25. října: Od 9—10 hodin dopol.: „Živnostenská
politika a odbyt výroby“. Od 10—11 hodin dopol.
„Obchodní komory a jich význam pro šivnostnictvo.“
Pan dr. Josef Gruber. Odpoledne od 8—4 hodin:
„Starobní a nemocenské| pojišťování“, Pan dr.
K. Polák. Odpoledne od 4—5 hodin: „Organi
sace.“ Pan dr. K. Polák. Ve středu dne 26. října:
Dopoledne od 9—i1 hodin a od 2—4 hodin odpol.:
„Živnostenský řád“ a „praktické příklady ze živote
společenstevního.“ Pan dr. K. Polák. Odpoledne od
4—6 hodin: „Učednická otázka.“ Pan dr. V. Schuster.
Ve čtvrtek dne 27. října: Dopoledne od 9—11 hodia:
„Podpůrná akce a úkovytechnologického průmyslového
mosea.“ Pan dr. V. Schuster. Odpoledne od 2—4
hodin: „Nejdůležitější poučky z obchodního a emě
nečného práva. — Úvěr. Pan dr. Fr. Zachoval. Doslov,

Nová záplava krvavé četby. Kvečeru
dne 19. t. m. chodil s náručí knih jistý muž po do
mech od bytu k bylu a v každém zanechal prvé se
Šity dvou románů (tena 20 baléřů): „Kníže hor“
s nakladatelství Al. Hynka v Praze a „Aninka z Tá
ravy“, román od Arnošta Gollinga, nákladem Josefa
Robinsteina ve Vídoi, K prvéma románu slibuje na
kledatelství při odebrání 20 sešitů jako premii mo
dlitební knihu, jejíž krámská ceza páčí se na 6 korun
za doplatek 2 K 20 h, aneb za týž doplatek některý
ročník „Zábavných listů“. Také lze obrazy jako premii
obdržeti: Mistr Jan Has a Jan Žižka za doplatek
80 b na každý obraz a pod. K druhému románu za
doplatek 2 K 650 h modlitební knihu a po odebrání
celého díla dva obrazy: „Srdce Ježíšovo a Srdce
Mariino.“ — Nemtnime zde podávati ukázky této
Nzušlechťající“ četby, která jest sepsána na rafinované

dráždění nervů. Rozumí se, že až právě prvé sešity
jak svými obrázky, tak textem nezkošeného člověka
mocně k odbírání lákají. — My však varujeme před
těmito tactovými krváky, které zušlecbťajícího nemají
nic, ale za to mají posloužiti kšeftu nakladatelův,

Máme mnoho krásné lidové četby od Jiráska, Raisa,
Třebízského, Brodského, Kosmáka a jiných. Ale mnohý
český člověk chycený do sítě výdělečných nakladatel
stev vůbec ani jmen těchto spisovatelů nezná, ačkoliv

———————MJ
Pan katecheta Ehmer se smal, že tak snadno

hektcgrafu na nás dobyl.
sTak mně to po škole přineste do knihovny le,

řekl a odešel.

Po škole kollega Klump:r masu z hekto
grafu seškrabal a zebaliv ji do »Pražského Den
níka«, ve průvodu kollegy Úižka a mém panu
katechetovi jí donesl. Ten byl tím překvapen. Ne
znaje podstatu hektografu, dal si vykládati, jak
se ho užívá.

Klumpar mu to obšírně vyložil.
Pan katecheta nad výkladem tím vrtél hlavou,

ale neříkal nic, až teprve na začatku septimy,
když jsme na něho doráželi, proč ve výroční
zprávě nebylo vytištěno, že naše třída věnovala
gymnasiu hektograf, dal se do hlasitého smícbu.

vJá myslil, že vás zachráním před možným
nebezpečím a stiháním úřadů a zatím staral jsem
se zbytečněle s veselým smíchem prohlásil. +Co
jste mné pro gymnasium darovali, to jsem musil
zahoditl«

A bodrým, srdečným svým způsobem za
hájil svůj výklad, a o našem hektografu ve škole
více ani slovemse nezmínil, Jeho patrné nejblaho
volnější a starostlivé zakročení mělo však v zápětí
zaniknutí našeho časopisu »Z jarních luhbů«,
nebot když jsme ho nemohli tisknouti, přestal
míti pro nás půvab a tak se stalo, že jsme vlastně
ničím ve prospěch stávajících poměrů platně a
patrně při své nejlepší vůli jako sextané nepřispěli,
neboť nám v tom nejťastný sběh okolností bez
děčné zabránil,

Panu katechetovi Ehniřovi to potom často
přicházelo du hlavy, že se nám ta nešťastně a
zbytečně postavil v cestu, po které jsme mobli
dojíti k okamžení, že jsme celé Evropě měli pří
ležitost ze sexty nadiktovati nové směry živote a
vývoje.

Smával se totiž tomu, jek jsme v pokoji
řiditele gymnasia proti disciplinárním pravidlům
tiskl i zemskému inspektoru známý Časopis a
jak on měl o nás zbytečnou starost, aby nás
úřady prolo nestibaly,



čte mnoho a mnoho, Povlaností všech naších vzdělanců
Jest upozorňovatí lid os četbu sušlechtující a odrracetí
Je) od krvavých románů. Nechť se nikdo s našich
čtenářů nemýlí, jestliže nakladatelé takových dráždi
vých románů slibají za premie modlitební knihy a
svaté obrazy. I v tom jest kšeftovnická chytrost; je-lí

četba nabízeuá a hodně draho placená taky křesťanskou.
Požár. Dne 19. t. m. před půl 8. hod.

večer vyděšen byl opětně celý Hradec hroznou
záplavou, která se snesla nad Hradcem od obně,
jenž neznámýmzpůsobem zachvátil pozůstalé pravé
křídlo obecních (erár.) kulen oa Žižkově náměstí,
z nichž střední Část již před rokem lebla popelem.
Téměř v okaižiku rozšířil se oheň celou rozsábloa
kulnou, která zvlášť na obou bocích byla až po
střechu přeplněna zásobami píce náležejícími nájemci
kulen pí. Riemrové, mající vše pojištěné. Mohatné
sloopy ohnivé přes hodinu šlehaly k nebesům,
než se eřítily krovy a patro, jichž pádem celé
Spousty jisker vyrážely vysoko k oblakům. Bylo
to věru uchvacající hrůzostrašné divadlo. Přikva
pivší sbory hasičské upnuly svou ostražitost pouze
na město horní, aby tam obeň od létajících jisker
snad nebyl zanešeo, jinak nechaly kůlny ohni
v plen, ježto marné bylo nějaké zachraňování.
Právě vál východní vítr, takže se na Malé ná
městí sypaly spousty jisker a oharků, které však
bdělosti mnobých škod nezpůsobily. Kdyby vál
vítr proti divadlu, nad kulnou stojícímu, jistě by
bylo ohněm zoičeno. Ještě ve čtvrtek večer šle
haly po spáleništi plameny. V sousední zahradě a

ři cestě stojící lípy a kaštany silně popájeny.
aké tu zničeno několik životů — 4 husy a ně

kolik slepic, jež v kůlně byly chovány. Tyto kůlny
jaou zkrátka pro město stálým nebezpečenstvím.
Zbývá ještě jedna část; kdyby ta chytla, bylo by
to vzhledem k těsnějšímu sousedství jiných budov
tím povážlivější. Jsou-li kůlny určeny k zboření,
ať se to stane raději hned.

Výročí úmrtí Václava Plácela z El.
bingu. Dne 6.října bylo tomu 300let, co v Hradci
Kr. zemřel tento vzácný učenec a vlestenec. Nar: di)
se v Hradci Kr. 7. září 1556, kdejotec jeho byl zámož
ným měšťanem. Po právnických studiích v Praze
usadil se ve svém rodišti, kde zastával na př.
úřad prokurátora, kancléře městského, inspektora
škol. atd., zastupuje též obec hradeckou na sněmu
zemském. Císařem Rudolfem povýšen do stavu
vladického. Zemřel 6. října 1604 a pochován
v kostele ev. Ducha v Hradci Král. U Daniela
Adama z Veleslavína vydal r. 1592 „Historii
židovskou“.

Úmrtí. Ve středu zemřel v Hradci Král.
zdejší notář p. JUDr. L. Scheiner ve věku 58. let.
Pohřeb konal se dnes v pátek.

Z Klieperova divadla v Hradci
Králové. Rydelovo drama „Na vždy“, jehož děj
vzat z let po povstání polském r. 1863, sehráno
bylo minulou neděli jednotou divadel. ochotníků
Klicpera za spoluúčinkování člena Národ. divadla
p. Ed. Vojana se zdarem úplným. Z pochmurné
nálady tryskající bolest při některých výjevech
téměř uchvacovala. Více sebevědomí bobatýrakého
skladateli ovšem z péra vypadlo a pak ta nejasná
láska Mariina! Pan Vojan v úloze cizince uprch=
lika Romana oduševnělým provedením v každé
části projevoval amělce vynikajícího, jemuž pí.
Paulová v bolesti Mariině věru čestně po bok se
stavěla. Taktéž p. Paul jako Zdislav ap. Beránek
v úloze kněze Zachudy zajisté uplatnili své he
recké nadání. Přečetně shromážděné obecenstvo
ovšem také neskrblilo projevy úcty a nadšení.

K životnímu pojišťování. Předměsí
cem zřízen v našem městě vrchní inspektorát
moraveké zemské pojišťovny, na kteroužto instituci
své čtenáře opozorňojeme. Tato pojišťovna podléhá
dozoru moravského sněmu a jest řízena zomským mo
ravakým výborem. Výtěžek rozděluje se mezi členy.
Nízké sazby dovolují i méně zámožným vhodně se ve
prospěch svůj neb své rodiny pojistiti. Není třeba ni
komu vyhledávati pojištění u cizích ústavů. (Bližší viz
v insertu.)

největší to ledovec rakouského mocnářství, a čarokrásné
údolíampezeánskélze viděti příští týden v 5O skvost
ných obrazech v panoramě Národní Jedasty Severo=
české. Kdo nemůže cestovati, nulezno náhradu v pa
noramě N. J. 8. v bývalém klášteře za kostelem av.
Ducha. Obrázky se přeměň.jí každou sobotu.

Mladoposvícenský věneček pořádáse
© neděli 23. října ve dvoraně Adalbertina v Hradci
Králové. Vojenská hudba pěšího pluku čís. 49, Za
čátek v 7 hod, večer. Vstopné 1 K.

Zkoušky podkovářské konajíse 19.
prosince v Hradci Král., 5. pros. v Obrudimi, 17.
pros. v Jičíně. Koho příslušné hejtmanství ke
skonšce připustí, dostaví se jmenovaného dne
v 8 bod. ráno.

V Z dějin poddaných vesnic býva
lého pamství Hradce Králové. (Dle zá
snamů archiválních podává V. P—o.) (Pokračování.)
VI. Plotiště, Filip Metelka měl3 str. I., 5str.
II. tř. 8 str. 1 věr. ITI,tf. děd. rolí, pod 1 str. za
hrady; platil při sv. Martině 3 zl. 89 kr, 1 den. úroků
do důchodu, vrohnosti odváděl 3:/, slepice, desátku
k sv. Anně 1.kr.a 2 čtvr. žita, robotoval 3 dny týdně.
Jakub Metelka měl 1 str. I., 4 str. II., 3věr.IIL
tř. děd. rolí, 1 str. 1 věr. sahrady; do důchodu vroh
nosti platil úroků 1 z). 32 kr, 1 den., vrohnoati od

váděl %1/,slepice, desátku k av. Anně 1 kr. a 1 atr.
2 věr. dita, robotoval2 dny týdně, Matěj Petříček
roěl 8 věr. I., 2 str. II. tř. dédič. rolí, pod 1 věr. sa
brady; odváděl vrchnosti 1 slepici, robotoval 2 dny.
Martin Říb (Hřib?)měl3 věr. I.. 1 etr. II. tř.děd.
rolí; pod 2 věr. zahrady; platil dů důchodď úroků

kr. 8 den., robotoval 2 day týdod. Matěj Holeček
měl:1 otr. I. tř. děd. rolí, pod 1 vůz (sena) louky pod
plat 37 kr. 3 den., pod 1 věr. zahrady; úroků do dů
choda odváděl
slepice,desátek a robota jak Mart. Řib. Karel Tichý
měl 2 vér. [, 1 věr. II tř. děd. rolí, pod 1 vůz'luk
pod plat 1 2l. 10 kr. ročně, pod £ čt. zahrady; do
důchodu odváděl při sv. Martině 1 zl. 23 kr. 4 den.,
ostatní jako Mat. Holeček, Jiřík Divišek měl 2
věr. I., 1 etr. 2 věr. II, tř. děd. rolí, pod 1 věr. za
brady; do důchodu odváděl úroků při av. Jiří 2 kr.
3 den., při av. Havle 3 kr. 3 den, při ev. Martině
35 kr., vrchnosti 4 slepice, desátku 4 kr. 8 den., ro
botoval A dny týdně. Jan Chmelař měl 1 str. 1 věr.
I. tř. děd. rolí, pod 1vůz louky pod plat roční 22 kr.
3 den., pod 2 věr. zahrady; platil úroků při av, Mar
tině 1 zl. 5) kr., vrchnosti odváděl 3 slepice, 2 vejce,
desátku4 kr. 5den.,robotoval3dnytýdně. Magdalena
Čočkova měla £ věr. děd. rolí I. tř., pod 1 věr. 2
čt. zahrady; platila úroků do důchodu vrchn. 12 kr.
při av. Martině, vrchnosti odváděla 4 slepice, roboto
vala 3 dny týdně. Václav Havránek měl 1 str. 1
věr. I. tř. děd. rolí, pod 1 vůz (sena) lak pod plat
48 kr. 4'/, den. ročně, pod 1 věr. zahrady; do dů
chodu odváděl úroků při sv. Martině 1 zl. 10 kr.,
vrchnosti 6 slepic, desátku 4 kr. 8 den., robotoval 8
dny týdně. Jitík Bouček měl 1 str. 1 věr. I. tř.,
2 str. I[. tř. děd. rolí, pod 1 vůz (sena) loaky pod
plat roční 46 kr. 4/, den., pod 1 věr. zahrady; do
důchodu platil při sv. Martině 49 kr., vrchnosti od
váděl 3 slepice, desátku 4 kr. 3 den., robotoval 3 doy
týdně. Matěj Souček měl 1 utr. I. tř. děd. rolí, pod
1 vůz (sense) lok pod plat roční 28 kr 3 den., pod 3
věr. zahrady; úroků do vrcbnost. důchoda platil při
av. Martině 1 zl. 10 kr., vrobnosti odváděl 4 slepice,
desátko k sv. Anně platil 4 kr. 8 den, robotoval 3
day týdně Jan Svoboda měl 3 věr. I., 2str. 1věr.
II. tř. děd. rolí, pod 1 věr. zahrady; úroků do dů
chodu platil při sv. Martině 45 kr., vrchnosti odváděl
4 slepice atd. jsko Mat, Souček. Magdalena Sou
čková měla 1 str. děd. role II. tř.; platila do vrcho.
důchodu 1 zl. 10 kr. při ev. Martind, odváděla vroh
nosti 3 slepice, desátku k ev. Anvě 1 věr. žita, robo
tovala 38dny týdně. Václav Souček měl 1 str. I
tř. dědič. role, pod 1 věr. zahrady ; do důchodu vrch
nost. odváděl úroků pří av. Martiuě 39 kr. 1 den.,
vrchnosti 8 slepice, desátku 4 kr. 8 dem., robotoval.
3 dny týdn. Jan Metelka měl 1 atr. děd. role 1.
tř., pod 1 věr. zahrady; do důchodu vrchnost. odvá
děl úroků při sv. Martině 1 zl. 10 kr., vrchnosti 2
slepice, desátka 4 kr. 4 den., robotoval 8 dny týdně.
Václav Rokoa měl 2 věr. I. tř. děd.rolí, pod 1vůz

(rene) lak pod plat roční 25 kr., pod 8 čt. sahrady;úroků do důchoda při sv. Martiné platil 4%kr., vrch
nosti odváděl 8 slepice, desátku k av. Anně 4 kr. 3
den., robotoval 2 dny týdně. Jiřík Kejklíček měl
1 str. 1 věr. [, 2 atr. II. tř. děd. rolí, pod 3 vozy
(sena) lak pod plat roční 1 zl. 10 kr., pod 1 str. 3
věr. zahrady; do důchodu platil úroků při sv. Mar
tině 1 zl. 1 den., vrchnosti odváděl 6 slepica 2 vejce,
desátku k ev. Anně 7 kr., robotoval 3 dny týdně.
Danihel Bouček měl 2 str. I. tř., 2 str. 3 věr. II.
tř. děd. rolí, pod 1 vůz luk pod plat roční 1 zl. 10
kr, pod 1'atr. sahrady; odváděl desátku k sv. Anně
4 kr. 8 den., robotoval 3 dny týdně. Mikoláš Di
višek měl 8 věr. [ tř. děd, rolí, pod 1 vůs (sena)
děd. lak, pod 3 věr. zahrady; do důchodu platil při
sv. Jiří 15 kr., při sv, Havle 15 kr., desátka 1 kr.,
robotoval 3 dny týdně. Václav Čermák měl 2 str.
I. tř. děd. rolí, pod 1 vůz (zena) děd. louky, pod 1
vůz (sena) louky pod plat roční 42 kr., pod 2 věr.
zahrady; do důchodu platil úroků při sv. Martině 1
zl. 10 kr., vrchnosti odváděl 5 slepic, desátku 4 kr.
3 den., robotoral 3 dny týdné. Cbalapník Jakub
Cibulka měl 3 věr. I. tř. děd, rolí, pod 1 vůz (sena)
luk pod plat roční 1 zl. 10 kr., pod z věr. zabrady;
ostatní všejako Václ.Čermák,Podrah Václav Ba yer
platil úroků do důchodu při ev. Martině 42 kr.,
odváděl 8 alepice vrchnosti a robotoval 1 den týdně.
Dorota Zadrobilka měla pod 4 vozy luk pod plat
roční 6 zl. 11 kr. 4 den., robotovala 1 den týdně.
Pavel Mahel měl 1 str. 2 věr. I tř. děd. rolí; ro
botoval 1 den týdně. Martin Divišek měl 2 str. I
tř. dědič. rolí; robotoval 1 den týdně. „Matěj Rej
vold měl 1 str. IT. tř. dědič. rolí; robotoval 1 den
týdně. Martin Doležal měl 1 atr. II. tř. děd. rolí;
platil do důchodu při sv. Martině 10kr. 2 den. úroků,
robotoval1 dentýdně. Václav Maštalka platil do

vrchn. důchodu 10 kr.úroků při sv. Martině, robotoval 1 den týdně. Petr Spalek měl 1 str. I. tř. děd.
rolí ; do vrchn. důchodu platil při sv. Martině 1 sl.
40 kr. úroků, robotoval 1 den týdaě. Dorota Vo
šenílková platila do důchodu při ev. Jiří 2kr. při
sv. Havle též 2 kr. úroků, nerobotovala. Celá obec
odváděla vrchnosti na b. mil: pěna děkana při ev. Jiří
12 zl. 36 kr., při ev. Havle 12 zl. 15 kr., pánům ko
misařům 10 sl., společným slonžícím 2 sl. 45 kr., ma
sitého aufilaga 12 zl., slouhovi 9 str. žita. V Ploti
štích byla panská bo epoda, 3 níš se do důchodu
ročně 60 zl. nájmu platilo. Také tam byl panský
mlýn z kamene vystavený, Kydlinovský řečený, se
čtverým složením; platilo se = něbo do důchodu 300
zl. nájmu ročně. :

Z Vysokého Mýta. (Svěceníchrámu.—
Sv. biřmování). Naše kr. vrěnnéměsto slavilo v těchto
dnech slavnost velikolepou, od staletí nevídanou.
Posvěcen byl slavným způsobem ten chrám av.
Vavřince, který již v 13. atoletí zabíral dnešní

IV. nabyl stavební krásy takové, že současní
učenci a znalci nazývali ho u porovnání s jinými
vřkolními chrámy „měsícem mezi hvěrdami“, a
- Vný Balbín nazval bo přečistým stánkem Božím.
Behem staletí však krása jeho se tenčila, zvláště

častějšími až se stal badovou chudinkou.
Dokolat ó nedalo saniknouti

od 30 let s velikým nákladem jalo ve opravovati,
budovu tu Boží, takže ae dnes opět stkví vtakové
kráse, že musejí i daešní znalci doznati, že jest
tep náš chrám u porovnání s jinými chrámy věru
„městoem mezi bvězdami“; neboť najde se dnos
asi málo chrámů v Čechách, které by se do krásy
našemu chrámu rovnaly. Proto přijel v sobota
dne 15. t. m. z Corasti nejdůstojnější náš vrchní
pastýř J. M. pan biskap Dr. Josef Doubrava
v průvodu vsdp. kanovníka Dr. J. Soakupa a dp.
ceremonáře H. Doskočila k nám, aby v neděli na
to slavným způsobem opět zasvětil chrám náš
Hospodinu, Bohu našemu. A tak nám od té doby

držíme na vždy u vděčné paměti. Když přijíždéla

Jebo bisk. Milost kn Pražské bráně našého měste,čekaly -ná jeho příchod nepřehledné sástopy.
brány pozdravila uejdůstojnějšího vrchního Da
stýte jedna žačka, podavší mu skvostnoa kytici
Po té pozdravil J. b. Milost místní pan dékan
prose o požehnání tomu staroslavnému méstu, prvé
než J. Milost do ulic města vkročí. Nato pak pan
vikář Vlach pozdravil J. b. M. jménem všeho
kněžetva vikariatu vysokomýtského, zde četně
shromážděného. Na všecky ty uctivé proslovy
nejdůst. pan arcipastýř nejsrdečnějšími slovy od
pověděl. Pak vkročil z brány du města, velmi
pečlivě věnci a prapory ozdobeného, a odebral s9
v průvodu kněžetva a velikých zástupů lidu du
hřbitovního kostela, aby tam vykonal obvyklou
pobožnost za zemřelé. V neděli bylo pak slavné
posvěcení slavného chrámu obnoveného za nesmírné
účasti obecenstva A po polední uspořádán obcí
slavnostní banket, při němž nejdůstojnéjší pan
biskup promlavil úchvataou řeč, velebé jí město
zdejší a všecky dobrodince, kdož mají zásluhu
o tak stkvělé znovuzvelebecí svatyně Boží, Hostiny
té slavnostní sůčastnili 8e vyslanci všech úřadů,
Škol a společenstev. Tím dnem tedy náš slavný
chrám opět otevřen bohoslužbě ku radosti všeho
občanstva. V pondělí a úterý uděloval nejdůst.
vrchní pastýř svátost sv. biřmování 1101 biřmo
vancům. V pondělí bylo biřmováno obecenstvo
mimoškolní a v úterý žactvo všech zdejších škol.
V pondělí odpoledne zavítal nejdůst. vrchoí pa
stýř do zdejšího gymnasia, kdež v prostorné
exhortní síni promluvil otcovská slova Ku shro
mážděnému gymnasijnímu žactva za přítomnosti
ředitele a celého sboru professorského. Byla to
řeč úcbvatná, zvláště dojemná, kdyá nejdůst. arci
pastýř citoval slova „svého přítele a básníka“
Vrchlického: „Bojím Be o vás, snové moji“ —
kde varoval žactvo, aby, už jednou vyjde z péče
a dozoru dosavádních svých pěstitelů —aby pak
neposbylo nejdražšího pokladu, jakým jest víra
Kristova. Slova ta otcovská zajisté utkví v srdci
a paměti žákům gymnasijním a ponesou, bobdá,
v badoucnosti utěšené ovoce. V exbortal té sín:
také po dva doy odbývána zkoušku z náboženství
žáků a žákyň obecné a měšťanské Školy ku plné
spokojenosti J. b. Milosti. Nejdůst. vrchní pastýř
navštívil všecky úřady a ústavy; navštivil i zdejál
nemocnici promloavaje k nemocným glovy otcov
skými, útěchy plnými pro sklíčená jejich ardce.'
— Ka kašdému drahu biřmovanců tuól krásnou
promluvu, svláště po sv. biřmování.Zejména když
mluvil ko žákyním, klada jim ba srdce, by zů
staly povždy „plómě čisté“ a k šákům, když žádal,
aby to znamení kříže, při sv. biřmování na čelo
obdržené, zachovali neporašené jsouce po celý

suamení bude jim před soudem Božím slávou a
záH, kdešto kdyby víru zapřeli, pálilo by je na
čele a to na věky — (tu málokteré oko malých
i dospělých zůstalo suché. Loučení J. bisk. Milosti
bylo pro věřící bolestné. Získalt a. nejd. vrchní
pastýř srdcí všech — ano i snámínevěrci zkrotlí
u říkají prý, „že je to hodný, přemilý biskup“.
Při loučení byl chrám ten veliký přeplněn a všecko
s láskou nezměrnou hrnalo se k svému vrchnímu
pastýři, líbalo ho, dralo se o něj, takže s tíží ve
likou dostal se ku povoza, který jej odnášel do:
Chrasti o 6. hod. večerní v úterý. Kóž Bah jeho
otcovské práci bohatě požehnati ráčí|

borové velitelství v Josefově už
najisto přeloženo bude do Litoměřic, stane prý ge.

celé okolí utrpí škodu velikou.

Z Chotěbořska. Včelařskýspolekpropolit.
okres chotěbořský konati bude v neděli dne 38. fíjna.
1904 o 1!/, hod. odpolední v místnostech p. J. Machky
v Čachotíné veřejnou echůzi v tomto pořadu: 1.,Za-.
hájení ochůse a sdělení předsedy.3. O důležitosti a
užitečnosti včel. Promlaví předseda spolku vdp.V.
Havlík, farář a bisk. notář v Sopotech. 3. Co mně
včely povídaly. Vysradí jednatel spolku p. V. Vlk,
Md. učitel v Radosttně, 4. Proč jsem se dal k macha
řům. Příběh ze svého vojenského života poví předseda.
6, O nnceném pojišťování včel a včelínů. V rozhovor
uvede předseda. 6. Návrh, aby spolek pojistné premie
sa rok 1906 za všechny své členy zaplatil ze spolko
vébo jmění. 7. Ustanovení dne a místa příští valné
hromady. 8. Bozhodnatí o tom, co se konpiti má zs

níze od českého odbora vojesl. semědělské rady ob
ršené. 9. Volné návrhy. 10, Beseda včelařů. 11. Při

jímání novýchčlenů. 2
K slavnosti vTěchoníněu Jablonné

m. Orl. Čest oněm českým trpitelům, kteří přes vo



liké ústrky se strany některých německých nacionálů
přece dali sapsati své dítky do školy matičné! Polo
vice obyvatelstva náleží národnosti české, ale němečtí
dobráčkové nemohou odpastiti „výbojným“ Čechům
tak velikou omělost, jako je matičná česká škola, na
kterou Němec ani haléře neplatí. Je-v to věru divné
pojmy .o svobodě, jestliše v nynějším „osvíceném“

věka Němci apflají a vyhrožují jen proto, že choe
Čech dáti vychovati "své dítky v jasyku mateřském.
Jak by asi jim bylo, kdyby jim Čechové podobný
koncert zahráli? Toho se ovšem obávati nemusí, ale
nechť si zapamatojí, še všecko má své meze a že Čech
nedopuatí, aby ae na něrm věčně dříví štípalo pro
jeho český původ. — K svěcení matičné školy dosta
vilo se bohudík hojně obecenstva jak z okolí, tak i
z našeho Hradce Králové a jiných větších měst. Prů
běh slavnosti byl důstojný, povznášející, třeba že se
Němci enažili zrovna chlapeckoa bojností elernost
překaziti. Myslíme, že by spravedlivější zdejší Němci
semi měli působiti v zájmu opravedlnosti ma uklid
nění myslí. Takové koasky, jaké se v Těchoníně pro
vozovaly do dneška, málo cti německého národa po
slouží. Že ee zdejší učitel německé školy této ašcí
v čelo nepostaví, to víme určitě; ale což vyhynul cit
pro práva druhého národa i u všech jiných Těcho
nínských Němců? — Čechové Těchoninští, držte se
statečné! S velikým zájmem a pochopitelnou úctou
sledaje širé okolí Vaši neohroženon obětavost, jež jest
vzácným příkladem Čechům jiným a která jistě setká
we s mravním užitkem velikým! — Královéhradecký
návštěvník.

Upozornění pro malbu kostelů. Snad
každý dp. farář je rád, když kostel jeho farní je co
nejlepší a pokud možno důstojným stánkem Božím.
Proto opravaje, kde co je znělé, zlepěvje, zdcbí, pokud
jen to fiuance dovolují. Mezi věcmi, které chráma
k ozdobě jsou a myelzbožnou povznášejí, jest i malba
kostela, Proto také najdete tak moohé kostelyi v die
cósi naší vymalovány; orše.«. že jsou ještě také mnobé
chrámy, které na to čekají. Poněvadž patron obyČejně
Da takovon véc nedá, je nutno poříditi ji ze sbír:ck.
A když konečně je jakýsi fond pobromadě, nastává
zase otázka, a to dosti nespadná, komn práci zadati,
A tu dovolujeme si oúpozorniti a každému, kdo po
dobnou práci podnikoouti chce, co nejvřeleji odporučiti
mladého moravskébo umělce pana Františka Kolbábka,
odborného malíře kostelů v Náměšti u Brus, Na Mo

ravě ho dobře znají, zvláště v diecési brněnské, ale
u nás v Čechách dosnd málo. Než i ade již maloval,
8 to kostely ve Vraclavi u. Vys. Mýta a v Raoné
u Hlinska. Obě tyto práce louží mu ke cti a množí
slávu jeho, neboť každá linie, každý tón barvy uka
zuje jemný jebo vkus a vyškolenou krasochuf, jeho
způsob mícbání barev zaračoje stálost a trvanlivost
malby na woohá léta, Celé pak provedení až do nej
menších podrobností prozrazuje vysoký stupeň jebo
umělecké vyspělosti. Jak duch. správa, tak i veškeré
katol. obyvatelstvo Ranaské cítí se velkým díkem
zavázáno panu Kolbábkovi za to, že chrám jejich tak
krásným způsobem ozdobil a to za honorář vzbledem
k vykonané práci velice mírný. Mimeji se zouniti
o osobních vlastnostech, pravíme jen tolik, že p. Kol
bábek je muž velice zbožuý, skatežně vzorný katolík,
a mnohostranně vzdělaný; kromě malby kostelů staví
též oltáře, jest dobrým portrétistou a krajinářem a
velice nadaným badebníkem a zpěvákem, Při svém
mnobostranném vzdělání jest velice skromný, novynáší
se, nedělá ze sebe nějskon autorito, takže Človék
teprve Časem poznává, co se v ném všecko skrývá.
Nomůžemo věra nikoho lépe důst. pp. spolobratfím
odporačiti ku malbě kostelů nebo pracím podobným.
Kdo by si přál ještě bližšího sdělení v tom oboru,
af si nevbtěžaje obrátiti se na katol, farní úřad
v Rauné.

Noví šivnostenští komisaři. Komi
řem společenstva obůvníků v Chotěboři jmenován K.
Půjmann, učitel měšť. školy; společenstva číe.[ v Čí
slavi J. V. Jouíček, učitel; upolečenstev ve Dvoře
Král. J. Třeštík, profesor c. k. řemeslnické školy a
Ad. Řebák, učitel téže školy.

Stavba nového chráma v Náchodě.
K účeli téže v době od +0. června do 11. října 1904
mimo sbírky kostelní věnovali: p. Fr. Podhajský,
architekt v Praze, náčrtky stavebních plánů; 465K:
spolek sv. Boniface v Praze; 16 K: al. sbor očitelský
obecné a měšť, školy chlapecké v Náchodě; 16 K: al.
Jos. Šafářová v Náchodě; po 10 K: p. Al. Bureš,
správce obě, záložny v Náchodě, nejmenoraný dachorní,
pí Fr. Raková v Bražci a Její Exceience pí Marie hra
běnka Waldsteinová v Praze; 8 K: ofára Tertiářů;
6 K: p. V. Čeřovský, sochař y Náchodě; po 5 K: dp.
P. Alois Dostál, kaplan v Novém Městě n. M., pí Marie

Kabrtová, dp. P. Kallort, katecheta a p. Rad. Dal.Wůasch, professor hudby — vouměsz Náchoda ; po4K:
pí Marie ČejchanovázČ. Čermné, pí Josefa Horáčková,

( Anna Klimešová v D. Radechové a pí Františka
ikmandová v Náchodě; 8 K: p. V. Kábrt, pekař v Ná

na Vysokové, p. Jar. Dobraveký, c. k. pošt. oficiál
v Mar. Lázních, pi M. Dostálová, choť c. k. zemakého
soadního rady v Hradci Králové, p, V. Drořáček z Kra
molny, p. J. Hagar ve Vysokově, dp. P. Vojtěch Her
pych, katecheta v Č. Kostelci, p. Boh. Košťál, učitel

pí. Kat. NMatoulková v Náchodě, dp. P. Jan Pro
cháska, katecheta v Ú. Kostelci, p. K. Šimek, nakla
datel v Č. Bndějovicích, pl J. Štěpánková v Babím a

se smíru B ]fond dosáhl výše 71.400 K 81 bh.Veškerým šlechetným
přísnivcům a dárcům projevají se nejvřelejší díky ae
wnašnou prosbou madalší dobrotivé příspěvky, ješ ae
příjímají na děkanství aneb zasýlati i poštou
as spolek pro vystavění nového chrámu Páně sv. Va
wřince v Náchodá.ků

Církev a moderní umění. Podtímto
titulem uvažuje „Hlas Národa“ ze dne 9 října v čá
sti fouilletonní o odmítavém u:anovisku vídeňské cír
kevní vrchnosti k omění modernímu. Autor článka
puchopuje, proč we církev pro různé ty fantastické
secessionisty rozehřáti nemůže. Leč na formách staro
dávných ustrnonti přece nelze. Pisatel pokračuje:
„Běší o zájem všech vzdělanců, o velký díl další evo
luce našeho umění. Neboť právě katolická církov byla
vždy mocným činitelem ruchu uměleckého, nezavírala
se žádnému pokroku, ba urovnávala mu mthohdy
přímo nové dráhy. Netoliko v dobách renmisunace.
Proto jí sloužili rádi uejvětší umělci. Takovýto činitel,
jeng disponuje velkými úkoly, nemůše je beze škody
současnéma umění odpírati. Obíral jsem se již před
drabnými Jety na tozoto i jiných místech zajímavým
faktem, že XIX století přes všecka srou péčio umění
pedodělalo se svého slohu; sice zrekapitalovalo všecky,

vstupujeme s dětinským sebeklamem „secesse“. Nový
sloh se rodí. Přes všecky překážky, jež mu etrojí po
šetilost secesne, která je ve aró domýšlivosti na vlas
tak arputné doktrinářská, jako kterákoli copatá este
tika bistorických paristů. Nový sloh rodí se však
nenuceně a přirozeně sám sebou v lůně nových soci
alních problémů a požadavků, v díloách nových technik
železa i kovů, skla i keramiky. Rodí se důsledně u
tadíž zvolna jako tyto techniky a jsko luštění pro
blémů. Setba je tu. Lač před uzráním nelze sklízeti!
V této nezvratné přirozené pravdě je obsažen ortel
nade všemi předčasnými slobovými vynálezy“ „Hlas
Národa“ poukazuje, že se již harcovníci zdravého po
krokuvcírkevnímoměníobjevujía pokračuje:Těmto,
právě anarchií secesse ohroženým talentům nemůže
církev odpírati své vznešené, k nevyšším pomyslůma
nejmohutuéjším výkonům vzpružující úkoly. Pouze vo
stálém styku 80 životem a se živým uměním zůstane
církev i živou církví a nechávajíc brány své neustále
všemu pravému umění otevřeny, bude je otvírati též
pokroku a inteligenci vůbec. A pouze na velkých vý
konech světských i náboženských bude umění jako

další rozvoj, nikoli na tretkách, výbavácha činžácích,
urobených po hračkařsku dle větroplašných, modních
žurnálů a dle dostihových požadavků sensace za po
vyka efemerní reklamy. To všecko záhy zajde. Dnešní
salony se postěhují do altánků a ne půdu, jídelny do
Špižíren, a za málo let bude muobá dazna cediti borké
slzy nad nekřesťanskými penězi, jež jako nevěsta vy
hodila za primitivní slátaninu z bolých prkének a
loučí; za šperky, jaké si kašdá služka na sv. Tři krále
hravě ze ataré lžíce v umývadle uleje; za malby,
jské každý zedník beze všech uměleckých aspirací
houbou a ómolkou po zdích venkovské kachyně vy
rábí. A potom možná i nejedno secesní sedadlo ocitne
se po zásluze a beze škody zastrčeno v koutů mezi
rovuocennými hrubými lavicemi na krachtě nebo v ua

předeíni. Dále ne. O to nejsou strachy. A pro tu ma
škarní přeháňku netřeba mezi dnešním měním a
církví vztyčovati hradby, jež nikomu neprospějí, ale
na dlouho a těžce mohou omění ublížiti.“ — Článek
věru pozorahodný.

Vem s češtimom! Ve Vídni a v Dol. Ra
kousích vůbec nepřijímají najednou na poštovních
úřadech česky vyplněných poukázek dočeských zemí,
ač pošta je povinna dopraviti každou náležité franko
vanoa zásilku, vždyť pošty jsou jediné pro obecenstvo,
a nikoliv, jak si leckdos myslí, naopak. Dopravají se
zásilky s adresami ve všemožných řečích napsanými,
jen jazyk český, jímž v Dol. Rakousích mluví na půl
miliono lidí, že by byl nepřípustný! Což Čechové jsou
snad jen otroky, kteří poslněně a mlčky musí platiti
daně, práv pak při tom že by žádných neměli ?| Snad
U nás ještě spravedlnost neumřela|

Nová selta. V Praze hlásí sena světlo
sekta „Adventistů“. kteří, zovouce se jedině „dokona
lými“, připravojí se na lepší život schůskami, výklady
písma při nich a zvláštními obřady, k nimž patři také
„křest“, jejž provádějí na polonahých mužíchi ženách.
Zdržují se i líhových nápojů a požívání masa.

Dr. Ctibor Helcelet, někdejšízemský a
říšský poslanec moravský, vynikající politik s pra
covník národní, o národní rozvoj Vyškova a o národ
vůbec zasloužilý, zemřel minulý týden ve Vyškově ve
stáří 60 let. /

. Na české umivorsitě v Praze zapsáno
celkem 2769 posluchačů, mezi nimi 103 dámy. Boho
slovecká fakulta čítá 131 posluchačů řádných a 7
mimořádných, právnická 917 řád. a 103 mimoř,, lékař
ská 827 řádných (v tom 4 dámy) a 7 mimořádných
(1 dáma). Na filosofieké fakultě zapsáno 954 posla
chačů řádných (z nichž 23 dam), a 330 mimořádných
(50 dam). Německá universita prašeká čítá celkem
1299 posluchačů, v kterémě počto 22 poslochaček.

Žid starostou. Slezské město Bohumín,
v němě obývají Čechové, Poláci a Němci, jež vyniká
rosváhlým průmyslem továrním a jest důležitou kři
fovatkou železniční, zvolilo si právě starostou žida
Lustiga. Kde chtějí míti žida starostou, tam jim Bohu
mínští poradí,

600.000 rozvodů. Die Daily Telegrafa
londýnského povoleno bylo loni ve Spojených státech
severoamerických 800.900 rozvodů; jeden rozvod při
padá na 4 sňatky. V jistém hrabství jednoho západ
níbo státu připadlo na 43 manželství 20 rozvodů.
Jednou s hlavních příčin bývá touha ženiti nebo pro
vdati se podruhé. Za takových okolností dopracuje to
Šivot rodinný ve svobodné Americe ke špatným koncům.

Polská čest. Hrabě Jan Bainski v Poznaň
sku zprostředkoval prodej polského statku pruské ko
misi kolonisační. Následkem toho prohlásila jej rodina
hrabat Bninakých bezectným a <yloučila jej z rodin
ného ovazku.: Nenaaytnost pru. i má dle toho v Po
lácích nelekající se a mocné odpůrce,

; Obsah omlemvy slažební. Diečeledního
řádu čas služby čeledínovy (služky) vyměřuje se dle
toho, o jaké služby se jedná, a to na rok, byl-li če
ledía nejat ka pracím hospodářským, byl-li najat
k jinýh pracím, tedy na tři měsíce. Strany mobov
si i jiný čas ustanoviti; taková úmlava platí jenom
tebdy, atala-li se písemně, nebo'aice ústné, ale před
obecním starostou. Obsah amlonvy služební závisí
úplně na dohodnntí hospodáře a čeledínem. Práci vy

ale i v neděli a ve svatek a to obyčejné práce domácí;
práce jiné pak jenom tehdy, nedají-li se beze škody
odložiti, při tom však musí býti Čeledínovi dovoleno
sluteb Božích se účastniti a hospodář má jej k ná.
větěvě jich nabádati a k slušnému a mravnéma cho
vání vésti. Z domu odejíti nesmí čeledín bez avolení
hospodářova, ani se zdržeti učkde přes povolený čae*
právě tak nesmí nikobo bez povolení hospodátova přes
noc přechovávati; návštěvy smí čeledín i bez povolení
přijímati, pokad to hospodář nezakáže. Čeledín má
pečovatí o dobro svého hospodáře a jest povinen na
braditi hospodáři všecka škodu, kterou mu způsobí.
Své věci, jako oděv, prádlo atd musí čeledín ulužiti
v domě, ve kterém slouží. Hospodář má právo kdykoliv
prohledati schránku, ve které ai čeledín své věci uložil,
ule amí tak učiniti jenom za přitomnosti čeledína a
jedooho svědka. Když čeledín ze alužby odchází, má
hospodář právo probledati mu všecky věci bez jaké
hokoliv svědku. Mzdu má hospodář dávati čeledínoví
takovou, jaká byla umlavena, a to v umluvený Čau.
Není-li mzda určena, dává ve mzda v místě obvyklá
a to koncem každého měsíce; čeledínové však, kteří
jsou najati ka práci hospodářské, dostávají mzdu vždy
koncem každého čtvrtletí a to: za měsíc leden, únor
a březen po 20 h, za mésíc duben, květen a červen
po 25 h, za Červenec, srpen a září po 30 hb, za říjen,
list. a prosinec po 26 h z každé korany mzdy celo
roční. Má-ličeledín 100 K roční mzdy, obdrží za první
čtvrtletí 20 K, za druhé 26 K, za třetí 30 K, za Čtvrté
26 K. Má-li bospodář čeledína na stravu, ma ma po
skytnouti stravu zdravou a dostatečnou, vymínil-li ei
čeledín oděv a prádlo, má mu hospodář dávati takové,
aby se srovnávalo 8 potřebou lidu slažebného. Hospo
dář jest povinen zapraviti výlohy za ošetřování Aléčení
onemocnělého čeledína po 28 dní; výlohy vzešlé smí
si ze mzdy čeledínovy sraziti jenom tenaráte, zaviní Ji
čeledín avon nemve sám, což lze však málokdy doká
zati. Odgemocní-li čeledín vinou hoapodářovou, jest
ovšem hospodář povinen nahraditi veškeré výloby ne
mocí vzniklé, nehledíc k tomu, jak dlouho nemoc trvá
a pahraditi škodu čeledinovi z nemoci té vzešlou.
V příčině ošetřování má hospodář volnost, chce li dáti
čeledína ve svém domé ošstřovati, nebo jej do některé
veřejné nemocnice, nebo jinam na ošetřování dopraviti,
pokad to stav nemocného dovoluje,

Zidé demomstramty. V poslední nedělní
krvavé demonstraci v Praze, již způsobili socialní
demokrati pro všeobecné právo hlasovací, bylo viděti
v čele výtržníků poměrné velmi mnoho židů. Kdyby
bylo několik židovských demonstrantů polapeno, snad
by se policie dověděla, kdo ty demonstrace arranžoval.

Vůdce mároda, mladočeskýzem. a říš. po
slanec dr. Herold, má z vedlejších svých fankcí ročně
na 100.000 K příjmů. Jakožto člen zem. výboru do
stává 6004 K, jako správní rada banky „Slavie“ 3000 K,
člen řediteletva banky „Slavie“ 40 0 K, právní zá
stupce „Slavie“ 15000 K, právní zástupce vinohrad,
spofiteiuy 6000 K atd. Proti získávání jiění dovole
ným způsobem nemá ovšem nikdo práva vystupovati,
tedy také ne proti dr. Heroldovi, zde však jedná se
hlavně o to, aby v jedněch rukou nebylo tolik úřadů
spojeno, vždyť pak není ani možno, aby 8e jednotlivec
cele věnoval hlavní a Čestné avé úloze. To mají míti
ne mysli ti, kdož o propůjčení jakéhokoliv úřadu
hlasují.

Otrokymě v Číně. V Číně je při 400 mil.
obyvatelů deset mil. otrokyň. Bohatství posozoje se
podle tobo, kolik má někdo otrokyň. Kupují se nej
raději děvčata mezi 7 a 8 lety a platíva de za né
obyčejně 48 K, případně i třikráte tolik. Otrokyň po
užívá se jako a nás alužek,

Dědictví Maličkýeh pod ochranou sv.
Karla Borrom. v Hradci Králové vydalo údům a pří
Znivcům svým podíl za rok 1904, obashující povídka
ze života chudého lida od K. J. Zákouckého „Cestami
života“. Spisovatel líčí tu rodinu cbudého tkalce Ry
chetského, jebož syn Josef a achovanec Václav pilností
dopracovali se zámožnosti na radost rodiny i celého
horského kraje. Knížka mládeži velmi poučná, kterou
i dospělý se zájmem pročte. K tomuto podíla přidán
životopis s obrazem J. M. nejdp. biskupa králové
hradeckého Dr. Jos. Doubravy. — Dědictví Maličkých
zaslubuje, aby hojně bylo rozšiřováno, aby příznivci
i rodiče hojné dávali zapisovati jak dítky, taki jedno
tlivé rody. — Údem Dědictví M. může se státi každé
dítě hned po křtu av, i později, nejdéle do 5. roku
svého etáří. Rodiče dostávají knížky pro zapsané dítě

podíly roční, jako by bylo živé. Vklad za novorozené
a starší dító jednou na vždy činí pouze 4 K u pří
davkem 20 h na zaslání diplomu a jedné neb i více
knížek darem. K zápieu dítěte potřebí jest zřetelně
udati :jméno a přijmení, rok narození a místo a na
značením fary, ků které náleší. Za rody, jednoty,

vědy s přídavkem 20 h na výlohy vedlejší. Kdo nedá.
diplom za eklo, nechť to připomene, a obdrží slušný.
diplomek skládací.

Nádražní missle ve Vídmi. Dolnora
kouský zemský svar katol. dobročinných spolků zřídil
ve Vídni nádražní missie na ochranu samotně ce
stojících dírok a žen vřed radou a nabídkumi nezná
mýchosob. Služebué dívky, které přicházejí do Vídně
bledati si místo, naleznou přívětivé přijetí, dobrou
radu a bezplatné obstarání místa pomocí nádražní
missie v křesťanském útulku pro služebné dívky.
Adresse: Nádražní missie (Dílo sv. Filipa Neri) ve
Vídni I., Himmelpfortgasse 19. — Dámy, obstarávající
nádražní missil, očekávají přijíždějící služebná děvčata
na nádražích cle, Františka Josefa (IX.), na sorerním



Našim obchodníkům. V blízkémokolí
Náměště n. Osl. na Moravě, v obci, k uíš přifařeno
jest devět vesnic, jest s volné raky na prodej velmi
výnosný obahod smíšeným zbožím s domem, cihelnou
a 20 měřicemi úrodné půdy za 40.000 K. Hotově slo
žiti třeba 24.000 K, nedoplatek 16.000 K natno úro
kovati 4'/,/,. Dům, v němě obchod se provozuje, stojí
ne návsí v bezprostřední blízkosti kostela. Jiného
obchoduv obci není a možno při něm při trošce pod
nikevosti zavósti i obchod obilní, máslem a vejci.
Cihelna mé odbyt dobrý. Dosad pálilo se ročně dřívím
160—200 tisíc kusů. Výroba dala by se zvýšiti neboť

odbyt je zabezpečen a poptávky se množí. — V Brněna šivě ulíci, obývané úřednictvem, jest na prodej pro
stáří majitele veliký obchod smíšeným ebožím. Hotově
složiti třeba 80.000 K. — Ve větším městě jihozápadní
Moravy není obchodu materialním zbožím. Vhodné
místnosti ku provozování takovéhoto obchoda najmouti
možno na náměstí za ročních 600 K. Po případě dal

by ee tam zaříditi i obchod zbožím smíheným. — Vetřech českých městech na Moravě není českých galan
terních obchodů, v jiných dvon daly by se s prospě
chem zříditi obchody sklenářské. — Třináct obchodů
zbožím amíšeným v různých městech Moravy jest
£ Části na prodej, z části k najmutí. — Podrobnější
zprávy podá Obchodnická jednota pro Moravu a Slezsko
v Brně. K dotazům račtež přikládati po třech desíti
haléřových známkách.

(3)Richard Wagner a mymějšíreforma
církevní hudby. Slavné„Motuproprio“nyněj
šího Svatého Otce vyvolalo v kruzích hudebních roz
rach nemalý. Při tom učinila v nedávných dnech
„Schlesische Volkszeituog“ objev velice zajímavý.
Již před 60 roky sám proslulý Richard Wagner vy
slovil o reformě církevní hudby skoro tytéž zásady,
jaké hlásá papežské „Motu proprio.“ — Ačkoliv byl

agner svým vyznáním protestant, přecejenom velice
se zajímal o vývoj církevní hudby katolické, maje
úctu k uměleckým květům, jež právě na půdě cír
kovní hudby zkvetly. Za Wagnera byla ovšem cír
kovní hudba v úpadku. Wagner napsal, že církevní
hudbě musí její bývalá náboženská vážnost a vrouc
nost znovu býti vrácena. Papež Marcellus chtěl
v XVI. století polyfonní hudba jako velice světáckou
úplně z kostela vykázati, Leč Palestrina však vhod
pou reformou hbadba pro chrám zachránil. Prvním
krokem ku znešvaření církevní budby bylo zavedení
orchestrálních nástrojů do ní; tak hudba seavětštěla
a měla škodlivý vliv i na zpěv církevní sám; byly
skládány církevní zpěvy v žánru operních virtuosních
arií, jež se přednášely zpěváky vycvičenými dle ital
ské školy. Současné skladatele církevní hudby Wagner
zavrhoval. Jeho zásadou bylo, že lidský hlas, tento
bezprostřední nositel uvatého slova, musí míti před
nost před hudebními příkrasami; k doprovodu zpěvu
nejlíp se hodí vážný, myateriesní zvuk varhan. Vy
jádřil se, že má v plána pilně pracovati pro vzkříšení
v pravdě povznášející církevní hudby; katolickému
duchovenstva má ua tom tedy zálešeti, aby toto
předsevzetí vším způsobem bylo podporováno. Poža
doval sesflení zpěváckého wborauna úkor orchestru;
ženské hlasy by připastil na kůr tehdy, byl-li by
nedostatek dobře vycvičených sil chlapců; operní
hlasy nemejí býti příště zásadně do kostela zvány.
Poněvadž dobrých ukladeb současných není dostatek,
nechť si vypomohou interressenti Palestrinou a sklad

ceny na dobré vokální ekladby. — Wagner chtěl or
chestr vůbec z kostela vypuditi, Umělecpoznamenával,
že i za úpadku církevní hudby přece jen slavní skla
datelé současní dali světa otkvostnécírkevní skladby;
leč tyto mistrovské kusy nenáležejí přes to všecko
k čistému církevnímu slohu; jsou to sice umělecká
díla varostlá na půdě cirkevní, hodí se však spíše
k provedení v dachovních koncertech než při boho
službách, jmenovitě pro velikou délku svoji. — Zají
mavo též věděti, že osubní přítel Wagoerův Fr. Liszt
měl tytéž názory o reformě církevní hudby; s ním
konferoval o věci znamenitý haroovník praktické re
formy Habezl. — Uvedli jeme některé myšlenky Wa

grerovy, toužíce, aby naši Cyrillisté srovnali zásadysgnerovy 8 papežským „Mota proprio;“ překvapuje
sde sjednocenost zásad, třeba še Pine X. o smíněné
kratší úraze Wsguerově vůbec nevěděl. Někteří bor
kokrevní kritikové provázeli „Mota proprio“ pohrdli
vým úsměvem, jako by zde bylo cosi zpátečnického.
Zatím však nás může těšiti, že právě silně pokrokový
Wagner, který byl v jisté příčině hotovým revoluci
onářem vůči starým formám, psal zrovna tak, jako
nynější Sv. otec,

Zelenou petržel můžesi hospodyněuchy
stati na celou simu. Petršelové kořeny nespotřebojí
us totiš celé, nýbrá necbá ae u listů vršek asi 2 cm.
silný, Vršky ty vlošeny do brnců a pískema zalóvány
vyšenou na teplém místě hojnost listů.

Zemáková voda, jiš zcesujeme4 uvaře
ných semáků, nepatří ani do nápoje ani do krmiva.
Obsahuje pradký jed, solanín zvaný, kterýž vařením
wo vyloheje « bramborů Jinak je však velmi dobrým

středkem k vyhubení všeliké nečistoty na dobytku.
ozorujeme-li, de se přídivníci zvířecí (vši, klíště a p)

na hovézím dobytku usadili, namočíme badřici ve
vlažné vodě semálové s one mřetotí důkladně odrh

mýdlanedej nomaletoumyje KA se zelenéhomýdla. Za 2—3dni se mytí opakoje. Téš proti pra
diviněpůsobídobře PE

Zakrývání ráší mm síma. Milovníkůo
růší se jist zavděčil časopis: „Praktický rádce pro
sabradnictví a chov drobného svířectva“, který v právě
vyšlém čísle prvním pojednal o snamenitém spůg$du

Y sájma dobré věci zašlo administrace „Praktického
rádce“ v Miloticícu nad Bečvou, Morava kašdéhu

zdarma. Užijte všichni této přílečitvsti.

Naeslé eloupce ušlechtilé květominvy pokrokář
ského šeraálu nebudeme podobným spůsobem od
porídati, protože je nám papír přílišdratým, než
abychom ho mazeli reprodukcí „pokrokových“
myšlének. Je to „Osvěta L.“ a tím je řečeno
všecko. Kdo by splácel „Osvětě“ podobnou mincí
a chtěl n. př. hledati krásu v ušlechtilých rysech
obličeje Hajnova aneb Lányho? Taková krása je
„bors concurs“ a uznává se bez debaty. Anebo
máme „Osvětu L.“ také srovnávati s nějakým
čtvernožcem? O srovnání by nebylo zle, ale ono
tane každému na jazyku, proto nebudeme nikoma
vlastní úsudek kaziti. Máme se snad lekati hrozeb,
že ještě něco by mohla, tento — rozumíme —
vyzradit? (Co „vyzradila“, byla uličnická lež,
ať již od prostého, aneb gradaovaného dopiso
vatele vymyšlená, proto se těch skrytých záloh
nebojíme. O pardon se neprosíme, protože máme
téš leccos ©ve svém redakčním arsenále, co
by leckterého pokrokového štábníka polehtalo.
Touží-li pánové po osobním boji, můžeme bo při
jati, neboť o munici nemáme sle. Útoky „Osvěty
L.“ nám neublíží. Domnivají-li se dopisovatelé
„Osvěty“, že nám svým papírovým útokemublíží,
Jsou hrozně na omylu. Je pravda, že tón „Oavěty“
je poslední chvílí neurvalejší nežli jioá léta Ale
to se dá vysvětliti jednak duševní nezralostí ny
nějších dopisovatelů, jednak belvetskou vyškole
ností jednobo hlavního dopisovatele. Kdo byl od
mládí seznamován 8 pastorskou vychytralostí a
napájen od dětství fanatickým vztekem proti ka
tolictví, ten ovšem dovede již sestaviti novi
nářskou stať plnou jedovaté jízlivosti. Ale ani
tyto helvetské praktiky „Osvěta L.“ nevytrhoou
z její patrné moralní i finanční tísně. Opatrní
„Syslové“, jak ráčí „Osvěta L.“ své příznivce ti
talovati, nechtějí déle akceptovati směnky a ne

„chtějí podporovati žurnál, který nadává nejenom
klerikalům, ale také jim, když mu nesypou na
zavolání hojnost semence, aneb když nechtějí o
becním zřízencem roznášeti její výplody. My ovšem
tím móné máme příčin, abychom zkomírající mr
tvolu udržovali při životě nějakými polemikami.
Kdo nadává, nemívá pravdu, proto „Osvěta L.“
Je silně s pravdou na Štíru, když může vychrliti
na nás týdně kolik sloupců nadávek. Nemůžeme
sice „Osvětě L.“ vyrovnati se v siláckých jejich
výkonech, ale nemůžeme se sprošťovati povinnosti,
čas od Času setřásti se sebe dotěrný pokrokářeký
hmyz, jenž mermomocí se nám chce usaditi v ko
žichu. A podobné proklepávání kožešiny jsme
provedli dnes a předešle, což snad na chvíli stačí.
Při tom jeme měli na zřeteli jen ty pány, kterých
se to týká, proto je to dětinský manévr, když 8e
chtějí potrefení pokrokovci schovati při pardusu
za záda jiných slušných lidí. O vaši porci 86 ne
bude nikdo s Vámi dělitil :

Ze Všeodb. sdružení křesť.dělnictva.
Schůze užšího výboru v Hradci Kr. 15. října. Podpora
nemoc. udělena: K. Kušičkové v Polné 640 K, A.
Prokopové v Čáslavi 12 K; ostatní pro dlubojící pří
spěvky odmrštěny. Přijati 2 členové.

Vodní družstvo pro Čermilov a okolí
jest jedno s největších, zahrnajíc v obvodu svém 21
katastrálních obcí: Na valné hromadě dražstra dne
9. října na provádění prací přijata půjčka Zsmské
Banky, jež jest ochotna půjčiti drožstva ve dvou
splátkách: 356,000 K, ješ se splatí* subrenc-mi státní
a zemskou, 279.80) K a sice obě ua 49/,9/,. Celá tato
půjčka má býti cele provedena do 80. prostuce r. 1907.
S pracemi započne se snad ještě v tomto roce,

Defreaudant Otte Taussig, jovž na
jméno firmy S. Tauesige, jejíž spolochéfem byl,
700 000 korun o zákazníků s u různých bank vybral
a 8 nimi ujel, byl od gavérnéra Kanárských ostrovů
dne 19. října zatčen. Ale sotva že policie jednobo
židovského podvodníka se zmocnila, již nalézá ce na
útěku drabý: Popl Kobn, jak se s Vídně ozoamoje,
se 75.000 kor, zprouevěřených peněz, — O zatčeném
Taussigovi vypravuje se, že útěk svůj připravoval po
několik měsíců. Aby nevzbadil podezření, podnikl dříve
výlet do Szegedína jako na stouška; pák však vzal
to d> opravdy a ojel do Marseillu, odkud Be dostal
pod jmésem Geza Narsy (dle jména jedné ze svých
milostnic) na loď „Itelie“, Zatím z Vídně bylo na
všecky přístavy telegrafováno, v nichž by „ltalie“
mobla přistáti, Zatykač zaslán byl i na ostrovy Ka
nárské, kdež aberského „kanárks“ lepli a do klece
na Teneriffa zavezií.

Německá Vídeň. Do pobrmčoveríchskol
pro očuč ve Vídní zapsáno bylo letos 6041 českých
e poase 3924 německých očůů. A pak še re Vídní
neví čeština řečí obvyklou,

(Zasláno)
Všeodborovému sdružení křesť dělnictva

pro království České
sídlem v Hradel Králové.

Nížepssná srdečné díky vzdává za pohřební pod
poskytnutou jí následkem úmrtí manšele jejího

Je Dididka člena Všeudbor. sdružení, Pe wetouto
pomodeno podepsnné velmi. Zeplať Pán Bůh!

V Rychnově m. Kn., 14. října 1904,

Menka Věcodb. odružení.

(Zndlízno.)

Vahledem k stále mnešícím se dotazům a poobyěnoslem upozorňují své vid. pány odběratele a luteres
senty, že firma Karel Šimek, nakladatelství a prodej
rolig. obrázků a obrazů v Čes Budějovicích jest mým

esrním majetkom a tadíž (závodemnaprostoatolickým.
tudíž své vid. pp. sákasníky o další zacho-.

vání přísně mému závodu prokazované, neboť omahos
mou jest říditi se 00 nejpečlivěji heslem „Svůj k svéma“.

Y hluboké úctě

Karel Šimek.

"Uržní zprávy.
V Hredoi Králové, dne 16, října 1904. 1 Hl

píenice K 17-00—1790, Sta K12-70—1310, ječ=
meK 1190—11:70,ovsa K 7-20—780,prosaK00-00
—0000, rilkve K 00-00—0(00, hrachn K 22:00—24*30,
čočky K 32-00—84:00, jahel K 26*00—00*00, krup
K 20:00—3600, bramborů K 640—750, jetelového
semene červeného K 104:00—126*00, jetelového semeno
bílého K 92-00 —00:00, růžáku K 00*00—00*00, máku
K 36'00—40:00, lněného semene K 00-00—00-00, 140
kg žitných otrab K 1400—00"00, 100 kg pšen. otrub
K 13'30—00'00, 1 kg násin K 9-40—270, 1 kg sádlu
vepřového K 1-76—0'00, 1 kg tvarohu K 0-28—0:36,
1 vejce K 0-05—0'07, 1 kopa zelí 7-60—20'00, 1 kopa
okurek K 0*00—0"00, 1 kopa kapusty K 320—7-0,
1 hl cibale K 12*00—14'50, 1 kopa drob. zeleniny K
0-80—2-20, 1 pytel mrkve K 6*00—7:50, 1 kopa cerele
0 00—'00, 1 hl jablek 4-50 —12*60, 1 bl hrašek 850
—1!150,1 bečkašvestek6:60—7-00,—Na týd. obilní trh
v Hradci Kr. dne 15. října 1904odbývaný přivezenobylo:
1) obilí: pšenice bl 804, žita 214, ječmene 308, ovsa

máka
—, jahel 10, krap —, jetelového semínka 177,
lněného semene ©.) Zeleniny: zelí 141 kop,
okorek — kop, kapusty 186kop, cibule 84 bi, drobné
zeleniny 18 kop, mrkve 60 pytlů, cerelo — kop, brambor
113 bl. 3). .Ovoce: jablek 260 bl, brašek 36 hl,
švestek 43 beček. 4) Drobného dobytka: vepřů 19
kusů, podavinčet 657 kusů, kůrzlat O kusy.

Prodá se
zánovní oltář.

Dotazy buďtež adresovány admiaistraci t J.

KDO JSI přítelemdělnéhokřest nskéholidu,
KDO CHCÉŠ se poučiti o všeodborovém

sdružení,
KDO HLEDÁ děníka,
EDO CHCE míti přehledo dělnickémbnutí,

nechí sepředplatí na časopisso Eva CL“,
jejž vydává „Všeodborové sdružení křesťan. děl

nictva“ v Hradci Králové.

Předplatné jest tak malé, že každému dělníku
možno jest ce předplatiti. Na rok 2 K, 5 čísel

za 8 K a přes 10 čísel pouze po 1 K.
Inserty čitejí velloelevně. Při hledání

dělníkaneb prácejen po 1K.

OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Drahé vydání — 368 stran 8"

V plochých arších při odebírce nej
méně 60 knaů franko sa 20 K, 100

/ X

kusůzs40K.
Cena knihkupecká :brošovaný... .-... th

vázanývpoloplátně—.. . . 58h
vázanývooloplétně .. sj 68hv vceloplátněseslacen
kříškemoP o 24h
vydánínavelinovémpapířevá

zanýcelývkůžise ým
em s ořízkon .. E10

Užívání „Oltáře“ J. M.
nějším nejdůstoj.

bakupen De 3.Dou vou
U" -a
sou wálem.o *
A mařŤřízem,.o. í

(Viz Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupskáknihtiskárna.
N /



YP DBES Právěvyšlo.“

Aatolicé veřejnosti © Pohřbívat

dogoručajeme či spalovati mrtvoly?v 3 o » »

tyto poučné i sábavné knihy: (E fe přodádéProkopZalně
Vydáno jako 10. číslo „Časových Úrah“

Štít víry Kznět ení katolických pravd s vyvrácením redakcíDr. Fr. Reyla.2. námitek proti nim činěných. Napsal Eduard P úsobem

3 Brynych. — Cena 50 hal. 3 učujedssuch zbyločnýSola nrolný jetbs. Přítel žid. Přítel lib j proti dosavadnímupohřbívání zesnulých.

Přátelé lidu. í venkovskéhoživotaSí doby. "Napa ré Mr ně p pohnutkybojeza apa
Boh. Zahradník (Brodský). — Cena 60 h. 80 vode. v 1 zdravotnictvínejméně

Duch katolické obnovy. mano čáaků | SRB“Cena8 haléřů.
+ Ednarda Brynycha. — Cena 4 K. 5"P Při hromadnýchobjednávkáchposkytujemeaž 509,

Katolickému lidu Administrace »Časových Úvah«
Obrázky ze smíšené osady, Kooickéma Jidu nistrace „ÓsovýchÚvah

biskupa královéhradeckého ó.+ o > o

Jana Leopolda Hayo,Ó, „Zprávao vleltacifar Jubilejní modlitkraje čáslavského“, jižroku 1783 k rozkazucísařeJo- .
sefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řezníček. — Cena 80 h. odpustkovouk Powně Marii bes

Jana Leopolda Hays, biskupa královéhradeckého po" počaté,dleOrdin.listu„Zpráva © visitaci far č. 1. r. 1904,dostati lze100kusů
kraje chrudimského“, již jako královský komisař r. 1782 89 sa 1 Ko BISK.TISKÁRNĚ.
k rozkazu císaře Josefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řez- 3 AT ;

níček.—Cena80h. o B : 5 8
Křesťan NejsvětějšíSvátostíposvěcený.(Poučenío měisv., 5 č 5 Eků

o

šených napsal Fr. Mimra. Díl I. 86 h, díl II, 2 koruny.

Obrázky ze smíšené osady. Napsal VĚ9. A4, fe. HKS

| Křížea kalichy,pinaráprme eng? O CC

sv. přijímání, rozjimání o Nejsv. Svátosti pobož- , 4 ;
nosti před Nejsv. Svátostí, k svatému přijímání, ke mši svaté). Biskupská knihtiskárna v Hradci Král,

nabízí školní knihy:Sestavil A. Henry. Dle III. vydání.přeložil Vojtěch Kameš. —
Cena brož. výtisku K 1-40, váz. v plátně K 1-80, v kůži K 2-60.

Objednávky obratem vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradei Králové.
BE

Malý Caleohismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázanéhoj30 k.

1

2, OVĚBŮNÍalOOSMUS

0 katolického náboženství.

Cena 1 výsleku vázaného 64 h.

Velký Cal8ohiSmUs
UT E náboženství.

Cena I výtisku vázaného 90 h.
Katechimy jsou schváleny na valné schůsí biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu e 180, slevou proti hotovému zaplacení.

VV VV A ve
BýC 0 VODY(© 04NA (32)27 De

o Největší sklad e
všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek fanelových 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.

KCEmě
m>

V63L:JSnhTjs»g pC“
dh

OD

MCA
PSE: Rozdílení výtiskůpro chudou školní mládeš neděje se

víceprostře nictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11

lístků — jašpo jednom vlepeny jsou a příslušným vysvětlením do každého výtisku — vydají se 3 výtisky pří
adného druhu katechismu pro chudé. Dle poměru, v jakém

Řatechismů pro tu kterou školu zakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18*/,)pro tutéš školu

zdarma pro chudé.

Instrukce o Katechismu a Oltář
vydaná

nejd. bisk. Ordinariatem v Hradoi Král.
1 výtisk brožovaný 4 bh.

€
POXVOÉ)

A6
firmy

JAL SLOUPA
v Praze, Váelavskénáměstíč.

ZVV

DK

ZACNI

26

©
83M

69

VDje2jí£
2,Sý!ý k)

Eřesídlem.í. a
Dovoluji si ct. obecenstvuosnámiti, že přesídliljsem : bo <BS“ závod "U

ý sedlářskýa hrašnářskýŘE
do demu LA.Fultasro Grand-Hotelu. Odporučujisvůjpremíspecielní závod cestovních p jako: katy,—— z vé pro ==| brašnypřevčenéi ruční,tusistickévaky,toboli pouzdnenadomtuákyatdp o AO OVOh

l obecenstvu za erá mi až dosud věnována byla,

doufaje,že i v novémmístěmmi v mířeneztenčenézachovánabude František Růžička, ry "od Kedtevě.



Telefon č.17. Paací stroj.

Uprázdněná nadace.
Při studentském nadání, které založeno byo

městským zastupitelstvem král. věn. městu
Hradce Králové na počest prvního rektora
české university Karlo-Ferdinandské a rodáka
Královéhradeckého Václava Vladivoje Tomka,

obsadí se místo s ročním
požitkem K 210 od 1. října

1904 počínajíc.
Na nadání toto v první řadě mají nárok ru

dáci, ve druhé řadě pak příslušníci královéhra
dečtí, kteří na avětských fakultách české university
v Praze s dobrým prospěchem studují. Požitek
nadání trvá — dobrý prospěch předpokládaje —
po dobu studií universitních a vyplácen bude vždy
I. října předem důchodenským úřadem města
Hradce Králové.
1 Žadatelé podejtež žádosti svoje doložené
listem křestním nebo dokladem o příslošnosti, vy
svědčením o majetku a vysvědčením o dobrém
prospěchu ve atudifch univeraitních do 31. října
1904 purkmistrovskéma úřadu v Hradci Králové.

BJÍ

v hojnézásobě na skladě
první královéhradecké knihku

poctví a antikvariát

Bohdana-
Melichara

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

7,
ZVVÁVNY

CXD0

268i
c9

26)
7
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Pánům prodavačům účtuje se
za původ. ceny nakladatelské. X3©

Mayh

Kběh iběběět
Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou
stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,

dkhoteln„Merkur“čís.ký.

SUKNA:

Zemská životní
pojišťovna==

zřídila

vwHradci Králové
v domě pana V. A. Komárka č. 142 (IL posch.)

vrehní inspektorát.|
Vrchní dozor vede moravský sněm. Bezpečnost a !

trvání ústavu tudíž zaručeny.

Pojišťování všeho druhu se vyko-;
nává a výhodné sazby čelí každé

soutěži.
Bližší vysvětlenípodá vrehní inspektor Frant.
Swoboda, který přijmeihned schopnéjednatele.

Moravského

MENITLMmmu“

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.
CITMNANETAKNNMMMIT

hura prácev tati král,
Práci obdrží trahlář v Orlici u Kyšperka a

hledá práci. Čeledín přijme od Nového roku místo.
Přihlášky přijímá „Všeodborové sdružení
křesťam. dělmietva“ v Hradci Králové.

Oltářní svícny,

korunní lustry,
presbyterní i náhrobní umělé

mříže,

ozdobně kovové kříže,

železné výkladní skříně,
portály

a jiné veškoré práce do oboru
umělého zámečnictví spadající
provádí vkusně, rychle a levně

ILUA RADULOVIČ,
umělecký závod

wPředměřicích u Hradce Král.
be O ()/

AHMótel| 3
a oelkorestauracé

„Bnřticán“
v Adalbortinu v Hradoř Králové“

doporučuje se

velectěnému P. T. obecenstvu

co nejlépe,
5OO

Učně “Uy
na 2 roky do učení přijme východočeské

knihkopectví

B. E, TOLMANA v Hradci Král,
K doptání tamže.

Oltáře,kazatelny atd.
všech slohů

vyrábí a plány neb fotografie na pož. sesílá

Frant. Jirouš,
odbor. závod pro práce kostel. v Slatinameeh.



E OŘŘkÁKŘ KÁKRÍÁŘÁHŘ
Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

BEF- nákrčníky, "49
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéilněné,

(Mp*>kanafasy, "B
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni

tury, dámské ručníky utd.
doporovčím v jakosli nejlepší a

za ceny nejlevnější.

JCIIIICOC

Doporučuji velectěnému P. T. ohe
censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanisiav Jirásek,
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čis. 136. Velké náměsti čís. 186. č.

COCICICITACTIPILICICICIC TÍ

ACCÍÁCÍÁCÍCÍCCÍLIIÍCÍCÍCÍCCCCIC AKC

*e

Veledůstojnému

duchovensovu!

Prahast, al.
Kar. Světlé,dan Dfaněk,zes;

Kouviktaké ul., ený pasř spe
dtelně na kostelní náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený —
sklad ve vlastní dílné ručně pracos
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborá,
umpy, svícny, kaditelnice, krop-n

ky, patenky, nádovk7 at d, všev přesném alobn církevním. Staré
i předměty znovu opravuje v původní

nteuci a jem v ohní slatí a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenniky frauko.veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba 8
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedeuí od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placeni. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bezcenné. Věc pomílám již posvěcené.

První český katolický závod ve Vídni.

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.

há vVídeň,
VII. o, Seiden

gasse čís. 35.

-Na ukásku sasálá
se vše franco.

r

.
l

l

i

Jan Kryšpin9))DN (E

SVA
p)2ŇU

24V (J. Sylvaterův synovec, ná
zi NS stupce)

j KOK | odborný umělecký zárod

r D . 'pro

JE | malbu oken kosteln:ch

ů ; PRAHA--I,č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. :9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměst:

pod loubím) doporučuje se

ku dodámí oken chrámových
od nejjednoduššího až k boha
lému figuralnímu provedení a
sicei se Žčelesnýmirámy. sí

těmi vsazením.
zo>P

kaŠi

S„ALI|

Veškeré rozpočty, skiesy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PR- Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání. "Pi
Založeno roku 1836.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.

vnbízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a so::stav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.

Z446 1 stříbrné skvnaty, jako:
řetízky, prsteny, náramky, jehly
u jv jm deračjším provedení

„Aúplne zárukou

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky
: ja požádáni zušle.

Důviry hodným zásilky na výběr lčž 1 na sp'átky
bes zvýšení cen. — Zulošeno r. 1843

Již vyšel a r;zesilá Se

KALENDÁŘ
ŠTÍT 21
Mavětivení Panny - =
Marie. Úvodníbáseň od

na
rok

Báseň
Vladimíra Hornova, s bar
votiskovým obrazem, df
vhodným k zarámování,

Z Kuřlákova do Pra
hy. Humoreska od K. Sa
torýna.

Radovanský velob
ňoušek. Napsal Fr. Jiří
Koštál.

Dragounka z Před
měřic.

Kříž na nával. Vesnická
povídka od Vác. Rezníčka,

Wabludných cestách.

. Satorýna.
Ze zvyků a pověr =+
z okolí Chrasti a na
Chrudimsku.
V. Paulus.

Přienička. Báseň K. Šu
trýna.

Kde pověra? Úvahao
pověrách protestantských.

Dr. Antonin Dvořák.
Životopis.

Domácí rádce.
Zajímavé paběrky.
Král. věnné město - 
Hradec Králové.

Napsal Vladimír Hornov.
Dvě jména. Báseň Vla
dimíra Hornova.

Terno. Humoreskazhor.
Sobral Ferda Horák-Stu- Kronika.
denecký. 20 vyobrazení.

Na přítomném kalendáři sezná každý ještě
značné zdokonalení proti roku loňskému. Čtení zá
bavné i poučné vzbudí jistě velikou pozornost
v nejširších kruzích. Upozorňujeme zvláště na po
dařenouhumoresku„ZKuřlákovado Prahy“,
povídku dra. Vác. Řezníčka „Kříž na návsi“
Koštťílova„Radovanského Velebňouška“,
na Hornovovu povídku „Na bludných ce
stách“. V poučném článku „Kde pověra?ř“
líčí se pravdivě na základě nejspolehlivějších pra
menů, jak hlavním zřídlem nejrůznějších pověr
bylo v XVÍ. století právě protestantské Německo.
Předložme ta fakta před oči těch, kteří velebí pro
testantism jako pokrok rozumu a při tom zároveň
katolickou církev jako pověrečnou odsuzují. —
O ostatních článcích netřeba šířiti slov. Samy
tituly jsou výmluvným odporučením,

Katolíci, kupujte svůj kalendář!
1 exemplář za 1 K. 13 kalendářů zasíláme za 8 K
s připočtením 12 bal. na průvodní adresu —Objednejte u
Bisk. knihtiskárny v Hradci Král.

Italský ráj.
Všeodbor. sdružení.
Protestant o španěl
ské inkvisici.

KAREL ŠIMEK,
nakladatelství relig obrázků a obrazů

v Čes. Budějovicích, Rudolf-va tř. 42.1.
přijímá

veškeré práce spojené a výzdobou kostelů, jako:

polychromie, wm
práce malířské,

řezbářské -wm
m- a sochařské.

Nádherné oltářnía podob.obrazy, křížové
cesty, malby oken chrámových atd. atd.

Za solidní a uměleckou práci v každém ohledu
se ručí. Návrhy a rozpočty zdarma.

.Uměleckémosaiky.
. — 4 i '*A%

| Prodej obrazů oš2 oudauBo A Ú55
| a obrázků za 552 © CEEE, , 6" ba45 SA 83 SP .evýhodných 550945 3.YSHÉ 5ad>dmínek Ca. oebo58 8889podmínek. 157553 3% os Šeaž?Had on ZeHSNoO ASSA
« „P . ve .: Práce provádějí jem nejlepší uměl.sily.
|

Praha, Vodičkova ulice 37.

| mp- V řadě proních "W
sávodů eoropských.I

'

|

|
i

di
I

| | Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailil.

| Velectěnému duchovenstvu
doporočuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

;V Hradci Králové, čis. 280
(proti hotelu „Merkur“)

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

ze stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše oliněv ohnizlacené
a stříbřené, zač ne ručí.
Vlastní | výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení n stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou 86 již avěcené Beatyr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. Btarý závod můj může
se vykázatí četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků

Va a odporučujese tedy k aa
ey“ koupení a opravě kalichů,

| bz S « monstrancí, ciborií, relikvií: Tě úřů, uúdobekua av. oleje,
lamp. lacereu, lustrů, kaditejen, tácků na křest, svícnů, pa
cifikálů, schránek na N. jsvěrejší, patenek atd. co nejvice,

|



všech druhů a veškerý
také na výhodné splátky zasílá továrna

Adolf Novotný
v Týništi nad Orl.

SNP* Rozpočty a cenník zdarms. <“

z. Josef
= Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod S80
chařský a řezbářský.

«+

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé:sochy, oltáře,
křádovécesty, jesle, Bolí Moby, křídle, kasatelny,

spovědníce, ny, vý polevy, lustry,
y atd. dleae ooo aromrámcena odrazy,emie,fotografie adiplomy. sanýnábytek a

" ns" předmětyhodícíse sadárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních safisení.

franko do
všech
stanic

zasílá první východočeský křesťanský od
borný obchod kávou

František Jelínek,
Slatiňany —Čechy.

Káva surová: Káva surová:
Santos velmi dobrý K 1150 Druhy velmi jemné:
Santos Perl „ 1210| Portoriko velejemn. K 14—
Borbon zaruč. dobrý „ 13'—| Semanik zvl. dobré „ 16:—
Lagnaria dobré jak, „ 12-50| Ouatemala jemná | „ 1350
Kuba zelené dobré „ 18—| Onatemala spec. dob „ 14
Kaba perl vel. silný „ 15—| Java zlatá „ 16
Jamaika zelená „ 1850| Menados jemná „ 1760
Portoriko vel. silné „ 18— | Ceylon specialita © „ 19-—

První výroba

věžních

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
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.

"E
© Provedeno přes 500 oltářů a Božích

Založeno 1853.

hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko=
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
9 počty zdarma, 6

| Obnovování oltářů, soch, obrazůa j. |
a 6) O a

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcev. výrobmíhe spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržeti partie zboží 30 mt., obsahující
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, konafasy atd.. ješ
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebití,
za K 12-—, vyplaceně od koran 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

z 4 8ai
| Továrnaexarodr+
na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů í

IU Jos. Tomášek
Po ve Vysokém Mýtě, |
Pi dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený AN
PX r. 1866, nejstarší svého druhu v Čecháchj

— nabízí —

k Wvovici, borovlč bin
Fomy'a' punše,*Iisórynájaáké ovson

rm hži víno, bíléi červené,vino borůvkové (medici
1 nalní) vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášt na výtečný a při takové
jakostivelmi levný koňak a výbornou
elivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

„Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasllé
státní a diplomem slaté medaile, a mnohými ji
nými dáplomys právem rašení slatémoda.

Vzerky zdarma a Iranke.o ŘE1
Konkurs.

Obsadí se místo

ředitele kůru
při farním chrámu Páně v Tře
bechovicích S ročním příjmem
800 K mimo štolu. Žádosti buďlež

Bližší sdělí buď ústně nebo

na požádání písemně

katol, farní úřad v Třebechovicich.
Frant. Mrha, Ferd. Hanousek,

starosta. děkan.

R
Světoznámý pravý

malínský křen
z nejlepších křenovek u Malína

sasílá proti dobírce neb dle dohodnutí od Ď kg.
výše dle tlouštky kořenů a sice:

Gkg.:za5K—za4K60b—z=4K—za3K60baza3K.
Od 10 kg. výše dráhou cena o 4 h levnější.

J. M. Jireček
Kutná Hora.

České víno,
vyznamenané na světové výstavě v Paříži r. 1900

slatou medailí!

Správa vinařsévá
prince Ferdinanda z Lobkovic

w Dolních Beřkovicích u Mělníka
doporučuje

ová chvalně známá, výhradně s vlastních ros
sáblých vinohradů vypčetěná

VÁHA04
do přízně P. T. obecenstva.

KNIHY
sepsané od Dra. VácslavaŘezníčka:

Krví a železem. Kladské povídky.Cena6) h.
Jaroslav Zásmucký. Román.Dvadíly.Cena 1 K 60h.

František Gokorný, divadelní řiditel. Vzpomínkyaupomínky. Cena 1 K.
Rok mezí Přelouči a Prahou. Obrazs naší doby.

Cena 80 h.
Selské zrcadlo, předetavující života působení

Frant. Vaváka. Cena80 h.
Národní zlatodol. Obraz s naší doby. Cena 60 hb.
V Chytrákově. Obraz « naší doby. Cena 60 h.
Karel Havlíček. Životopis.Cena 1 K 60 h.
Na stará kolena. Idylas učitelskéhoživota.Cena60k.
Mladí starci. Obraz= naší doby. Cena80 hb.
Starší historie. Povídky.Cena 1 K 60h.
Přemyslovci. České dějiny do r. 1306,
Praha. Román. Cena 1 K.

Fr. L. Čelakovský. Životopis.Cena 1 K.
matolán. Obraz = naší doby. Cena 80 k.
dé v zemích českých. Cena 1 K 60h.
eský duch v XIX. století. Cena 1 K 20 h.

Novými směry. Obraz z naší doby. Cena 80 h.
Objednati lze ve všech knihkupectvícha u spi

|- a sovsteleDr.V. čka,Kr.Vhohrady,š.th

Vzor
kové kupony jemnýchčer
ných látek, ící se na
kalhoty, obleky, svrchníky

a taláry
skutečně velmi levně
lze koupit, vzhledem, že |
kosy látek jsou doprodány. |

Vzorysaělena požádáníRozšiřuje

„Časové

Úvahy“
a

683 X663 XG6DX600 X 683 X

Jan Horák,
soukenník X

v Rychnově nadKněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky nataláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

První český zasílatelský
závod seukenného zboží

Ed. Doskočila
w Chocni.

689XCODXCOD[X]CE5XEBDXCB3X| PDXCBDXE63X]E83X
X PDXČD X6 X663X66 X

0
v

av Dvořářek, sklad nábytku
Hradci Krá!. u nového Borromaea.



Předplatné ma čtvrt rohu 2 A so k
> na pů! roku $ A — kČíslo 44. |

Obraťte!
(8) Opětpřibyla známka malomocenství

poměrů politických, odročení zemského sněmurálovství Českého. I budoucímu zasedání
říšské rady hledí se vstříc se všeobecnou ne
důvěrou, protože překážky dělnosti parlameotní
trvají posud v neztenčené síle. Jest to odboj
české delegace a panovačnost německá, která
nabývá vždy větších rozměrů. V těchto nejisto
tácb a chmorách, jež zakalují jasné předpoví
dání a určitý rozhled, aspoň jest pozoraubodno,
že dr. Kórber, jak oznámil posl. Pacák v Cho
těboři, usiluje o to, aby rakoasko-uherské vy
rovnání bylo projednáno a uzákoněno parla
mentně. A jelikož z vyjednávání s českou
delegací beze splnění známých českých poža
davků nevidí pro sebe žádného příznivého
výsledku, nustrčil nyní dr. Kórber Poláky, aby
se o potřebnou dělnost říšeké rady postarali
již také z té příčiny, že činnost parlamento
jest v jejich vlastním zájma.

A skutečně, jak právě v těchto dnech se
dovídáme, Poláci budou znovu mezi Čechy a
Němci prostředkovati; budou vřemivuvati
Čechy ne fakty splněných požadavků, to by si
obstaral konečně Kórber sám, nýbrž slovy a
rozklady o zhonbných následcích obstrukce a
o požehnání klidného chodu ústavního života.
A také mimo pochyby jest, že Kórber na své
haličské cestě za tím účelem ujednal s vůdci
polskými pevnou úmlavu, jejíž podstatnou částí
jsou asi dary a sliby za polskou úsluhu. Kolem
smiřovacích pokosů polských bade se tedy
soustřeďovati zájem politického světa v nej
bližší budoucnosti. Že Poláci o sanování par
lamentu budou ge přičiňovat velení rozhodně,
svědčí nedávná resoluce polských poslanců,
V níž zejména se praví: „polští poslanci trvají
Da svém stanovisku, že jest ozdravění parla
mentu životním zájmem zemía říše.“.. Taková
situace tedy rozvíjí se před našimi posianci,
kteří, ačkoli volají doma po avorném postupu
protivládním, již dnes jsou přesvědčeni, že
jejich řinčení zbraní nevynotí na vládě ani
drahé university, ani jazykových nařízení. Vláda
v tom smyslu vyjádřila se již častěji a nejno
věji doplnila svó rozhodnutí takto: „jaký
výsledek bnde míti říšská rada, závisí jen ua
na stranách, nikoli na ústavě a na vládě.“ To
jest mlava dosti srozumitelná.

Badou-li tedy naši poslanci překážeti čin
nosti říšské rady, nejen nedosáhnou oněch
dvou požadavkův, alei roztrpčí strany spřízněné
a pozbadou schopnosti parlamentní aliance,
Dělej co dělej, v dějstvu ústavním a při složení
říšské rady naší, poslanci českého národa vždy
musí bledati spojencův a přátel, aby odstraněn
byl odpor, jejž kdykoli a proti kterékoli naší
potřebě nepřátelé pozvedají. Zastavení pravi
delné parlamentní činnosti neznamená tedy
jenom boj proti vládě a proti německým stra
nám, nýbrž obsahuje též poškozování zájmů
těch stran, se kterými chtějí naši poslanci
udržovati přátelské styky a politickou poraku.
Mimo to zkušeností z minulých několike let
jsme s dostatek poučeni, že obstrakční boj
proti vládě byl marný a pomáhal jenom Něm
cům, kteří za vlády „ústavního absolutismu“
nabývají toho, čeho by jim vláda nikdy ne
mohla poskytovati, kdyby činy její podléhaly
dohledu dělného parlamentu. Jest třeba kon
statovati smutný ovšem fakt, že my obstrukcí
nevykonáme ničeho, Němci však mnoho. Proč?
Protože se nahoře německé obstrukce více bojí,
než-li naší. Odtud se vysvětluje také známý
výrok panovníkův projevující pevné odhodlání:
»vy Čechové obstrukcí nodosáhnete ničeho.“

A vůbec zkušenosti konstitučního života
poačují, že obstrakce se nikdy pro nás ne
osvědčila. Passivní odpor staročeský byl zlo
men, státoprávní radikálničení mladočeské se
lhalo a obstrukční politika jazykových naří
zeníjiž melez posledního.Nadtvrzenímtímto
mnohý romantický politik snad by spráskl
úžasem ruce a prodloužil by se mu údivem
Obličej. Ale jaká tu rada? Zahraniční vlivy,
mezinárodní poměry, naše nepříznivá poloha

V Hradci Králové, dne 28. října 1904.

zeměpisná jsou muohem silnější, než-li naše
dobrá vůle 4 nadšení. Nepříjemná pravda jest
ta a my musíme se jí umět dívat do očí.

Ostatně bolestné sklamání se mnoho oslabí,
uvážíme-li, že jazyková nařízení nemají té fak
tické ceny, jaká se v ně průběhem obstrak
čních let uměle vložila. Neznamená to žádnou
národní katastrofu, jestliže nám nebudou hned
vrácena a proto bezúčelno jest, k tomu cíli
říditi všechno politické snažení. Jest pochopi
telno, že národem zalomcoval spravedlivý hněv
a rozhořčení, když nám jazyková nařízení byla
odňata, ale rozhodně bylo chybou, prohlašovati
neustálý, neústupný a nesmiřitelný boj, pokud
políček národu zasazoný nebade odčiněn při
měřenou restitucí. Kdyby byla jazyková naří
zení takovou životní tepnou, pak by bylo ne
vysvětlitelno ono probuzení národu našeho a
rozvoj, které docházejí zaslouženého obdivu
u národů sousedních.

Nikoli, byli jsme před jazykovými naří
zeními a budeme po nich, jenža nyní jest
nám odstraňovati neblahé následky, které po
vstaly přílišným nadceňováním jejich a záleží
hlavně v nerírných protipožadavcích němec
kých, tak že i druhá universita byla zatažena
do sporů těch, ač kulturní ústavy mají býti
zřizovány dle potřeb u nikoli dle politického
čachru. Přiznejme si, že jazyková naše politika
mnoho přispěla k obtížím politické situace a
rozpoznejme, že se masí obrátit, nemá-li česká
věc v mnohých ohledech vzíti citelné škody.
Vždyť jazyková otázka konec konců rozluští
se přirozeným postapem a zárakou toho jest
dosavadní náš vývoj národní.

Opakujeme tedy ještě jednou: nejde tu
o žádnou pohromu národní, spíše rozhodují tu
obavy o život strany. Ale zájmy Strany ne
mohou dlouho býti výše ceněny, než celkové
prospěchy národa. Toto rozpoznání již razí si
cestu u lidí problédavějších, a jest již na čase,
aby i političtí vůdcové měli tolik sebezapření
a cbjasnili situaci tak, jak dle reelních poměrů
skutečně jest a nikoli jak se fantasticky při
barvoje. Předpoklady jsou ta zřejmé. Badto
naši poslanci obstrukcí zarazí stroj parlametuí
— a tu nezbytnosti státní vyřídí se $ 14. —
anebo v obstrukčním boji podlehnoa. V tom i
onom případě jest to pěšky jako za vozem,
čili jinými slovy, nedobudeme ničeho. Proč
tedy malovat lidu něco, co není pravda? Jest
přece jisto. že při dalším vedení boje nedostaví
se výsledek, jenž by vyvážil škody, které válka
naše s vládou a Němci působí, zejména také
proto ne, že jsme stranou slabší. Přiznal to
nepokrytě jeden z vůdců politických dr. Herold
v Plzni: „Žádná poctivá strana politická . 
nemůže tvrdili, še nynější doba jest přísnivák mís
kávání velikých národních prospěchů, nýbrš že po
měry ukládají všem neobyčejné sebesapření“ ...
Nuže, co tu jest jiného činiti, než obrátit a
využívat nynější ústavy k větším neb menším
prospěchům národním? Po velikých kusech to
nejde, po drobtech však anol

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 26. října.

(„Mladočeské straně schásejí vědomosti,charaktery
a čisté ruce“. — Vlastenecká bouře v neckách.)

Minulý týden proskočilo na Moravě slovo,
jemuž ihned narostla křídlu, tak že již všecky
země korany svatováclavská slítalo. Dle zpráv
některých novin prohlásil poslanec Skála nad
mladočeskou stranou ortel v tom smyslu, že
straně té scházejí vědomosti, charakteračisté
ruce. Z úsudku toho se některé časopisy sr
dečně těší a mladočeské straně jej přejí, jiné
časopisy se zase k vůli němu hněvají volajíce,
aby byl pan poslanec Skála k vůli němu po
hnán k zodpovídání, nejspíše na salcamtě nebo
u pixmachra, a jiné konečně mají za to, že to
pan poslanec Skála neřekl, ale že si to někteří
žurnalisté vymyslili.

Imserty se počítají levně. | ,
Odmovavychází v pátek v poledne, ! Ročník X.

Na tom docela nic nezáleží, jest-li to pan
poslanec Skála řekl nebo neřekl, neboť faktem
jest, že se o mladočeské straně v poslední
době tvrdilo, že jest bez vědomostí, bez cha
rakteru a že nemá čistých rakou a že se o
tom debatovalo a uvažovalo, co jest na tom
pravdy bez ohledu na to, kdo to řekl.

Nejsme nikterak pro silná slova a tlusté
výrazy ve veřejném životě. Vynadat dovede
každý podomek, od něhož se má politik a po
slanec lišit alespoň tím, že své myšlénky do
vede odíti ve slušné roucho. Ovšem že za
dnešních dnů pod „parlamentárním výrazem“
vyrozamívá se slovo v bezimonitní společnosti
nemožné a proto i poslancůma politikům musí
se leccos prominouti, má-li řeč a způsob vy
jadřování jejich míti časovou povahu. Ale přes
to nemáme za politické z české strany, když
za nynější doby, jejíž tíhu předce každý cítí
a příčiczám její rozumí, ostonzí sa politické
zastoupení českého národa tak paušálním způ
sobem, jako se stalo právě vysloveným po
sudkem o mladočeské straně.

Ani z daleka nám nenapadá býti jejími
obhájci, ale počítajíces poměrv, s nimiž každý
rozšafný muž nutně počítati musí, nuceni jsme
vysloviti lítost nad tou akvapeností vyjadřo
vání se, která činí český národ ve zracích jeho
nepřátel směšným a skutečně inferiorním.

Uplně bychom souhlasili, kdyby se omlado
České straně řeklo, že se úsilovně nestará 0
kulturní povýšenost českého lidu; kdyby se
řeklo, že do popředí jejího derou se lidé bez
potřebné míry alespoň všeobecného vzdělání.
Docela bychom souhlasili, kdyby se o ní po
vědělo, že důslednost čili charakternost jest
jednou z nejslabších stránek povahy mnohých
a mnohých její stoupenců. A také bychom mu
sili přisvědčiti k tomu, že se strana ta neskládá
ze samých Aristeidů, nýbrž ochotně přizuáme,
že leckterý pán z její řad patřil a třebas
možná patří dokonce do kriminálu, kdyby se
jeho jednání přísně vzalo nebo před soud do
stalo.

Ale proto předce nelze dle těchto jedno
tlivých případů posuzovati stranu celou, stranu
jako politického činitele, který velkou Část po
litického smýšlení českého voličstva na venek
více méně vysloveně representuje.

To jest stejný případ, jako když se ná
sledkem nešťastného financování Drozdova pro
hlašovalo všechno duchovenstvo za nepoctivce;
to jest stejný případ, jako kdyby se následkem
jednání plzeňského učitele Štorkana všechno
učitelstvo pokládalo za nemravy; stejný případ,
jako kdyby se následkem nehospodářství Jan
dova pokládali všichni rolníci za nerozumné
útraty.

Jest-li kdy jedná se o potřebu veřejné
výtky, nechť se učiní tak, aby celek nebolela
a nechť se naznačí, o koho běží. V každé straně
vyskytují se živlové Čistí i nečistí a pod stře
chou kterékoliv organisace nacházejí útulku
živlové kalní a zištní, kteří dovedou okolí své
klamati a voditi za nos.

Že dnes není mladočeská strana tím, čím
byla v letech osmdesátých, to jest docela při
rozené, neboť žijeme o dvacet let později a za
jinakých poměrů a okolností. Že nevykonala,
co někteří její stoupenci vykonati slibovali, o
tom není žádného sporu; že své programy
vicekráte změnila, tobo ani sama nepopírá;
že své přesvědčení stoupenci její odložili a
odkládají a jiné přijali a přijímají, to jest ne
pochybné; že dnešní její stoupenci jsou vět
šinou bývalí Staročeši, to jest známé a přiro
zené, ale to všecko dohromady nevyvrací, že
dnes mladočeská strana jest v našem národě
jedinou stranou, která politický jeho život re
presentuje a proto z české strany právě ve
dnešní době representaci tu tak snižovati, jako
se stalo poslanci Skálovi přičítaným úsaudkem
o ní, nelze pokládati za čin politické rozvahy
a moudrosti.

Mladočeská strana nesplnila naděje v ní
kladené. Ale která pak česká politická strana
se dnes pokouší o to, dohbnati a doplniti, co
mladočeská strana buď pronedbala anebo k čemu



nemá sil? Žádná! Řekněme to rovně a poctivě,
všechny ostátní české a politické strany, co
jich pod českým lebem dnes kvete, jsou šivy

ředevším z laciné kritiky strany mladočeské.
Kayz však jednotlivci ze stran těch zastání
nebo pomošípotřebojí, tu alou, ovalem běží
všichni sa mladočeskými poslanci, ať ei jsou
to radikálové nebo klerikálové. Jest-li mlado
česká střáhá všem dle jejich přání pomoci ne
může, pak velkou část slabosti 4 bezmocnosti
její sluší hledati v tom, že jest oslabena právě
těmi kritikami, z nichž strany jiné žijí.

To se však mosí přiznati, že strana mlado
česká jako celek. třebas že daleko atojí za po
žadavky doby, dnes jest u nás jediným Čini
telem, k němaž jako k politické representaci
poblížeti možno. Tím straně té nijak nelicho
tíme, pravíme jen pravdu, již bychom mnohem
radostněji vyslovili, kdyby to bylo možno, 0
straně katolické. Proto z české strany tuto
českou politickou representací Šmahem degra
dovati na smečku hlupců, padoucbů a zlodějů,
není politikou, ale sprostým plácáním, jež náš
veřejný a politický život nejenom nepovznáší,
ale zabijí. :

Přiznáváme a víme, že mladočeská strana
má ve svých stoupencích vedle mnobých krás
ných svých stránek také mnoho stránek stin
ných a taumusíme želeti, že útočící na ni strany
obyčejně přisvojují si a napodobují právě
jenom ty stránky stinné a na následování těch
krásných zapomínají.

Tolik bylo včasno pověděti dnes ze sta
noviska politického. Dokad mladočeskou stranu
v obledao tom nenabradí strana jiná, musí 8e
8 ní počítati tak, jak jsme naznačili.

* +.
*

V posledních týdnech zuří v Praze bouře
— v neckách! Neběží o-docela nic menšího,
než-li o spanilou vlasteneckou snahu, utlouci a
znemožuiti nakladatelské družstvo „Máje,“
v něž se byla řada českých spisovatelů sestou
pila za tím účelem, aby postupem doby tak
zvané literární poměry u nás upravila. Mladý
podnik ten pochopitelně „nachází se doposad
ve kvašení, tak že své doby i redakce tohoto
lista vyslovila důvodný podiv nad tím, když
v časopisu družstva toho Pogiův falsifikát do
cela vážně brán za bernou minci. Avšak zku
Šenosti učí opatrnosti a střízlivosti a jest-li
se někdy chybí, postačí upozornění, jež se za
jisté vděčně přijme. Pro jedno nedopatření
netřeba hned bořiti celou důležitou věc. „Máj“
ve svém nakladatelském dražstva soustředil
české belletristy všech stran a všech směrů
smýšlení, tak že jest to dnes n nás společnost
povznešeua nad veškeré osobní zájmy, která
stojí na povýšeném stanovisku české národní
a společenské jednolitosti.

To jest u nás něco nového a neobyčejného
a proto ve rmutných poměrech českých vy
skytly se hned osoby, jež se tím cítily býti
na své kapse ohroženými. Proto proti nakla.

FEUILLETON. ©
Podzimní nálady na venkově.

Líčí Ford. Vlček.

Letošní podzim přichází nevlídně a oti

přišel s oněmi v naších krajinách pravidelnými
přizuaky překlonu časového, které snadnějším
a krásnějším činí velikoiepé odumírání přírody.
Neusinivají se letos jasné dni babího léta,
volně poletujícího teplým vzduchem nebo za
chyceného uu polích, kdež nesčetná vlákna
Jeho zasvitávají širokým leskem při každém
kročeji. Schází ona suchá vzduchová mlha,
kterouž prostupuje dým spalovaného na polích
pýru, není slyšeti radostuého pokřiku pustev
cův u praskajících ohňův a neozývá se čilý
rach oráčů, sklízejících bramborovou úrodu a
zasívajících ozimní zrno, Vše jest jako za
křiknuto|

Obrovský štětec podzimu pomaloval sice
krajinu hárajícími barvami tu rudě, červeně,
jinde žlutě, ale nádherná jindy pestrost jest
stírána nepříjemným a studeným vlhkem. —
Dni vždy více se zkracají a plíží se za sebou
v únavné jednotvárnosti, mezi nimi řada hlu
bokých dlouhých nocí — to příroda otevíráa
zavírá vočiu dumá v rozsáhlých nevyzpytatel.
ných prostorách temnoty....

Ta podzimuí jitra jsou taková nevyzralá
se šedým přísvitem otevírají cestu dnu, jenž
a zdlouhavě a těžce vybaluje z nočních chmur
a mátožných snů; vlny světla jeho zvolna
rozlévají se do všech ztemnělých koutů kra
jiny. A jak světlo denní roste, probouzejí se
ojedinělé zvuky sporého ranního života. Lidské
hlasy v jakés mrzuté nevolí ozývají ce krátce,
jakoby utržené od úst a vypovídajíce jeu to
vejnutnější, hned zase umlkají, Pták, jenž pro
budil se kdesi na větvi, smutnězapipl, ale jen
tak ze zvyku, a zase oučměl.

Leck4y jitro dušeno jest imlhami, které

datelskéma družstva „Máje“ podniknutojiš
vícero tažení, ovšem bez úepěchu a výsledku,
ale v posledních dnech stal se pokus, roznítiti
proti němu vlasteneckou booři — v neckách.

Kterýsi insertní agent sbledával pro ča
sopis drožstva „Máje“ auněmeckých firem, jež
jsou odkázány na české odběratele, ingerty a
učinil tak německými dopisy. Nesouhlasíme
s tím, ale podobně nejednal jenom insertní
agent „Máje“, nýbrž to činili a činí agenti i
jiných českých listů a známe dokonce vlaste
necký časopis, který současně, když v redaáční
své části nejvášnivěji opíral ee o zavedení sku
tečnění vídeňských punktací, administrace jeho
tisíci a tisíci německými dopisy vyhledávala
inserenty. Proto jest to věc u nás obyčejná,
že obchodní stránka listo bývá neodvislou od
stránky redakční, již podporuje a umožňuje
alespoň tím, že do německých závodů zanešené
české peníze bledí ve zlomku zpět získati in
sertním dosvědčením závodů těch, že o české
kupce stojí. A nepokládá se to doposud za
žádný zločin, když německý obchodník český
politický neb literární list insertem svým
podporuje a existenci mu umožňuje. Vždyť
Češi inaerují dnes v německých časopisech

také. To jest dnes u nás obvyklá praktika,
třebas že bohužel smutná. Kdyby čeští obchod
nici se o český tisk odebíráním a inserováním
starali, přirozeně rázem by odpadla. Z ideál
ního stanoviska nesouhlasí se sice 8 obchodo
váním Čechů s německými závody, ale potom
by žádný Čech nesměl mlaoviti 8 německými
ministry, továrníky, nesměl by přijmouti úřady
a vyznamenání od německých vlád, atd. V o
hledu tom jest však jistá míra liberálnosti u
nás nezbytnou.

Bylo by to docela v práva, kdyby se bylo
k tomu věcně poukázalo, že by se „Máj“ bez
podobných insertních agitací snad obešel. Ala
na místě toho učiněno bylo na nakladatelské
drnžstvo „Máje“ ihned několik útoků, jež mají
však zřejmou povahu osobní a proto nečistou.
Utoky ty šly tak daleko, že dokonce ukládaly
o další existenci nakladatelslého družstva
„Máje“.
, — Nechteme družstvo to nijak zastávati.

Není toho třeba. Na útoky proti „Máji“a jeho
snahám, jež nyní družstvo ono pěstuje, odpo
věděno již r. 1891 v časopise „Švanda dudák“
bájkou „Ul“ a tato „prostonárodní bajka ze
života hovězího zvířete“ jest dodnes časovon.
Prostě k ní rozezlené nepřátele družstva toho
odkazujeme.

Avšak když někteří pánové a některé
listy chtějí literatuře, její českosti a platnosti
mermomocí nějak užitečně prospěti, nechť se
starají, aby české časopisy měly co nejvíce
českých insertů a se svými vlasteneckými ú
toky nechť se obrátí proti skutečným škůdcům
české literatury.

Nechť se pánové ti otevřeně postaví proti
spoustě daremného překládání ještě daremněj
ších cizojazyčných tlachanin, aťse jmenovitě po
(R >
shromáždily se nad vlhkými lukami a pak
provalujíce se, stoupají k obloze a odhalují
kraj, jenž v šíř a dál se protahuje. Objevaje
se země, jejíž základní, ztemnělý tón není pře
rašován význačnějšími barvami. Chmurná Dá
lada rozmnožuje se ještě stíny, které padají
s mraků po obloze se honících. Mlhy v silných
vrstvách zapadají v lesy, přísně tmící se na
horách, anebo někde v nárazu vzduchovém
vztyčí se mohutným slonpem, a zdá 8e, jako
by tam dýmala obrovská kaditelnice.

Ob čas snesou se hosté přepršky, které
studenou koupelí mrekají černé vrásky země,
ale posad nevystačají, aby vyrovnaly pukliny
a nasytily prameny a potoky, vyprázdněné
letošními suchy. Řečiště potoků zejí opuštěnoo
prázdnotou, jakoby rázem všechny vody se
byly vyvlékly a zmizely kamsi v neznámou.
Dříve nakloněn nad proudící vodou zakoušel
jsi dojmn,jakoby tajemné dno cosi skrývalo,a
nyní vidíš vše jasně. Dno jest vystláno seschlou
travou a žlutým listím, které střásají olše a
vrby, jest tam místy nahrnuto kamení a jinde
kroutí se černá pletivo kořenů, jež vzrůstem
protknovše břeh hledají opory na spodině.

Tráva zelená se ještě jakousi zelení, ale
tkví v ní již choroba a amrt, na žlutých lu
činách modrá se ocůn. Opadalé listí stromů
hnije a z většího množství proniká vzduchem
zápach, takový slizký 4 vlhký zápach. Haloze
stromů jsou mokrem zčernalé, opuštěné a 0
živi se jen, když přisedne na ně bejno str
nadů, kteří vypadají pak jako divné žlutavé
ovoce. Popěvek jejich „bzzí“...dojímá touhou
po něčem ztraceném ...

Vkročíš na pole a na strništi vzlétne před
tebou několik skřivanů, kteříkrátce sašveho
livše, usednou opodál. Sveholjejich mlaví o
loučení a uvědomíš si, že jsí je elyšel právě
tak se loučiti před týdaem, ano před čtrnácti
dny a ptáš se a sebe, proč že již neodlétli.
Stále. ještě nechce se jim stěhování a odtud
jejich prodložovaná a tesklivě oblašovaná pří
prava. Zavane-li vítr, v korunách stromů ozve

staví proti literatuře nezralé a nemravné, a
se podpisy avými ohradí proti literárním oplť
zlostem, ať 90 veřejně ozvom proti nemoci po
hlednicové, které s Německa sem v celých
spoustách importována, literatura nejcitelněji
poškozuje.

čin! O to však s0 oniTo bude záslašný
páliti nebudou!

tisk Ale ukl „iepemonía vášníbojovatiem pro mu afentu pro časopis
„Máj“, jest za mašich poměrů dnes svrchova
ným dětinstvím. Proč? Kdo vyráběl a prodal
ten papír, na něměvlastenecké útoky na „Máj“
jsou tištěny?

Němei!
A jak se s těmi Němci korresponduje,

když dodavatel papíru toho od nich jej za
české peníze objednává a platí?

Německy!
Co je větší novlastenectví, peníze Němcům

strkati, nebo je od ních dobývati?
Tak si stojíme, tak se musí v našich po

měrech uvažovati a proto bude lépe, kdyš
budou pánové pěkně ticho!
.„ Šednání jejich nám připadá jako jednání
jistého pana školního rady na Moravě, který
stále pronásledoval české literáty proto, še
prý se nespravují jeho pravopisným návodem
8 dopouštějí se germanismů. Když jednou sase
ve společnosti z důvodů těch zařil a za vla
stenecký aločin především germanismy probla
Šoval, saše prohodil přítomný člen zemské
Školní rady a semský inspektor, upřímný Čech,
tuto otázku: „A pročpak vy, pane vlastenče,
dopisujete zemské školní radě t. j. mně pořád
jenom německy?

Tablean!

Obrana.
(2)„Pryč od náboženství“ v Lumíru.

Kdo by se byl nadál před 30 lety, že jednou
v belletristickém časopise „Lumíra“ ozve 50
zlověstný hlas, odsnzující všecka vyznání
Šmahem a volající „Pryč od náboženství“. Je
to věra smutný úkaz u nás v Čechách, že již
pomalu nemáme časopisu laického, jenž by
náboženského vyznání pohrdavě neignoroval
aneb docela neodsnzoval.

Hrozná propast se šíří mezi českou in
telligeucí a lidem. Lid v jádra svém zbožný
a věřící, intelligence, zejména vychovatelské
kraby, naprosto nevěřící. Po prof. Massarykovi
vystoupil spisovatel Mrštík v Ottově „Lumira“
článkem „Krise“, v němž výslovně volá „Pryč
od nábožeuství“. Pan Mrštík odsuzuje všecky
církve Šmahem, jenže důvody k tomu úsudku
uváděné jsou jednak osobními nápady, jednak
sobě odporajícími frasemi. Jednou na to p.
Mrštík horlí, že „náboženské společnosti ne
rozpakují se ani race vztahovati po právech
lidských a rodinných (zamezování sňatků smí
Šených), po umění (puritanismus), po právech

O
se žalostný svist a při pradším zadutí holé
větve © sebe narážejí a vzbuzují zvuk jako
klepotčápa.Křovíchrasti, ševelía listy jeho,
pokud nebyly větrem odneseny, kupí 80 při
kořenech na zemi, kdež rozkladem připravují
potravu svým nástopcům.

Blížíš se k leso. Nad hlavou ti přeletojí
vrány a zapadají na pole, odkadž po chvíli
vzlétnoou a krákorajíce zaveslají v dáli ke
družné společnosti špačkův a kavek, jejichě
letící šamný tlum vypadá jako stahující a hned
rozevírající se vějíř. Vnímáš náladn v lese.
Stromy zdlouha Šumí a uticbnou-li na chvíli,
zdá se ti, jakoby země vhloubi lesa oddycho
vala. Pak lesem prulétne otřes, nepokoj a již
pod mocným zalehnutím větru ozve 8e Šum 8e
všech stran a slévá se v mobutnýpřívala nad
hlavou v korunách hrají ti pochmurné roz
hačené varhany.

Přede všemi jinými dva ptáci zvábí v lesa
pozornost. V syčivých a stisknatých výštěsích
ozve se kos, jenž zlobivě a nepokojně počne
kolem tebe poletovati a usednav na zemi schová
se za peň. Po chvíli vystrčí hlavu se žlutým
zobákem a jme se tě bedlivě pozorovat, neboť
jsa lesním detěktivem, nemůže opomenoutí ani
jediného cizího zvuku nebo předmětu, jenš do
lesa nepatří. Kráčíš dál a jeho řezavý a vý
stražný signál tě doprovází, pokudse nevzdálíš
s jeho obvodu.

Mimo to les zejména ožívovánjest datlem,
jenž jest stálým jeho obyvatelem a řekněme
důležitým orgánem zdravotní policie. Kdy
se rozkřičí, je ho slyšet široko daleko. Jeho
hlas má zvláštní a pestrou fysiognomii a je
vyrážen pradce a ryčně. Mluví z něho náblá
vzpomínka, která chce býti hned vyjádřena,
silné uleknotí, hlučná výstraha, překřiknutí
něčeho nepříjemného v ptačím uitru, lomosné
ohlášení přítomnosti, vrozená divokost samo
táře, jenž nemiluje společnosti. Vždy zajímá
mě hlas tohoto ptáka, jenž bouřílesní zákoutí
a tišiny...

Zasvítí-li při jasné obloze slunko, pří



národních (školy, volby, politika atd.)“; po
několika řádcích rozkřihoje se mravokárně:
„Kde pak byl kleraa, kdykoliv se jednalo
o reformách kruhů sooialních, o ulebčení lidem
utlačovaným1 Kde byl kleras, kdyžse jednalo
o potlačenímilitariemu a válečného vraždění?

„* Jednou pohoršaje p. Mrštíka církev, že
vniká svým učením do veřejného života, po
druhé se mu zdá, že do něho vůbec nevniká.
A tak se potácí o. Meštík samým bladištěm
odporů, pochybností a lichých tvrzení, které
by měl dokázati.

Máme o jedsoho kacíře více, ale silně
pochybujeme o něm, že založí novou víra,
protože jím nabízené sboší silně-zavání liberální
Atomisací, kterou může ještě nějaký opozděný
Čecháček za novota prohlašovati, kdežto všude
Jinde ji odložili do starého železa. Does si p.
Mrštík s p. Massarykem vytvořili náboženství,
zítra si vytvoří svou vlastoí morálku, dle níž
si ovšem zařídí své soukromá veřejnéjednání.

Zbědované naše socialní poměry znají již
dobře dobrodiní tohoto iadividuelního nábo
ženství a této soukromé morálky z vladařství
násilnického liberalismu, proto vyslovujeme
odůvodněnou pochybnost, če za zmíněnými
pány poběhnou strádající z výrobní třídy.
Naše doba má nazbyt náboženských soukro
maíků, ona potřebuje praktických vyznavačů
lidového společného náboženství, podávaného
církevní organisací vzákladě božskéhozmocnění.
Náboženský Robinson je karrikatora člověka
v socialaě uvědomělé naší epolečnosti, paneMrštíko|

(3) Ještě ku „Kráse šemakého těla.“
Napsali jsme v č. 42. o nahotinách vydávaných
p. B. Kočím posudek zcela nepříznivý, třebaže
1 „husitské“ časopisy otiskovaly dryáčnickou
reklamu. Nyní s uspokojením zaznameuati mů
žeme, že náš hlas není nikterak ojedinělý. A
nejsou to jen časopisy katolické, které roz
hodně proti kšeftařskému vydávání dvou set
ženských nahotin bojují; i jiným listům jest
to příliš silným pepřem. Na př. samo „Právo
lidu“ v nedělním čísle napsalo mimo jiné:
„Nikdo není tak dalek praderie (upejpavosti)
jako my, ale takto popularisovati umění roz
hodně se nemá. Metrové plakáty upozorňující,
že kniha je „mravně nezávadná“, dávají naopak
celému podniku rázu lascivity (rozpustilosti,
necodnosti), který nesloaží ke cti ani překla
dateli kniby. — Je také otázkou, byl-li překlad
Stratzova spisa tak naléhavou nutností u nás,
kde v obora umělecké výchovy chybí celá řada
daleko důležitějších spisů. Vydal-li panLaichter
Matherovy Dějiny malířství, bylo tím jistě
vyhověno potřebě daleko naléhavější. Než vy
dávati Stratze s reklamou oněm dvěma stům
aktům, bylo by rozhodně slušnějším vydání
staršího podobného spisu Brtickeova o kráse
a vadách lidského těla, který ovšem obrázky
aktů neplýtvá. Když však děje se při knize
Stratzové reklama vzbuzující na prvý ráz do

jemné teplo vzbadí ještě usínající život a na
chvíli jej zachraňuje z náručí smrti. Tu vznesou
se davy komárů, jež se mihají dolů nahoru
vjednotvárných pohybech, zabzučíještě moncha,
paběrkuje včela z úlu slaokem vyvábená, a
obzvlášť zarejdí si ještě mrštné a vrtošivé
vosy, jichž letos byly celé spousty, takže jimi
hučel les i pole.

- Snáší se večer, večer podzimu. Tma kva
pem zubalaje krajinu a mlha válí se v širokých
vrstvách, země, hory, lesy — vše splýváv mo
batných, nejasných obrysech; prostorem pro
chvívátajemství prvotních dobstvořenísvěta...

Sedím v pokoji. Do tmy dva světelné zá
řezy činí má dvě oknaa vjejich světle lesknou
8e na zahrádce růžové keře, Slyším, jak vítr
naráží na oknaa v jeho svistu třese se smatek
hluboké noci, jež zívá a pohlcuje každý zvuk.
Chvílemi vítr uléhá a tu určitěji elyšeti jest
po vesnici psí štěkot, pod jehož útočivými ná
razy temno noční se prohýbá. Pršíli, slyším
dešťovouronrou stékati vodu,jež jednotvárným
tleskotem naznačaje vleklost nočního času.

Na stěně tikají hodiny, jeden kyv vždy
kovově plný a druhý zvukově rozšířený, ne
mocně křápající. V kamuech hučí zanícený
oheň, v němž ozývá se drobné, slabé praskání,
někdy zahlučí silný výbuch smrkového dříví,
— hučení na chvíli ztichne, aby zvedlo se
rostoucí silou opětně. Teď zabzučela mi kolem
uší moucha a usedla mi na knibu, sedí una
veně a nepotírá si nožkami křídla, jsko to či
nila v lété v plnosti života. Jiš několik ve
čerů dávám jí ssáti rozředěnou kapku medu,
abych ji udržel, ač ovšem nemohu jistě říci,
zda jest to každý večer táž. Psa Laudona, jenž
všechno bedlivě pozoruje, co činím, musím ne
ustále napomínati, neboť velice rád lapá mon
chy. Zábavy samotářského života ...

V takových chvílích člověkotevírá knihu
života, list za listem obrací a pročítá a snad
melancholie podzimní noci působí, že ta kniha
obsahuje tak málo radostí, za to však hodně
sklamání. Cíle, jichž člověk chce dosáhnouti,
unikají, ale povinnost volá: Nikdy zpět!

mnění, jakoby opis byl vydán k vůli tém dvěma
stům šenských aktů a nikoliv k vůli Stratzova
textu, tam ge diskredituje (přichází o důvěru)
nejen kniha sama, ale i zásady umělecké vý
chovy.“

V časopise „Šťastný Domov“ píše Růžena
Svobodová: „Nejsem puritánkou, posmívám ge
pruderii v dílech krásy vskutka umělecké —
ale ohražoji se jako žena proti dryáčnictví,
jaké se u nás 8 německou knihou Stratzovou
provádí. — Fotografie různých postojů a poloh
mají smysl pro malíře, sochaře, lékaře, ale
silně pochybuji, že by se slušné dívky vaše
odhodlaly dokuzovati svou krásu svým ženi
ohům dle methody p. Kočího. Kniha Dtratzova
jako odbornická studie v rukou kramáře stává
se veřejbým nebezpečím jako jed v rukou
laika. Pan Kočí, jenž svým dryáčnictvím, jak
vím, diskreditoval 8 v umění a stal se vtom
odvětví nemožným, vrhá se konečně kořistivě
na pud širokých davů, dávaje jim ni pospas
„tělo živé ženy“ — Táži se p. Kočího, pro
půjčil by k této profanaci (zneuctění) ženy
sobě blízké a milé? Všem těm fotografiím schází
jediná věc — totiž krása daše, bez níž se
krása těla nedá myslit. — Jak daleko jsou
fotografie ubohých prostitutek krásy?!? Ty že
mají poučovati široké vrstvy o pravé kráse
ženského těla ?! — Skutečná „krása živé ženy“
je světější, než aby se propůjčila k obchodo
vání komukoliv. Odeuzoji zatím sama toto
kopčení s nabým lidským masem a jenom ma
sem jménem toho nejsvětějšího: jménem studu,
jménem neposkvrněnosti myšlenek, jménem
idealního a čistého vzhlížení pohlaví k pohlaví.“

Táborský „Český Jih“ pravi satyricky:
+200 nahých žen vyšlo konečně na procházku
po Praze. Vlastně jen přední předvoj jejich;
ostatní čekají ještě ve stínu místnosti na Fran.
tiškově nábřeží“ Prosí knihkupce, „aby ae
obnažovali krásných žen, aspoň ve výkladních
skříních; přítmí krámů samých jim nenškodí,
Pravda, literatura není pro děti, ale výkladní
skříně jsou i pro ně. A tam vidělo by dítě
Jen obrázek a ne i vážný text, kterýž ho do
provází. Věuk i tento po případě působil by
jen na smysly jeho a ne na rozum, jako u čte
nářů dospělých.“

V „Rozhledech“ ze dne 15. října Jan
Opolský satyricky šlehá „Smysl mravní“ oněch
nahotin. — Uveřejňajeme aspoň toto jako po
těšitelný historický dokument, jak i některé
nekatolické listy znají konečné meze přílišné
„liberálnosti“ v „uměleckém“ tvoření. Při vy
dávání takových nahotin nepočítává nakladatel
na ty odběratele, kteří koupí věc k vůli je
diné esthetice; nechce-li býti pokrytcem, pro
hlásí sám, že skládá kšeftovní naděje hlavně
do těch, kteří koupí dílo « pohnutek zcela
jiných, nepěkných.

Nu, p. Kočí roznmí kšefta znamenitě.
Z „vlasteneckého a reformačního“ zápala vydal
obrazHasů v a nyní vydává ještěhorší obrazy,
než proti jakým Hoss plným důrazemkázal. Nu
— a možná, že bude posílati ony nahotiny
kupcům v jednom balíku s obrazem Hasovým.
Kšeft je kšeft! Huse, jak tvá reformace
prospívá — aspoň duším kšeftařským!

(3) K obramě sv. Jana Nepomunokého.
Pod tímto titulem uveřejňuje Fr. Štědrý ve
„Sborníku historického kroužku“ (nákladem
družstva „Vlast“) stračnou, ale obsažnou a
klidnou úvahu, v níž dokazuje, že I.) svatý
Jan Nep. jest osoba historická a jest totožná
8 generalním vikářem Johánkem z Pomuku a
že 2.) av. Jan nepůjčoval peněz způsobem ne
chvalným. Pan Štědrýk našemu potěšení sli
buje vydati kritický životopis sv. Jana. Ko
nečně tedy! Soudíme, že jest k tomu mužem
zcelu povolaným. Již ve stručné úvaze své
pracuje obsáhlým materialem zcela věcně, bez
všelikých invektiv — dle vzoru dra. Kalouska
a Tomka — vrhá světlo vědecké kritiky na
názory sobě odporné. Těšíme se věru, že brzy
zase naše literatora bistorická bude zbavena
opět uové serie Lžipogiovského „poučování“,
Byl již nejvyšší čas, aby promluvil v otázce
tak vážné povolaný odborník. Posad u lidiček
nepřemýšlejících platí za první díloo av,Janu
spis toho autora, který prameny „klerikálem“
zapůjčené ani kloudně přečíst nedovedl. Ó ta
věda našich protivníků!

Politický přehled.
V politice dra. Kórbra nastává předce

Jakýsi obrat. Německé listy už napřed, dříve
než minister. předseda přijat byl císařem v au
dienci, ohlašují změny v kabinetu Koórbrově.
České ministerstvo krajanské, od 12. července
1903 odstoupením dr. Rezka osiřelé, bude opět
obsazeno a sice profesorem z pražské české
university, dvor. radou dr. Ant. Randou. Mi
nistr financí dr. Běhm-Bawerkodstupuje a jeho

E tupoom je ředitel poštovních spořitelen dr.Kozel, rodilý Haličan, byrokrat avšak u přítel
dr. Kórbra, dosud politicky nečinný. Rovněž i
ministr orby baron Giovanelli odstupuje a jeho

nástupcem stává se v Čechách známý hr. Fer
dinand Bngaoy (paroz. r. 1856), konservativní
Němec, přítel agrárníků ošmeckých, jehož jme
oování Němci vítají, odchodu Bóhm-Bawerka
litují. Obsazení místa českého ministra krajana,
8 nímž vláda musí počítati, ovšem Němce bouří,
ač 70letý ministr Randa ve své starobě ne
může zajisté s pravou svěžestí a rázností svůj
úřad zastávati. Tato změna namířena jest hlavné
proti Čechům, aby je opokojila a vládě naklo
pila. Nezmění-li se Němci ve svých požadavcích,
pak ovšem i tento prostředek vládní marným,
— Dobodnutí mezi vládou a Mladočechy prý
dosaženo za změnu ministerstva a ze ce'on
prý řadu hospodářských ústapků Mladočechům.
Změna ministerstva má býti provedena úředně
do týdne. — Místodržitele haličského i bez
$ 14. zmocnil dr. Kórber, aby si na zmíroění
nouze v Haliči zaopatřil milion koran, ale pro
Čechy nemá ani haléře. — Zemský výbor krá
lovství Čes.usnesl se, rozpočtové provisoriam
prodloužiti do konce t. r. — Ve Lvově zemřel
náhle 79letý předseda polského klubu rytíř
Javorski, jenž v polském klubu měl velký vliv
Da neprospěch Čechů, ježto byl zásadním od
půrcem obstrukce a ve všem řídil se vůlí dvor
ních kruhů. — Moravský sněm pilně a klidně
pracuje na rozpočtu. — Zasedání slezského
sněmo ukončeno. — Na dolnorakouském sněmu
došlo mezi křest. socialy a jejich odpůrci ke
hnosným přímo bouřím, v nichž vyhrožováno
i revolverem. — U příležitosti 60letých naro
zenin dr. Luegra připravili mu v neděli social.
demokraté velkou demonstraci, jíž se účast
nilo na 40.000 osob; vojsko, nemajíc příčiny,nezakročilo! —

Na mandžurském bojišti nic pozoruhod
ného. Rasové překročili řeku Ša a chystají ge
k nové bitvě. Osmý ruský armádní sbor dospěl
v nové síle na bojiště, rovněž Japoncům dochá
zejí nové posily. (Generál Kuropatkin již ú
ředně prohlášen byl vrchním velitelem man
děarské armády, Alexej pak zůstane dále
místodržitelem. Dle úřední zprávy ztratili Ra
sové od počátku války ao 1. říjoa 1489důstoj
níků a 46.736mažů. Ztráty jejich v posledním boji
činí prý 10.000 mrtvých a přes 26.000 raně
ných. Japonci už připouštějí, že ztráty jejich
před Port Arthurem ku ztrátám ruským jsou
v poměra 10:1. Japonští vojáci účastnivší se
útoků na Port Arthar byli pro svůj ubohý
stav přeložení k mandžarské armáde a nahra
zeni novým vojskem. Ku všeobecnému útoku
připravují se Japonci pilně. — Mužstvo kři
žáku Novika, který unikl z Port Artburu,
přibylo do Vladivostoku pocestě přes 500 km
dlouhé kolem ostrova Šachalina. — Celou
Anglií rozbouřila srážku baltického loďstva
ruského 8 rybářskými loďmi anglickými na
jeho cestě na Východ u pobřežního města angl.
Hullu. Dle jedněch zpráv usmrceno několik
rybářů, dle jiných nestal se žádný úraz. Jde
asi jen o přenáhlení. Rasové byli totiž varo
váni, že Japonci strojí ras. loďstvu v Sever
ním moři úklady. V blížících se rybářských
lodicích viděli zakuklené Japonce. Rasko po
skytne úplnou náhradu, tak že se vše zase u
rovná.

Historie vůbec a také literární historie má
sákladní vudu; pro samý eřetel a pietu (úctu)
k minulosti nedbá ma přítomnost. To už naplodilo
mnoho škod. O minulosti víme i podrobnosti, pří
fomnostjest mlhavá už na pět kroků. Nechci sabíhati
do politiky, ale pro klid svědomásluší připomenouti,
še 6 politický historism buď s příkasu politických
vůdců či mímoděk sastřel mnohdy uš Čechům
moudrý roshled do přítomnosti; še plakává se ka
šďoročně o Bílou Horu a kostnickou hranicí a jásá
Se, se satélém pěstí na středověké nepřátele, £ ví
fdsství husitských, jem aby se ukryl nepohodlný
stín ma současném šivotě vlasteneckém. Přítomnosti
nesnáme. Jak by prospívalo dokonalé, ba vědecké
osvětlení přítomného stavu národního! Ale zůstává
nám jen bescenný surogát (náhrašek) kamdidální
řeči poslanecké a úvodníky.

Sf. Kovanda v Roshledech 1904, č. 4.

Z činnosti katol. spolků.
Katolický spolek žen a dívek

v Chrudimi pořádal minulé neděle v místnostech
„Průmysl. musea pro východní Čechy“ veřejnou před
nášku, kteráš těšila se z přečetnéhoúčastenství; mimo
členky přítomní byli téměř veškeří pp. duchovní chru
dimětí s p. arciděkanem dr. Mrštíkem v Čele, jakoš i

rávě v Chbradimi meškající proslulý včelař český vdp.Řanovník Kebrle, p. prof. Dokoupil, p. ně. Tuma, čle
novéjednoty kat. tovaryšů, hojné obecenstvo a choranky
dívčího paedagogia. Po uvítání přítomných místo
předsedkyní spolku představil horlivý duch. rádce
spolku dp. P. Ant, Liebich zavítavšího ka přednášení
milého hosta vdp. ředitele „Borromea“ z Hradce Král.
dra F. Reyla, kterýž v poutavé, přes 2 hodiny trvající
přednášce promlavil o Lurdech ve Francii, jich pů
vodu, pokladech a zázracích, jež se tam zvláštní mi
lostí Bošskou a Rodičky Boší udály a jichž skatečnost
dosud nikým nebyla vyvrácena; vylíčil loňskou pout
Čechti do slavného tobo místa poutního a zskoněi 1



Přednášku svou logickým závěrem o všemoboucnosti
Boží. Bouřlivá pochvala mu byla odměnou.

Z Rychnova n. K. Zdejší odbočkaVše
odborového adružení křesť. dělnictva pořádá 80. t. m.
o 5. bod. odpol. v bostinci p. J. Jošty (Nové domy)
přednášku p. Č. Slezáka z Kostelce n. Orl. „Soclalní
otáska“. Po přednášce sehrají ochotníci div. kus „A
to je dobrél“ Žert o jednom jednání od J. Havlíčka.

Z Čermílova. Vneděli dno 23. října uvítale
naše čilá jednota ve svém středu vp. J. Sabalu, který

romlavil na tbema „Náš boj“, Mnohými příklady do
aroval, jak boj našich odpůrců jest nedůsledný a

pokrytecký; ať jiš činí katolík cokoli, vždy se ma
staví v cestu největší podezřívání a překášky liberálů.
Vyslechnuto vše s pozorným zájmen. —Cecilskou zá
bava určil shromážděný výbor na 20. listopadu.

Hluboko v srdcích všech lidí tkví stálé hledání
Boha, sastírané často pomíjejícími sdjmy, sapla
vované dísměmi a všednostmi. „Žásní duše má Boha,
Boha živého . .“ Stále osývá se touha lidského
ducha po tomve vesmíru, co mu je příbusno. touha
částí po celku. Zdánlivě na čas se upokojue a
umlká, ale smova a smova osývá se totéž volání.
Nechť sebe vícekrát umlčeno, svedá se snovu. Člověk
chce odpověďna svoji otásku/

Pelclovy Roshledy 1904, č. 4.

Zprávy místní a z kraje.
Návštěva ©. k. mínist. rady ryt.

Hussarka v Hradci Králové. Dne 25. t.
m. meškal návštěvou u Jeho Bisk. Milosti nejdůst.
pána Dr. Josefa Doubravy v Hradci Králové c.
k. ministerský rada z ministerstva kultu a vyučo=
vání p. JUDr. Max rytíř Hussarek. Návštěvy této
použil zároveň k tomu, uby osobně shlédl a po
drobně seznal stav kněžského semináře králové
hradeckého, o jehož novostavbu nejdp. biskup od
svěho nastoupení na příslušných místech se vším
úsilím pracuje. Potěšen byv v biskupské residenci
pozdravem vysoce důstojné kathedrální kapitoly,
odebral se p. ministerský rada s Jeho Bisk. Milostí
do semináře, kdež uvítali jej vdpp. představení
a professorové theologie. Od svatyně prohlédl zde
vše až po tu nejposlednější místnost; shlédl též
zahrada i okolí semináře, budovu c. k. okres.
hejtmanství a za laskavého průvodu p. c. a k.
vrobního štábního lékaře Dra Holého i vojenskou
nemocnici, jež by se zvlášť hodila k zvětšení
staveniště pro nový seminář. Vůči křiklavým ne
dostatkům dosavadní budovy seminářské prohlásil
p. ministerský rada snahy o nový Beminář za
úplně odůvodněné a ochotně připověděl veškerou
podporu vys. ©. k. ministerstva kultu na brzké
uskutečnění tužeb po důstojném ústavu k výchově
a přípravě dorostu kněžského. Ze semináře na
vštivil p. ministerský rada též krásný kathedrální
obrám. — Po obědě v bisk. residenci, k němuž
pozváni byli Magr. generální vikář Frýdek, místo
držitelský rada Šteinfeld, generálmajor rytíř Karl,
starosta Dr. Ulrich a president krajského soudu
rytíř Košín, opustil p. minist. rada k večeru
Hradec Králové.

Ndp. biskup dr. Jesef Doubrava po
prohlídce semináře odejel do Chrasti (25. t. m.).
V pondělí přijede znova do Hradce Král, za příčinou
církevních slavností na den Všech Svatých a dne ná
sledujícího. 2. listopadu odpoledne odebere se opět
do Chrasti. — Za příčinou biskupských konferencí,
které mají 8. listopadu začíti, hodlá Jeho B, M.
odjeti do Vídně jiš 7. listopadu na několik dní. Po
návratu do Chrasti zavítá 20. listopadu (u příležitosti
výročních zádušních služeb Božích sa + nejdp. bi

puDA Brynycha) do Hradce Králové k trvalému potu.
Vyznamenání. Panu Frt, Šedivému, c.

k. listovnímu krajského souda v Hredci Králová,

udšieně byla za čtyřicetileté věrné služby čestná

Osobní. Dp. Václav Gyurkovics, docent
spěvu a vicerektor Borromea v Hradci Králové,
podrobil se tento týden státní zkoušce před c. k.
skušební komisí v Praze s prospěchem výborným
a chvalitebným. Srdečně gratalujeme.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 34. října 1904 ueneseno,aby pp.
dědicům Schulsovým předepsána byla taxa kanálová
s domů čp. 182 a 188 dle výpočtu tech. kanceláří
navrženého. — Usneseno bylo, aoy p. A.Hájek, kovář,
předložil žádost s plány na stavbu kovárny v šivno
stenském bloku. — Žádost obchodníků uhlím v Hradci
Králové o zamezení ambalančního prodeje uhlí v městě
venkovskými obchodníky postoupena o. k. okresnímu
hejtmanství k vyřízení. — Usneseno, aby pí. A. Mi
kešové, majitelce domu čp. 287 zde, opětně uloženo
bylo, aby do14 dnů předložila návrhy na odstranění
závad v nádvorních budovách domů čp. 287. — Vý
nos c. k. okres. hejtmanství, jímě zamítnaty byly žá
dosti p. E. Vachka sa uděleníkoncsssevinárnické pro

dům čp. 280. a P. Jos. Michálka za udělení koncessevinárnické pro dům čp. 288., vzaty na vědomí. —
Uaneseno, aby provedena byla výměna poškozených
tahových ronr v ústředním topení vdivadle nákladem
40 K. — Usneseno, aby kolna naproti nové synagoze
vypověděna byla na měsíc s pakaby byla demolo
úns. ©—Usnoseno, aby městské divadlo propůjčemo
vylo na den 80. října 1904 ku koncertu G. Wagnera

a jeho choti bes poplatku za místnosti. —| Uděleny
požítky nadace zemř. mengelů Poncových. — Žádost
obce Velké Bělče o postonpení posemku ku stevbě
silnice postoupena měst. sastupiteletvu. — Udělena
byla jedna chudinské podpora na dobu jednoho roku.

informační kurs šivnestonskoprávní, pořádaný Měst. průmyslovým maseem50
chodním gremiem v Hradci Králové sa pomoci ob
obodní a živnostenské komory v Praze ode dne 24. do
27. října, nejevil velikou přítašlivost se strany činov
níků živnostenských společenstev v obrodu musea.
Karsa účastnílo se průměrně na 80 povětšině hradec
kých obchodoíků a řemeslníků. Škoda, še mládež no
byla tu bojně zastoupena. Časové, velmi důležité před
nášky pp. drů. Grubra, Schustra, Poláka a Zachovala
věru by zaslahovaly, aby vydány byly tiskem vplném
svém znění.

Divadle v „Adalbertinum“v Hradel
Králové. Jednota katolických toraryšů sehraje
v neděli dne'30. října t. r. novinka a repertoirní hra
Národního divadla: „Generál bez vojska“. Veselohra
ve 3 dějstvích od Bozděcha. Začátek o půl 8. hodině.
Konec o 10. hodině. Předprodej lístků je v „Adalber
tina č. dveří 1.

Z Klieperova divadla. Šmahorafraška
Pátá hodina paní Berouškové“, sebrána jednotou

divadel. ochotníků Klicpera minulou neděli, novyniká
literární cenou a zvláštní zajímavostí. Hrálo se celkem
pěkně. Paní Rajšlová účinně a s pravým humorem

per pí. Beronškovou, taktéž sí vedl její manžel p.Úžička. Roztomile si počínela zvlášť slč. Nekovaří
ková jako Šárka i pí. Dvořáková (Vlasta), k nimž
družil se čiperný p. Vavruška (Vítězelav). PanBrou
kal uhlazeností vou a s porosnměním vpravil se doú
lohy dr. Krásy. Četně ehromáčděné obecenstvo umě
leckou snahu účinkojících provázelo potleskem.

Uměleckou výstavu pořádávednech50.
října do 8. listop. v aule obchodní akademie městské
průmyslové museum v Kradci Králové. Na výstavě
jsou zastoupení nejpřednější naši malíři i plastikové.
Jsou to: Kalvoda, Kavan, Ulman, Langr, Panuška,
Bottingr a j., z plastiků: Bílek, Španiel a Kavka.
Z těchto Bílek poprvé vystupuje větším počtem svých
delikátních plastik cizinou uč dokonale usbauých.
Vstup do výstavy jest volný od 9.—12, hod. dop. a

národ. kolku. Kuratoriu měst. musea náleží dík za
uspořádání takřka pravidelně se opětajících umělec
kých výstav a jest na našem obecenstvo, aby příleži
tosti tak vhodné použilo k hojné návštěvě a zjednalo
si tak pošitek duševní, za nějš by mnohde s radostí
zaplatili.

Komcert v Klicperově divadle
v Hradel Král. pořádáv neděli dne 30. října
t. r. mistr prof. Gustav Waguer se svojí chotí
pí. Berthe Wagnerovou a Pařížankou sl. Jeanne
Niverdovou, virtuoskou na klavír, za lask. spolu
účinkování koncertní pěvkyně pí. Berty Krato
chvílové, choti lékaře z Červ. Kostelce. Manšelé
Wagnerovi, jedni z nejpřednějších umělců Paříže,
přijeli do Čech ze svého tonrnéé po Avglii, kdež
zvláště v Londýně dodělali se nevšedních úspěchů
svojí hluboce procítěnou hrou. Virtuoskana klavír
slečna Jesne Niverdová řadí se po bok sympatio
kým manželům Wágnerovým. A o pí. Kratochví
lové musí se doznati, že jest to ideal kon
certní pěvkyně. Předprodej lístků k tomuto kon
oertu obstará z laskavé ochoty knihkupec pan
Břetislav Broukal.

Panorama Národní Jednoty Sove
ročeské v Hradci Král. v bývalémklášteře
za kostelem sv. Ducha vystaví příští týden od 29.
října do 65. listopadu 1904 v 50 překrásných
obrazech „Neapol“, polohou nejkrásnější město

evropské s bujnot scenerií přírodní, soptící Vesuva vykopávky jím pohřbeného města Pompeje atd.
Slavmost 42. pěšího pluku. V tomto

měsíci dovršeno £5 let, kdy vóvoda z Camberlandu
atal se majitelem 42. plaku. Při té příležitosti vy
pravila se 15. £. m. k vévodovi do Gmondenu zvláštní
deputace plaku s gratulací a čestným u
darem. Vévoda příjav deputaci se zvláštní sympatií,
daroval plaka 20.000 koran. — Dne 323.pořádal pluk
na oslavu jubilea zvláštní slavnost, účastniv se ráno
bohoslužeb s příležitostné duchovní promluvy.

Otázka vedmí jest nyní před blížící se
simou věcí velice důlešitou. Ač právě v posledních
dnech několik vydatných dešťů snačný díl doplnilo,
co léto promeškalo, není dosud vody dostatek. Žísnivá
semě ssaje vláhu dychtivě dále, mokro v zemi jde
jen tak bluboko, co by ee mohlo orati. Voda v Labi
a v Orlici u Hradce Králové stoupla jen velice
nepatrně; toť vážným svědectvím, jak málo vody
semě propouštěti může do potokův a řek. Leč pod
zemní prameny, jež v létě zcela vyschly, dosad ne
přivádějí vlábu do stadnic; jest potřebí tedy hodně
vydatných a častých dešťů dalších, aby ještě před
silnějším sámrsem voda proaikle na místa vysoblých
pramenů. V čase ailnějších mrasů by byla naděje na
rozmnožení vody v stadnách marnou, jelikož bořejší
voda pro mrazy níže proniknoutí nemůže,

Úmrtí. V Hradci Králové zemřela 2b. října
t. r. v 21. roce věku svého sl. Emilie Čechovaká,
Pohřeb konal se 27. t. m. na hřbitově kaklenském,

< Z dějin poddaných vesnic býva
léhe pamství Hradce Králové. (Dle zá
znamů archiválních podává V. P—o.) (Pokračování.
VIM. Předměřice. Předměřice měly počátkem 18.
století 14 sedláků, 26 chalupníků a 19 podrahů.
Sedlák Mat. Řebák měl 60 str. 3 věr. I, 665str. 2
věr. III. tř. dědičných rolí, 8 vosy děd. lak, pod
1 vůs luk za plat roční 1 zl, 10 kr., pod 8 věr. sa
hrad ; úroků platil při av. Jiří 2 sl. 65 kr., při av.
Ha. téš, vrohnosti odváděl 80 vajec, kamtorovi po
snopuého ročně 12 snopů, panu děkanovi desátka: |

str. 2 věr. šita, 1 str. 2 věr. šite, 1 etr. 2 věr. ovsa,
2'/, čtvrtce ovsa ne koně, sa obláče a lotafkův 24 kr.,
1 slepici a 6 vajec; robotovel 3 dny týdně. Sedlák
Jiří Polák měl 23 otr. IT, 36 str. 3 věr. III. tř.
dědičných rolí, pod 3 vozy dědič. lak, pod 1 vůz lak

sa roční plat 3 sl. 13 kr, pod 1 str. sabrady; úrokůplati) 1 sl. 14 kr. 11/, d. půllotně, vrchnosti odváděl
20 vajec, kantoroví posnopného 6 snopů, panu děka
novi dosátku: 1 str. Site a 1 str. ovsa, %'/, čtvrtce
ovsa na koně, sa obláče a lotníkův 18 kr., 1 slepici
a 4 vejce; robotoval 8 dny týdně. Sedlák Matěj
Bakovský měl 8 atr. II., 12 str. IIT tř. děd. rolí,
pod 1 vůs děd. luk, pod 8 věr. zahrady ; úroků platil

15 kr. 3 d. půlletně, kantorovi posnopného 2 nop]:p. děkanovi desátka: žita 1 věr. 1 čtv., ovsa též tolik,
Ovsa na koně 2 čtvr., za obláče a lotník 8 kr.. 1 slo
pici a 2 vejce; robotoval 1 den týdně. Jan Česák
měl 86 atr. II., 89 atr. 8 věr. III. tř. rolí dědičn., pod
3 vozy dědič. louky, pod 1 atr. louky za plat 1 2l.
16 kr. ročně, pod 8 věr. zahrady, úroků platil 1 al.
49 kr. půlletně a odváděl vrohbnosti6 vajec, kantoroví
posnopného 7 snopů, p. děkanovi desátka: 1 str. 1
věr. síta, 1 str. 1 věr. orea, též na koně 21, čtvrtce
ovsa, sa -obláče a letník 21 kr., 1 slepici a 6 vajec;
robotoval 2 dny týdně. Jiří Pilnáček měl 16 str.
JI., 18 str. 1 věr. III. tř. dědič. rolí, pod 1 vůz děd.
luk, pod 2 věr. zahrady; úroků platil 38 kr. půlletně,
vrchnosti odváděl 17 vajec, kantorovi posnopného 4
snopy, p. děkanovi desátko: 2 věr. 2 Čt. žita, 2 vůr.
2 čt. ovea, na koně 2 čtvrtce ovsa, za obláče a letník
9 kr., 1 slepici a 5 vejce; robotoval 1 den týdně.

Z Pouchova. Ysdp. dr. Frant. Šalc, pro
fessor bohosloví a kons, rada, bude míti ve zdejším
chrámu Páně na Dašičky o půl 3. hod. odpol. pro
královéhradecké návětěvníky slavnostní kásaní, —
V úterý semřel tu kamenický mistr p. K. Hofmanu,
jehož smrt oplakává 9 nezaopatřených dítek.

Z Nového Hradce Králevé. V noděli
dne 28. října t. r. konala se zde slavnost posvěcení
krásné nové sochy Panny Marie Lurdské. Svěcení
vykonal vldp. Antonín Vitvar, místní děkan, za asi
stence místního kaplana dp. Al, Colky; slavnostní
káraní sa velkého účastenství věřících měl vsdp. kop
sistorní rada dr. Frant. Salcz Hradce Králové.

Velký lidový komeert tamburašský
pofádán jest 6. listopadu t. r. Lidovým spolkem
křesťansko=socialním pro Týniště a okolí v aále
Panského doma v Týništi n. Orl. Účinkuje tam
baraš, odbor jednoty katol, tovaryšů v Hradci Král,
Čístý výnos ve prospěch vídeňských Čechů. Začátek
v 7 bod. večer. Zařízení restanrační, Vatapné člen 30

b, nečlen 50 h.
Čestné občanství. Jednohlasnýmnanesením

českých i německých členů obecního výboru ve Šti
kově u Nové Paky jmenován byl vdp. Jos. Vomočil,
farář v Nové Pace, Čestným občanem Štikovským sa
sáslahy o vzdělání školní mládeže v této obci.

Prosba. Při bouři, která strhla se v úterý

dne 265.října na horách Železných (u Heřmanova Městce),udeřil blesk du stodoly Václava Korečka v Sašicích,
která ihned cbytilaapři prudkémvětra bylo i obytné
stavení v okamžiku v plamenech. Zničeno téměř
všechno. Hospodář se staršími dětmi nebyl doma, bylť
na ohřástu řepném. Je osm dítek, z nichž toliko jedna
je provdána a nejmladšímu nejsou ještě ani 2 roky.

ení ničeho do úst ani na sebe a zima na krku.
Smiluj se a podej ruky pomocné, kdo můžeš. Na úrok
Pánu Bohu dává, kdo se nad nbobým alitovává. Milo
dárky přijímá úřad farní neb obecní v Míčově, pošta
Prachovice.

Z Kostelce m. Or. ZdejšískupiněVšeodbo
rového sdružení křesť. dělnictva darovali knihy vdpp.:
Ant. Kaška, děkan, Alois Dvořák, kateobeta, Josef
Novotný, kaplsn z Kostelce n. 0. a J. Konároveký,
kaplan ve Vys. Mýtě, začež jim budtež vzdány uotivé
díky s Zaplať Pán Bůh!

Neštěstí. V Kněšicíchu Král. Městcekopal
v pondělí,24. t. m. dopol. na spáleništi stodoly p. V.
Soboty sdejší domkář s č. 70. Jan Kafka podle staré,
z pošáse sbylé zdi základ pro novou zeď. Ubohý byl
jiš skoro s vykopáváním hotov a 12letý hoch jeho
právě přišed ze školy pomáhal otci zbytek hlíny od
straniti, kdyš tu pojednou stará, požárem porouchaná
zeď se sesula a oba otce i synka zasypale. Bědně
sohavené mrtvoly jejich byly po delším namáhání
s ramu vytašeny a politování hodné, tak náhle ži
vitele svého zbavené rodině odevsdány. V úterý ko

nalo se úřední šetření tohoto smutného případe vestředu pak byl pohřeb otce i jeho nebobého dítěte za
velikého účastenství lidu, jeně upřímně hrozné této
události čelel a také i p. Soboty litováno, který, aš
sám na neštěstí tom vinen není, přece pro děsný pří
pad ten velice je sklíčen.)

Z Čáslavě. Dlouhošelená schůze voličůIII
aIV. kurie konečně došla svého uskutečnění. V neděli
dne 23. října svolali pp. poslancové Dr. Pacák a Dr,
Zimmer voliče, aby jim v spletené poměry politické
vrhli trochu světla. Účast na sobůzi byla sice dosta
tečná, ne však taková, jsko svykli jeme vídati v letech
minulých. Příčiny ovšem jsou toho různé. Rolnictvo
jednak ocitá se ve vlaku strany agrární, jednak opo
zděnými pracemi venkovskými zdrženo dostavilo te

v počtu malém a měšťanstvo, to jak se sdá,„politikyse jiš přesycuje. Než bývali bychom si přáli, aby
tentokráte obě kurie volební byly hojně sastoupeny s

to pro výboraou řeč Pacákovu, která zařezávala 00bla do těla našeho veřejnéhoa politického šivote
společenského. Je-li sebe Í a poznání chyb prvou
známkou lepší budoucnosti, pak mohlí bychommítidů
věru, že snad přece bude lepší. V tom ohledalíbil se
se nám onen pasens řečí p. Pacákovy, kde ukázal ns
tu sdivočelost žurnalistiky, která leze i do nejintim
nějších kontů domácnosti, aby tu lovila proavé špi
navé oíle a pak kde ukazoval na to honsné frásovatví,
které rosmoblo se oa všech stranách a které dusí
každou positivní práci. Dobře řekl, še jestto Ješ, kdyš
mluví se o veliké vyspělosti politické našeholidu, lid
náš še není ještě ani vyspělý politicky, natoš velice
vyspělý, důkas tobo; še kříklouna velkobubka mátak



enadnou práci, kdešto člověk opravdové práce nena
lézá sluchu. Proti straně agrární uvedl řadu žalob,
které ovšem zodpověditi musí same. Konec schůze byl
by vysněldisharmonicky, nebýti vášných šivlů. So

olelal demokrat Pelikán, člověk, kterého nikdo vážně
nebere, počal tam oosi pleskati o věcech, kterým na

to nerosumí, při čemž otřel se o památka Karla
V. a Jiříka z Poděbrad spůsobem jen socislnímu

demokrata vlsstoím. Byl po zásluze odbyt p Dr.

Zimmrem a jehokompažona Pospišilovi nedáno slova,protože aní voličem III.ani IV. kurie není. Přijaté
resoluce vyslovuje poslancům důvěru sponechává jim
volné race pro budoucnost.

Ze Zbraslavie. Konečnězapočatosestav
bou dráhy s Kutné Hory do Zruče. Práve pokračuje
pilně, jeme však zvědaví, zdaž ulavné konsorcium
stavbu zadávající učinilo podmínkou, aby všecky
práce, které možno okresními živnostníky vykonati,
také vykonány jimi byly. Letos by toho bylo svláště
třeba.

Z Kolína m. Labems. Divoképoměry,do
nichž nade město bylo uvrženo, počínají míti smutné

dobry. Okresní soudkolínaký, krajský soud kutnohorský zaplavovány jsou žalobami, vyšetřováními a
udáními, če nebylo to slýcháno ani za dob smutné
psměti Balákových, kdy podobnou krisi občanstvo

rošívalo. K tomu druží se ještě finanční pohromy,
Které, přivoděny umělým zakládáním podniků bez ná
lešité rozvášlívosti, občanstvo přímodemoralisují.
Ozývaly se sice již dříve hlasy, ukazující na ono zcela
správně nazvané „grůnderství“, které musí skoačiti
bankrotem, při němž ovoce české pílea českých kapos
padne do rukou živlů nám nepřátelských nebo aspoň
indiferentních, ale blasů těch nebylo dbáno, bylo to
zváno copařstvím, blupstvím a podobnými titaly.
Byla to nejprvé stavba „petrolejky“, nyní předání
„vozovky“, mohla to býti | velice snadno „cikorka“,
kdyby se jí nebylo ajalo obchodnictvo,české kupectvo.
Že při těchto pobromách dostal ránai politický živel,
který se a těmito podniky stotožňoval, jest samozřejmo.
Pochroumanou repataci strany tak diskreditované na
posled měl napraviti týdenník, jenž sprostotou svou
předčí všecbuy i ty nejhorší výkvěty šarnalistických
smetišť a kompostů. V tomto úsudku jsou sa jedno
všichni šlechetnější lidé všech stran, jenže bobužeĎ
špinavý proud jest ještě příliš mocný, neš aby čistý
zdroj pravdy pronikl. Co můše však každého přítele
konservativní myšlenky těšiti, je to, že dostává se
nyní předákům této strany satisfakce. A v tom lze

viděti aspoň naději na lepší budoucnost, již brebomnašemu občanetvu z plna srdce přáli. Jenom kdyby
mělo síla sotřásti se sebe tlenivé jho oné slopověstné
koterie, která pod nátěrem avobodomyslnictví pěstuje
vlsatně polítíku osobní a k tomuiv důsledcích svých
protinárodní. O opravě chrámu Páně sv. Bartoloměje,
u níš počato, něco příště.

V Přibyslavi dne 30. října byla echůzeví
kariátu: polenského, německobrodského a lipnického.
Jednomyslně přijatá prohlášení budou uveřejnéna sice
ve „Věštníku katol. duchovenetva“, ale není od místa,
když se očiní zmíoka o některých násorech, jež dů
kladnou debatou byly protříbeny a ustáleny. Konsta
továno svorně, že volné kompetence na beneficia a
úpravy kongruy jest nejvýš potřebí, aby tak kněžstvo
bmotně i mravně bylo usobopněno k úkolům, které
mu okládá doba moderní a měnící se řád sociálního
života. Jinak činnost kočšstva pobasne úplně, neboť
mnozí a mnozí nechávají se již ovládati pesimismem.
Jest jisto, še v dozírné budononosti na př. bude za
vedeno všeobecné a rovné blasovací právo, v kterémito
řípadě musí býti kněšetvo pohotovo, při volbách ná

fekitě te uplatniti, sa kterouž příčinou zmíněné dva
požadavky masí býti v čas vyřízeny. S rozbořčením
vzato na vědomí, že v tisku katolickém proti dvěma

avkům nešim tu zřejmé, jinde zaobsleně se brojí
a že zakuklení podkopnící číní tak na úkor autority
njdp. biskapů, v kněžetvu pak šíří se mínění, še vjdp.

„biskupové oné úpravy si nepřejí. Schůze naše mínění
toto odmítla, zejména kdyš jeden přítomný p. farář
konstatoval ové přesvědčení o J. M. našem biskupa
královéhradeckém, že volné kompetence a úpravy kon
gruy si přeje a za tím cílem pracuje. Téš jednomyslně
úeneseno, aby proti takovým záludným nepřátelům
= našich řad postupovalo se sebevědomě, rázně a dů
stojně. Doba trpělivého mlčení minula. Jako v jiných
stavech postupují jednotlivci dle stáří, zásluh a kva
lifikace, musí se 00 nejdříve poříditi podmínky, aby
se tak dálo ve stava našem, který má daleko obtíšnější
sociální postavení, než stavové jiní 6 v němě rospor

mezi úkoly pracovními a nenspofádan m postupemblasitě volé po sanaci. Bylo by Ise mnoho křizlevých
případův a nelogičností v tomto ohledu uvésti, ale
opomíjíme toho v té naději, če svorným působením
njdp. biskupůva kněšetva sávady budou odstraněny
a mysli kněžstva vspraženy ku prospěcbu církve a
náboženství.

Surovesti, kterou bychomvlistě, kterýpřece
sastapuje zájmy stavu prý v ten čas jedině univer
sálně vzdělaného, nalésti se nenadáli, dopustil se na
několika místech posledně „ŠkolskýObzor“. Způsobem
leda mezi aspiranty putyk obvyklým vyjadřuje se ©
sv. spovědi studujících na gymnasiích, ušlechtile jím
svaných blbárnách, s o poutích, proti nimě štve uči
telstvo. Nechceme ani sarovosti ty opakovati, divíme
0e, že možno v katolickém státě psáti tak o institu
cích nábošenství katolického. V tommá býti ta po
kroková práce! Jest-li čtenáři „SkolskéhoObzoru“
takble své vzdělání ukazují, pak nedivíme se, še so
všech stran se volá o prohloubení vzdělání učitelstva.
Mají toho opravdu někteří potřebí!

Z kraje. „Evangelický Círzevník“ a po něm
„Čas“ přinesly dopis katolického duchovního, jehoš
ovšem nejmenovaly, v němě psal katoličce za ovan

ka provdané, aby dítko z manželství toho vzešlé

ala p katolicku pokřtíti a vychovati. 9 pathosem
psk těmtolistům vlastním pohorloraly se nad tím,že duchovní ten způsobem drastickým líčil, 00 s tu
kových dětí jest a jak zpronevěra na víře Časem bývá
na dětech trestána. Farisejům těmto mobli bychom

poonšít ne jedním, ale více dopisy ovangelickýchechovních, kteří nejen soukromě, ale i vořejně z ka

satelny podobně jednající erangeličky za katolíky
provdané jako prašivé ovce se svého stáda vylučovalí,
jim pokelnými tresty hrozili a jejich příbuzné i mej
blišší proti nim štvali. Jeme zvědaví, co by tomu HM
kali. Možná,že Církevník erangolický má ve svých
spolapracovnících markantní příklady a nejsoa-lí v jeho
redakci, pak jich nalezne dost v redakcích listů jemu
příbusných. Proto pomalu s tou flintou, ať nespastí
do vlastních řad!

Z Lanškronana. (Spolek av.Bonifáce.)
Dne 17. Hjna v pondělí odbývala' se na zdejším
děkanství volná konference kněží z laněkrounského
vikariátu o spolku ev. Bonifáce, Jako řečníci
přijeli z Prahy president spolku vdp. P. Alban
Schachleiter, podpřevor řádu sv. Benedikta v E
mausích v Praze, vdp. P. Jan Zima f. sv. Bene.
dikta a vdp. arciděkan Gross z Falknova. Kněší
sešlo se 20 v čele a vdp. bisk. vikářem Kriblem.
Po 1'/, hodiny trvající přednášce vdp. arciděkana
s Falknovao nebezpačí hontí „Pryč od Říma“ a
o prostředcích proti němu ujal se slova alovutný
německý řečník P. Alban, který horlivě odporučoval
spolek sv. Bonifáce (sv. Vojtěcha), rozšiřování
listu téhož spolku mezí laiky, peněžité sbírky na
stavbu nových kostelů a sv. modlitbu. O horlivou
Činnost v tomto směru prosil v české řeči vdp.
P. Jan Zima. Pan podpřevor P. Alban, výtečný
varhaník a stavitel varbaa v slobu přesně cír
kevním, je výborným kazatelem a hledaným zvl.
proti hnutí „Pryč od Říma“, které namnoze je
vlastně hnutím „Pryč od Krista“. — Členů spolku
sv. Bonifáce je v Lanškroucé as 600. Nechťspolek
sv. Bonifáce (sv. Vojtěcha) vzrůstá a mobutní
k utvrzení víry Kristovy, k obraně proti vetřelým
nepřátelům a stavbě nových stánků Bořích!

Jednota katol. v Nemailech pořádá
v neděli dne 30. října r. 1904 v hotelu „Slavie“
veřejnou členskou schůzi, při které promluví vp.
J. Filler, kaplan v Semilech: „O mediumísmu“
(mediánství, spiritismu). Začátek o půl osmé ho
dině večer. Vstupné za osobu 80 h.

Ze Shkuhrova. Letošníslavnost „Posvěcení
chrámu Páně“ nevymizí zajisté tak hned s paměti
svatyni své věrných osadníků farnosti skobrovské ve
vikariátu rychnovském. Bylť v ten den 16. t. m.
elavnostně znovu posvěcen od paty aš ko hlavě, od
země až po ten nejvyšší kříž na věži obnovený farní
chrám skubrovský. Teď je na tom svém návrší kostel
skahrovský jako omladlý, září úpravou svých střech
a věží a svítí čistotou svých zdí a i témi hodinami,
jež letos poprvé oznamují osadníkům časů běh. Obno
vení patronátních budov na Skabrově podniknuto letos
nákladem 10.760 K, z čehož na kostel a ohradní zdi
hřbitova (omítky) připadlo přes 8000 K. Kromě toho
věnoval p. Lerch Vilém, továrník z Kvásin,jeněs chotí
svoo Antonií je vzácným dobrodincem chrámu Páně
skubrovekého, před kostel skvostný portál kovový,
pracovaný v umělecké dílně p. Jeáka v Hradci Krá
lové a dal svým nákladem zříditi průčelní zeď u hřbi
tova. Dar rodiny p. Lerchovy kromě 250 K, věnova
ných na vnitřní ozdobu chrámu Páně, obnáší letos
jistě přes 2400 K. — Poněvadě pak svrchu zmíněným
nákladem přes 86000 K měl býti a byl kostel náš
obnoven na věžích, krovu, oknech, zdích, tedy více
£ venčí, přičinil se místní p. farář Fr. J. Košťál o to,
aby i vnitřek byl důstojně vyzdoben. Vyzval po dva
kráte k dobrovolné sbírce a výzdobu svatyně z výtěžku
této podnikl se zdarem. Chrám Páně skuhrovský je
vkusně, důstojně, ano, jak znalci dosvědčili, „překrásně“
a zcela přesně dle slohu kostela vymalován a ve všech
částech i jednotlivostech vyzdoben. V tomto podníka
byl p. farář Fr. J. Košťál podporován samým patro
nem kostela a fary avob. pánem V. z Kónigawarterů
a jeho chotí Růšenou darem 400 K, továrníkem p. V.
Lerchem a chotí jeho Antonií (260 K), továrníky Ed.
a V. Porkerty 100 K, duchovními rodáky farnosti
skuhrovské (přes 200 K), slov. panem Jos. Popem,
sekčním chefem v ministerstvu orby, taktéž rodákem
£ farnosti, 60 K a mnoha jinými dobrodinci. Veliká
většina kolatury, ač sbírka byla pouze dobrovolná,
ukázala, že je za jedno se svým duchovním správcem,
když jde e Čest a slávu Boží. Dobrovolně a rádi při
nášeli dárky uvé zámožní a i méně zámožní. Mladý
dělník přinesl 1 K z prvního svého výdělku. — —
Tak sešlo se tolik, že mobla býti niknuta vnitřní
obnova svatyně skuhrovské důkladná, nákladem přes
2000 K. Zajímavo je, že podnikatelem atavby byli ro
dáci skuhrovstí Jos. Piskora sen. a juu.; malbu a vý
sdoba vnitřní provedl se zdarem taktéž rodák sku
hrovský bývalý čák a ministrant místního faráře K.
Dohnálek, šák české akademie amění a malby v Prase.
— A toto všech společné dílo bylo dne 16. t. m.

elavaostně posvěceno. Slarnost započala o 10.vědopoledne posvěcením kostela zevně i uvnitř. Úkon
avicení vykonal vedp. V. Kleprlík, b. vikář a děkan
s Rychnova n. Kn., ss assistence vdpp. Pavla Rozínka,
b. notáře ze Skalky, Fr. Tomíčka, bisk. notáře s V
UHona,J. Šrámka, vik. sekretáře s N. Bybné, P. Aoo.
Košťála, kvardiána v Zásmukách, J. Pohla, faráře
2 Liberka a obou místních duchovních. Účastnili se

téš majitelé panství Solnice bo. V. z Kónigawarterů a choť jeho Bůžena, pp. Ad. Wunsch,c. k. okresní
hejtman, dr. J. Pražák, c. k. okr. škol. inspektor, K.
Svoboda, lesmistr a patr. komissař, Č. Roedl, patr.
účetní a důchodní, zástapcové obcí a přečetnězbožného
lida z farnosti i z okolí. Po svěcení měl slavnostní
kázání vdp. P. Acoursins Košťál, bratr míst, p. faráře,
a promluvil řeč stkvělou, jímavou a přesvědčivou zá

roveň. Slova výmluvného kazatele dičsobila zřejmě nevšechny a byla přijata s povděkem. Slavnostnízpívanou
mši svatou obětoval jako zástapos všech rodáků far
ností a dobrodinců vdp. Pavel Rozínek, zám. farář ze
Skalky. Sám rosradostněn nad nynějším úpravným
sjevem avatyně rodné ové farnosti zapěl ku konci po
vanečené „Te Deum laudsmue“. Buď Bohu chvála a
radost i povděk v srdci všech na“ sdárně dokonaným
dílem ke oti a chvále Nejvyššíl. A zaplať Bůh všem
dobrodinoňm! Ještě dlnšno podotknouti i to, še nové

letos objevivší se hodioy na věži kosteloí (dar p. K.
Svobody, lesmistra s Kvasin s let předešlých)upravil,
De věši umístil a do chodu uvedl a to zcela bezplatně
p. V. Franke, taktéš rodák skuhrovský. Materiál a
přípravy věnovalo obecní zastapitelstvo, pokud totiž
novystačil odkaz 100 K po paní Marii Holečkové
k témug účelu věnovaný. Opakujeme: Bůh odplať všem
a vším dobrým!

(14)Los vem em. Volná konference
německého i českého duchovenstva vika
riétu vrchlabekého, konaná 21. říjnat. r., stala
se tím zajímavou, že o cílech apolka sv. Bonifáce
v Čeobách mluvili přední mažové tohoto hnutí proti
„los v. Rom“ a to známý redaktor P, Albán, arcijáhen
Falknovský Gross a druhý člen Bearonů P. Augustin
(hrabě Galen). Kdyš by! vdp. vikář Kuhn přivítal pří
tomné, ndělil slovo p. arcijáhnoví, který především
s lítostí konstatoval, že odpadů neabývá, nýbrž něco
i přibylo, což dlužno připsatí hlavně přívalu německých
marek, jimiž jisté okresy přímo jeou zaplaveny. Tak
na př. okres vrchlabský obdržel protestantské podpory
26000 m., Lavov a Seify ještě více. Hnutí „los v. Rom“
obralo si sice nejprvé za svůj cíl okresy německé,
ale ani kraje české nejsou před ním jisty a přišly by
bezpochyby na řadu, kdyby se mu podařilo mezi Němci
kořeny zapustiti. I my máme své Masearykovce, jež
nazval jednatel spolku Gustava Adolfa svým spojen
cem, i my máme avé Horbeny, kteří váží cesta až do
Heidelberga, aby se tam v protestantekém bundu jako

čeští ron representovali.V poslednímrocepřibylo doČech 18 německých vikářů, vystavělo se 25
kostelů a odpadlo 2900 katolíků, poměrně nepatrné
číslo na 6 milionů lidí, ale třeba to nebyl zjev zrovna
hrozný, je přec povášlivý, ježto není pomíjející a

probode se jím pracuje k náboženskéma indiferentismuatolíků. Takový vikář dá ae nejdřív v dotčeném
okresu, kde chce zalošiti osadu, za domácíhoproblásiti,
sbírá ovečky a vyhlíží místo pro kostel, jež se mu
obyčejně hravě od obce poskytne a když kostel stojí,
pozvou se k jeho „vysvěcení“ zástupcové úřadů a
spolky, jež dělejí za nějaké to napití štafáž. Dokud
scházeli se protestanté v sokolovnách, katolíci tam
nešli, ale do kostela se dostaví všdy několik zvědavců,
kteří jsou s kázáním velmi spokojeni. A jak by ne,
když neslyší o žádných povinnostech a to nebe se jím
otvírá tak lebce, pouhou silou čistého evangelia! P.
superintendent Mayer savélidi dobře platí a tak zba
veni etarostí o vezdejší chléb, mohou se tito a chotí
věnovati svému missionaření po Čechách, kde to přese
všecko vypadá přec jen o mnoho hezčejí, než někde
na pobfeží atřední Afriky. Nejvíce škod působí smíšené
sňatky, stesk to, jež i z Německa ae stále ozývá;
v malém okresu Karlových Varů bylo za jeden rok
1903 mezi 78 křty 58 ze smíšených sňatků a mezí 14
sňatky 12 smíšených! Řečník dobře podotýká, že tyto
smíšené sňatky nás katolíky donatí, abychomod mno
bých svých předpisů ustoupili, diapensí ku př., tax a
já přidávám i od nynější formyreversů, jímž ztrácíme
mnobo snoubenců, neboť mají-li voliti mezi duchovním,
jenž od nich ničeho nežádá a mezi jiným, který jim
ukládá povinnosti, sáhnou vždy prvním, protože
náboženská neuvědomělost pludí Ihostejnost, jíš na
ničem nezáleží, ježto každý obřad považuje jen za
formu. Z počátku se „los v. Rom“ podceňovalo jak
se strany duchovních vrchností katolických, tak se
strany katolického a věrně dynastického tisku, ba i
se strany vlády, jíž nemůže býti a také není tajno,
že je protidynastickým. Myslilo se, aš padne Wolf,
padne celé hnutí, zatím Wolf stal se nemožným a
hnutí zůstalo. Proto také nepostaráno se strany ka
tolické, aby na osadách, jež v posledních letech bá
ječně vzrostly, vystavěny a rozšířeny byly chrámy a
duchovní správy a tak uchvátil nám socialiemua celé
massy lidové, jako nám liberalismus odvedlinteligenci.
Co se stalo sa celých 6 let, co „los v. Rom“ trvá,
s naší strany? — Nic; proto mohli nám pastoři ve
řejně vyčísti, že jeme k boji proti nim a ke každé
reakci vůbec neschopní, že jsme ne skalou Petrovoa,
jek o své církví mluvíme, nýbrž bahnem, které žádného
odporu nesnese, že, spoléhajíce se, brány pekelné še ji
nepřemohou, oddáváme se hříšné nečinnosti, ješ prý
z sobila všeckn tu náboženskou lhostejnost poČe
chách. Jak viděti, ti lidé nemají oči pro směry a pře
kášky časové, sondí z jednotlivých případů na celek,
hlavně však, vidouce mrva v oku bratra svého, zapo
mínají vytahovati „břevno z oks vlastního.“ Že tomu
všemu tak není, ukázali jsme založením spolku sv.
Bonifáce, resp. sv. Vojtěcha, jenž má za úkol, chrániti
proti odpadu, sterati se o náboženské potřeby, blavně
stavbu kostelů a šířiti poznání katolické víry a pro
testantského rozkolu; z té příčiny, má-li úkolevůj
vyplniti, musí spolkový list vniknouti do všech rodin
a jak by se to státi mohlo, o tom rozhovořilse drahý
řečník P. Albán, který poukázal na prostředky, jakých
nutno nám proti „los v. Rom“ použiti. Předně třeba,
abychom imponovali přesností své bohoslužby, pons
vadě mnohýmkatolíkům imponuje jednoduchost boho
slušby protestantské. Nemusíme kázati proti prote
stantiemu, ale o protestantismu, aby lid poznal, kde
je pravda a poněvadě mnoho katolíků do kostela
Dejde, jíti za nimi do jich bytů a to tiskem.
Lista sv. Bonifáce a sv. Vojtěcha tiskne se po 200
tisících exemplářů a netřeba se nikomu ostýchati, ne
dostačí-li mu posavadní počet, aby požádal za počet
zvýšený, zvlášť kdyš mu z toho žádné finanční zá
vazky nevzejdou. List seznamuje s tím, Čemu církev učí
a má se státi zdí proti přívalu brožur z Německa a

i pro nepřátelskému domácímu tisku. Hrabě Galenjako třetí řečník mluvil o způsobu rozšiřování lista a
dobře poukázal na obtíž, najíti apoleblivou osobu pro
kolportáš; odporučil jiš děti ve škole seznamovati
s tendencí listu, nemluviti však o spolku, tím méně
přijímati děti za členy. Jestli se někteří vymlouvají,
že to nepomůže, že se tím nic nesachová, poukázal
řečník na to, že nezáleší v první řadě na tom, jestli
se tolik a tolik duší zachovalo, ale na tom, abychom
mohli před svým svědomím obstáti a se vykásati, co
jsme k jich zachování učinili. Ani při tom se neamíme
pozastavovati, jestli naše akce tiché protestanty na naší
osadě uráží, protože se naši nepřátelé také netášou,
uráží-li nás jejich počínání, čili nic. Zdá-li se někomu
směr listu výbojný, nechť nezapomene, še je namířen



roti akci daleko výbojnější. Na konec byla volná
iskusse, při níž ještě mnoho zajímavého přišlo k řečí.

Bylo by fádoucao, sby podobné volné konference

německých a aby po obrosích německých přišly
na ředu i vikoriáty české — aby zase jednou nebylo
pozdě.

Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
dostati Ise v knihkupectví p. Františka Hovorky
o Žitnéulicí a ©prodeji novin p. M. Vlčka na

Přikopech.

Moderní náboženství Masarykovo.
Jest skutečné pro „osvícený věk“ zjevem dosti
smutným, že potřebíupozorňovati i naši intelligenci,
jským nedůsledným způsobem přežvykuje „refor
mátor“ Masaryk liberální náboženské názory 8e
brané na cizích luzích a 8 jakou ubohou nepři
praveností odvužaje se luštiti problémy tak vážné.
Poněvadž však nutno aspoň lidi dobré vůle varovati,
vyjde 11. číslo „Časových Úvah“ a titulem shora
uvedeným, v némž bude věda Masarykova do
náležitého světla postavena. Číslo ono vyjde 1.
listopadu. Cena pouhých 8 baléřů; při hromadných
objednávkách až 50%, alevy. Již nyní objednávky

přímé administrace „Časových Úvah“ v Hradcirálové.

Proti českému márodu. Na stížnoství
deňekých Čechů proti zamítnutí zřizování veřejných
škol českých ve Vídni ve strany ministerstva vyučování
rozhodl v pondělí říšský soud proti českému národa
a prohlásil, že rozhodnatím ministerstva vynčování
zákon porušen nebyl. Uznal důvody tlumočené zástap
cem vládním, že prý čeština nemůže býti v Dol. Ra
kousích považována za řeč v semi obvyklou a že če
chové nejsou tu v zemi pevně usedlí a proto nemají
práva na zřizování českých škol. Tím ovšem Čechové
dolnorakouští v ohledu národním a všude jinde mimo
země korany České jsou zbavení všeliké ochrany zá
kona. Že však je čsština ve Vídni a vůbec v Dol.
Rakousích řečí v zemi užívanou a lid český kmenem
tam asedlým, o tom každých 10 roků podávají důkaz
výsledky ečítání lidu. Za české miliony, které se keždo
ročně do Vídně sypou, že nejsme hodní i v Dol. Ra
konsích národních svých práv? Však přijdou doby,
kdy se uznati musí naše právo národní.

Katolická organisace v Americe.
Amerika jest dílem světa, kde nejen obchod, průmysl,
ale i katolická církov vzkvétá. V Americe se zajisté
v každém městě najde více kostelů než továren. Tak
RA př. město Hazleton v soverní Americe má s dvěma
předměstími asi 30.000 obyvatel a je tam asi 5 to
váren mimo uhelné doly. Kostelů pak je na 30,
z nichž je katolických 8, totiž slovenský, polský,
irský, německý, litvínský, italský a dva řecko-katoli
cké. Protestautských kostelů je všude jako bob,
ovšem nejrůznějšího vyznání, Katolické kostely lze na
první pohled poznati dle jich slohua jmenovitě podle
jich jednodochého, pozlaceného kříže. Protestanté mí
vají na věžích větroý šíp aneb jiný znak, ale zřídka
znamení uaší spásy, Přes to, že jsou katolíci roz
troušeni, jsou mnohem lépe organisováni než v našich
zemích. Všude, kde je alespoň 100 rodin, je vedle
kostela Škola řebolní či konfesaijní a katolické spolky,

Vzorná hospodářství zakládajínyní dle
nového zákona při vesnických a dle možnosti i při měst,
školách v Bulharsku za tím účelem, aby se mezi lidem
šířil pokrok v polním hospodářství, jakoži by nastalo
ablížeuí učitelstva s lidem. Každá obec povinna je ve
dvou letech zaopatříti k tomu účelu potřebnou půda
v blízkosti školy. Na zdělávání půdy potřebné nářadí
a ostatní potřeby poskytovati bude zemědělská po
kladna a zárakou bude veškeré jmění hospodářství a
čtvrtina učitelského plutu. Z čistého výnosu obdrží
učitel 60 procent, záložní fond 20 a fond pro chudé
dítky také 20 procent.

Oslavu 60. narozením dr. Luegra,
starosty vídeňského, konala se ve Vídni za veli
kých ovací křesťansko-socialní strany. Po slavných
službách Božích jeli gratulanti na 1200 kočárech.
Slavnostní schůze na radnici navštívena asi 4000
účastníků. Vláda a vojenské úřady zastoupeny
nebyly.

Úžasmá rychlost. V údolí Elsen v Ra
kousku ekáceli nedávno o 7. hod. 35 min. večer
tři stromy; do 9 hod. 34 min. bylo dřevo zbaveno
kůry, rozřezáno, na kaši rozdrceno, v papír pro
měněno a pak do tiskárny odesláno, odkuděo 10,
hod. rozeslány potištěné noviny. Za 2'/, hodiny
vyrobeny ze stromů noviny.

Moc orgamisace. Křesťtansko-socialníorga
nisace ve Vsetíně na Moravě, majíc nyní 500 členů,
trvá sice teprv 6 let, ale za tu dobu zřídila si
už záložnu, spotfební apolek, všeodborové sdru
žení a konečně nákladem 50.000 K vlastní spol
kový dům, který byl 16. října t. r. slavnostně
otevřen. Jen houšť!

Odovzdávání jízdních lístků při
východu z nádraží povinností? Nikoliv,
stačí pouzepro kontrolu lístek ukázati; pak ai
jej eme uschovati.

Úřady eolmí dle roshodnatí říšského souda
musí nyní vydávati českým stranám české kvitancea
tak musí jednati i všecky ostatní státní úřady.

Nové úpadky. Židovská firma bratří Gei
ringrů v M. Kramlově oblásila úpadek; dlabů jest

přes 4 mil. koran. Firmoa touto strženo v úpadek 7
závodů ve Vídni s 1 v Brně. Také konfekcionářeká
firma K. Deatech A C. prohlásila úpadek. Dluby činí
přes půl mil. koran.

Krimimál mad Školu. Diestátního ros
počtu rakouského třeba na školy obecné 5,700.036 K,
na kriminály však 6,198.400 K. Dotáhli jeme to daleko!

Podvodník Jemmer, sluha ústřed.spolku
něm. spořitelen, jenž 18. září zpronevěřiv 235.000
K prchli, zatčen byl minulý týden ve Vídni v bytě
fotografa Bňuchbergra, kde se po celou dobu
zdržoval. Spolu zatčení jeho společníci, u oichž
nalezena většina zpronevěřených peněz.

Českých studujících v letošnímškolním
roce na všech českých gymnasiích v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku jest 29.760, z nichž připadá
na Čechy 19.878,na Moravu9.656ana Slezsko226.

Nový český vymáleu. Na letošníavětovélih.
výstavě ve Vídni nemalou pozornost budilo nové,
dosud neznámé líhové žárové světlo, lišící se od ostat
ních svou velkou intensitou, úsporností a podobou
avětlu elektrickému, tak zvané líhové světlo „Elektru
sion“, český to vynález pražského inženýra E. Čer
venky, které nejen za nejlepší světlo na celé výstavě
jednohlasně uznáno bylo, ale také prvou velkou státní
cenou přede všemi bylo vyznamenáno. Zvláštním dů
myslným zapalovačem, vynalezeným spolupracovníkem
vynálezce inženýrem Dolejšem, umožněno jept zapa
lování lampy poohým otočením klíče, který jest upov
něn buď na lampě samé, aneb i u větší vzdálenosti,
takže lze větší množetví lamp pojednou rozovítiti.
Právě jako zapalovadlo, tak i zařízení lampy samé
jest velice jednodaché. Teplem lampy zahřívá se ko
vová roura, v níž obíhající líh mění se v páry, jež
míseny se vzduchem, poskytají Bansenora plamene,
který teplem svým bíle rozžhavuje upevněné žárové
tělísko. Světlo toto liší se od ostatních též tím, že
jest tak zv. světlem vysntým, při němž žárové tělísko
obráceno jest i a bunsenem dolů, čímž veškeré světlo
vrbá přímo k zemi. Lampy tyto lzo zapalovati ož i
na vzdálenost několika kilometrů, take lze jich 8vý
hodou apotřebiti jako lamp nádražních a pouličních.
Zajímara jest malá spotřeba denatarovaného lihu
v těchto lampách při velké inteneitě jejich. Tak ku
př. lampy pouliční a nádražní o intensitě 120 8v. H
za hodinu spotřebují za 2 kr. libu; velké lampy míst
nostní o 70 av. H apotřebují v hodině za i'/, kr. libu
a malé lampy pokojové o velikosti elektrických žá
rovek a svítivosti 25 ov. H spotřebají za */, kr. lihn.
Rovněž velmi praktickým jest umístění reservoiru pro
líh. Může se totiž nacházeti třeba i v docela jiné míst
nosti, než je avětlo, tak že se líh pouze slabým po
trabím lampě přivádí. Tím umožněno z jednoho re
servoiru líhového zásobovati lampy v celém domě, což
úplně odpovídá oynějšíma rozvádění plynu. Avšak i
reservoir amístěný na lampě samé ma mnohé výhody.
1.) pro malou spotřeba lihu stačí obsahem úplně malý
roservoir, jenž se vokrase úplně ztrácí; 2.) lampu uví
tící lze bezpečně lihem plniti. S arčitostí možno oče
kávati, že světlo toto dojde v brzku pro svou bezpeč
nost, láci a lehké používání značného apotřebení.

Nové dopismice vánoční ohlašujeprávě
nakladatelství "nie" v Praze. Provedeny jsou dle
roztomilých akvarelek akad. malíře A. Kašpara v hoj
ném výběru.

(O
Čtěte! Předplácejtel Rozšiřujte|

POBNOVUc!U NÍ,
(Zasláno.)

Vidp.Františku Holmannovi,
faráři v Rothflussa.

„Bílý Prapor“ přináší v č, 41. útok na „Adal
bertinam“ s podpisem Holmann. Aator © sobě praví,
že píše tak na základě jednatelské zprávy drnžatevní,
která ma byla právě zasláno. Ježto jednateleké správy
zasýlají se jen diecésnímu duchovonstva a v celé di
ecési je pouze jediný kněz toho jména p. Fr. Hol
mann, farář v Červeném Pot-ku (Rothfluse), tážeme
se Vás veřejně, p. faráři, zdaž jste sám pisatelem těto
statě v „B. P.“, aneb zdaš nějaký anonym zneužil
Vašeho jména ku oklamání veřejnosti? Dle Vaší od
povědi zařídíme další kroky ve své obraně.

Správa „Adalbertina.“

(Zasláno.
Vypsání ceny 30 K

na sepsání brošury se 4 archů tisk., pro dělnictvo
důležité a zároveň směru agitačního pro ,Vásodborové
sdružení křest. dělnictva pro království České.“ Spis
bude uveřejněn v Časových Úvahách (s honorářem) a
může býti šifrován; spolu budiž připomenuto, má-li
se neupotřebený vrátiti. Lbůta do 1. ledna 1905,

J. Polák,
ústřednítajemník.

(Zasláno.) —

Vahledem k stále množícím se dotarům a pobynostem upozorňují své vld. pány odběratele a .

senty, že firma l Šimek, nakladatelství a prodejrelig. obrázků a obrarů v Čes.Budějovicích, jest mým
vlastním majetkem a tudíž inávodem naprosto
katolickým.

Prosím tudíž své vld. pp. zákasníky o další sacho
vání přízně mému závodu prokazované, neboť snahou
mou jest říditi se co nejpečlivějí heslem „Svůj kávéma“.

Y hluboké úctě

Karel 'Šímek.

(Zasláno.)

Panu Josefu Štěpovi,
mistru dlaždičskému

v Hradei Králové.
My níže podepsaní svěřili jeme zřízení mosaikových

chodníků svrchu uvedené firmě.Jelikož s proredením Votépapráce byli jsme úplně spokojeni, odporučujeme p.
všude a ému jako oredného a bprávnéhoodborafka.

V Náchodě, dne 2. září 190:.

Rudel! Stark, hostinský,Jesel Řehák, Jeset
Šulc, Antonín Žabka, Alois Švihálek, stavitel

v Náchodě.

"Tržní zprávy.
V Hrodoci Krélové, dne 22. října 1904. 1 bl

plenice K 1720—17*80, ta K 1190—13-60, ječme
ne K 11'20—11'80,ovsa K 6-80—840, prosaK0000
—0000, vikve K 00-00—00-00, hrachu K 22-00—24-00,
dočky K 35-00—00"00, jahel K 0000—00:00, krap
K 00:00—00'00, bramborů K 6-00—8:00, jetelového
semene červeného K 120-00—180*00, jetelového semene
bílého K 00:00—00'00, růžáku K 00:00—0000, máku
K 8000—3600, lněného semene K 3000- 00-00, 100
kg žitných otrab K 13-00—18-30, 100 kg pšen. otrub
K 12'00—12'60, 1 kg másla K 2*80—2-90, 1 kg sádla
vepřového K 1.76—1:84, 1 kg tvarohu K 082—0-40,
1 vejce K 0'08—0-09, 1 kopa zelí 6'00—18-00,1 kopa
okurek K 0:00—0'00, 1 kopa kapnsty K 1:80—6'00,
1 hl cibule K 14:00—1600, 1 kopa drob. seleniny K
0'40—2*40,1 pytelmrkveK340—100,1kopacarele
0 00—00, 1 hl jablek 4-00—14-00, 1 bl brušek 6-00
—18'00,1 bečkašvestek0:00—0:'00.—Na týd.obilní trh
v Hradci Kr. dne 22. října 1904odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 262, žita 189, ječmene 195, ovas
156, prosa —, vikve —, hrachu 17, čočky 11'/, máku
8, jahel 11, krup —, jetelového semínka 40,

" Iněného semene 11'/,. %.) Zeleniny: zelí 110 kop,
okurek — kop, kapusty 127kop, cibule 89 hl, drobné
zeleniny 22 kop, mrkve'65 pytlů, cerele— kop, brambor
110 hl. 8) Ovoce: jablek 192 b!, hrašek 25 hl,
švestek — beček. 4) Drobného dobytka: vepřů 8
kusy, podevinčat 468 kusů, kůzlat 0 kusy. '

Listárna redakce.
O smíru pro nedostatek místa příště.
V. K. Děkujeme za upozoroění; leš kdyby

měla Obnova i na všecky útoky tohoto žánru
odpovídati. musila by býti třikrát větší. Musíme
se obmeziti na odrážení útoků nejjadovatějších.

Již vyšel a rozesllá -se

KALENDÁŘ
STIT 31905

a tímto obsahem:

Kříž na nával. Veznická
povídka od Vác. Řezníčka.

Hospodář. besidka.
Mabludných cestách.
Napsal Vladimír Hornov.

Ově jména. BáseňVla
dimíra Hornova.

Terno. Hamoreskas hor.
Sebral Ferda Horák-Stu
denecký.

Mavštivení Panny -- | Chaloupko, kokotko!
Marie. Urodníbáseň od Báseň K.Satorýna.
VladimíraHornova,a bar-| Zez a pověr ->
votiskovýmobrazem,U z okolí Chrasti a na

vhodn k zarámování, Chrudimsku. NapsalZ Kuřlákova do Pra- . Paulus.
hy. HamoreskaodK. Sa- | Píenička. BáseňK.Šu

torýna. trýna.
Radovanský veleb- | Kde pověra? Úrabao
oušek. NapsalFr. Jiří ověráchprotestantských.

kadnně Dr. AntonínDvořák.
, Antonín Dvořák.

Dr e ke z Před- Životopis.Památce ou.Prokopa.
Domácí rádce.
Zajímavé paběrky.
Král. věnnéměste= 
Hradec Králové.

Malsky ráj.
Věeodbor. sdružení.
Proteslaní o španěl
ské Inkvislci.

Kronika.
20 wyobrazení.

Na přítomném kalendáři sezná každý ještě
značné zdokonalení proti roku loňskému. Čtení zá
bavné i poučné vzbudí jistě velikou pozornost
v nejširších kruzích. Opozorňojeme zvláště na po
dařenouhumoresku„ZKuřlákova do Prahy“,
povídku dra. Vác.Řezníčka „Kříž na návsi“,
Košťálova„Radovanského Velebňouška“,
na Hornovovupovídku „Na bludných ce
stách“. V poučnémčlánku „Kde pověra?“
líčí se pravdivě na základě nejspolehlivějších pra

"menů, jak hlavním zřídlem nejrůznějších pověr
bylo v XVL století právě protestantské Německo.

ožme ta fakta před oči těch, kteří velebí pro
testantism jako pokrok rosumu a při tom zároveň
katolickou oírkev jako pověrečnou odsuzují. —
O ostatních článcích netřeba šířiti slov. Samy
tituly jsou výmluvným odporučením,

Katolíci, kupujte svůj kalendář!
4exemplářza 1 K. 13kalendářůzasílámeza 8 K
s připočtením 19 hal. na průvodní adresu. — Objednejte u

Blick. knihtiskárny v Hradci Král.
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poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 368 stran 6%

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:
brožovaný . . . . . +... « 42h
vázaný v poloplátně ©. . . . 58h
vázaný v celoplátně —.. . . 68h

námný v celoplátně se zlacenýmkem.- . -2 +... 74h
vydání na velinovém papíře vá

saný celý v kůži se alaceným
em a ořízkon . . . K 180

Užívání „Oltáře“ J. M.
„a“ nynějšímnejdůstoj.panembiskupemDr.J. Doubravou"a

soLuwmáloero *
A MLAŤÍZeTLO.

(Viz Ordjn. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

První nákupní pramen
látek pro domácnost,jakoži dámskýchapánských

látek jest u Tkalcov. výrobního jpe ečemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržeti partie zboží 30 mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
sa K 12-—, vyplaceně od korua 20'— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Zemská životní

POJIŠŤOVNAsms
zřídila

Moravského

v Hradci Králové
v domě pana V. A. Komárka č. 142 (II. poseh.)

vrchní Inspektorát.
Vrchní dozor vede moravský sněm. Bezpečnost a

trvání ústavu tudíž zaručeny.jj

Pojišťování všeho druhu se vyko
nává a výhodné sazby čelí každé

soutěži.
Bližší vysvětlení podá vrchní jinspektor Frant.
Svoboda, který přijmeihnedschopnéjednatele.4

Štít víry.
Brynych. — Cena 50 hal.

Přátelé lidu.

:
Sbírka úvodních článků
týdenníku Obnovy z péra

Katolickému lidu
na osadách smí

E=oP"Pp
šených napsal Fr. Mimra. Díl I. 86 h, díl II. 2 koruny.

Kříže a kalichy. pinrd BrynychCen2

Jana LeopoldaH2y0,"Zpravao vleliacitus
kraje čáslavského“, již roku 1783 k rozkazu císařeJo
sefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řezníček. — Cena 80 h.

J ana Loopolda Raye biskupa královéhradeckéhov “) „Zpráva o visitaci far
kraje chradimského“, již jako královskýkomisař r. 1782
k rozkazu císaře Josefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řez
níček. — Cena 80 h.

Křesta NejsvětějšíSvátostí posvěcený. (Poučení o mši sv.,
n sv. přijímání, rozjímání o Nejsv. Svátosti, pobož

nosti před Nejsv. Svátostí, k svatému přijímání, ke mši svaté).
Sestavil A. Henry. Dle III. vydání přeložil Vojtěch Kameš. —
Cena brož. výtisku K 140, váz. v plátně K. 1-80, v kůži K 2-60.

Objednávky obratem vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradei Králové. >

„DOGDOUG

m"

Oltáře,kazatelny atd.:
všech slohů i

vyrábí a plány neb fotografie na pož. zasílá

Frant. Jirouš,
odbor. závod pro práce kostel. v Slatinanech.

OOOOO000000
První výroba

věžních
| |

© |

= s) hodin

8

v Čáslavi

KARLA ADAMCE, 8dodavatele na biskupský kostel v Lituvmě
řicích a četných jirých věžových hodin, na (
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou, Pro nemajetné obce na splatky;

cena levná, jakost vyborná. S
OOGOO0GOO000000000

Světoznámý pravý

malínský křen
z nejlepších křenovek u Malína

zasílá proti dobírce neb dle dohodnutí od 5 kg.
výše dle tlouštky kořenů a sice:

bkg.za5K—za4K650h—za4K—"za3K60haza3K.
Od 10 kg výše dráhou cena o 4 h levnější.

J. M. Jireček
Kutná Hora.|

—



dcery a sestry, slečny

počtu doprovodilo.

Jménem rodiny:

Terezie Čechovská.

Tři notářské prsteny,
jeden s topasem dva s fialovými
kameny jsou levně na prodej.

Dotazy zodpoví administrace t. 1.

Náklad| Náklad knihkapoctí R. PROMBERGRR. PROMBERGRÁ,
Olomouc.

PRŮ LDLUTAL
právě vydána zoamenitá kniha

Kam nechceš?
Kniha výstrah,

obsahující líčení soudů Božích na věčnosti a udá.
vající prostředky proti nim.

Napsal Th. Dr. Karel Lev Řehák,
tíř Božího Hrobu v Jeruzalémě, knížecí arci

biskupský přísežný notář,farářu av.Ducha v Praze.

Část prvá, jež vykládá pravdy o očistciv příčině
spravedlností i slitovnosti Boží v podobě 30
pobožnosti na měsíc listopad atd, z nichž

obhahuje:

a) část dogmatického pojednání o očistci; b)
historicky zaručená zjevenídušíočistcových;
c) přiměřenérozjímání, vztahující se právě ka)
a b) toho dne; d) modlitby na základě 14 zasta
vení křížové cesty a 15 tajemství růžence bolest
ného, vše ve spojení s a), b) a c).

vpláně 8 červ. oříz. v pouzdře„» v hladké černé kůži 8 prarozlatou
ořízkou v pouzdře

„ v kosí kůži elegantní s pravozlatou
ořízkou v pouzdře K 440

Část druhá vyjde během prosince 1904 a obsaožnosti církevní za dušičky
v očistci a sice:

a) církevní hodinky latinsko-česky dle brevíře;

hovati bude po

b) modlitby mešní latinako-česky dle missalu;
c) modlitby při umírání, pohřbu a o dušičkách la
tinsko česky dle rituálu; d) modlitby a spěvy, jak
si je oblíbil konati náš český lid. — Cena se urší

později.

Každá část jest o sobě úplné a tvoří celek.

Račte laskavě dobrou knihu tuto doporučovati.

Expeduje se právěvšemuduchovenstvu.
Račte přijmouti a další objednati!!

Karel Šimek,
nakladatelství relig. obrázků a obrazů

w Čes. Budějovicích, Rudolfovatř. 42.1.
přijímá

veškeré práce spojené s výzdobou kostelů, jako:

polychromie, -wa
práce malířské,

řezbářské -wa |
me-a sochařské.

Nádherné oltářnía podob.obrazy, křížové
cesty, malby oken chrámových atd. atd.

Za solidní a uměleckou práci v každém ohledu
se ručí. — Návrhy a rozpočty zdarma.

Uměleckémosaiky.- *%Prodejobrazů „47 3 3:2, A ša

a obrázkůzaŠší S žšísé s3s||výhodnýchŠp2235 Sonší5 4585- ča O 55podmínek.ŠíSj5ž čiňašs čásí
Práce provádějí jen nejlepší uměl. s:ly.

ta wební
opravyln jí JŠ

okres Dolnokralovický,

v rozpočtovém obnosu 14.626 K 26h
AP zadajíse<

cestou ofertní.
V plány, rozpočet a stavební

podmínky lze u patronátního úřadu
v Dol. Kralovicích nahlédnouti,
kde se též oferty do 15.listopadu

|1904 přijímají.

Kotel
a velkorestaurace

| „Dařtipán“

i Adalbertinu v HradolKrálové

Ď
0Bo

doporučuje se
velectěnému P. T. obecenstvu

conejlépe“ :

doporučuje P. T. veledůstojs. duchovenstva
svůj osvědčený a Často a4yznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |$

se na požádání franko zašlou. :
Bvšvšvěnjuji18-0:0uŠudněud(DNĚOVPhuGrgfuGeěrýnýČN26.0dalušnĚNĚ4B

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou
stanici dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkmr“ čís. 308.

na r.mar. 1905,
v hojnézásobě na skladě

královéhradocké knihku
první pootví a antikvariát

Bohdana-
Melichara

i w Hradci Králové.
j (Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

59 Pánům prodavačům účtuje se
<ka) za původ. ceny nakladatelské.
B m23G5G:BGS)OATAATÁŠATE1 |
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Prohlášení
výboru Zemské jednoty česk. katol.

duchovenstva v král. Českém.

Události od poslední valné bromady spolku
oběblé a jisté články tlakem vyšlé notí výbor k tomuto
problášení:

Výbor Zemské jednoty, aniž by se chtěl nějak do
tknonti snámého projevu nejp. episkopátu, slavnostně
problašuje, še tento spolek jako celek i jeho repre
sentanti po celý čas trvází Zemské jednoty přísně na
poměra církevními kanony mesi biskopem a klerem
stanoveném trvali, jím vždy svědomitě ve řídili, coši
s místa nejkompotentnějšího uznáno bylo. Totéž sta
noslsko hodlají přesně sachovati i dále ve všech svých
pracích a suabách, jichž jediný účel jest povsnešení
zájmu sv. církvo a důstojné a hmotné upravení po

„měrů kleru ve smyslu stanov, dle tužeb církevních,
slavnostně na kon-ileob, v kanonech a synodách vy
slorených a církví av. vědy hájených.

Vzhledem k Oma, že zdar a prospěch církve i
sovielního postaven: kleru vždy úploon svobodu věcné
a důstojné diskose těch věcí, které zájmům církve
sv. Akodí neb prospívají, žádal a že jak Apoštolské
Btolice,takiepiskopátpocelástaletítrvánísv.církve
s největší liberálností a to mnohdy i v nejchoolosti
vějších věcech (v dogmatických sáležitostech před
definicí) dopouštěli diskuse za příčinou ustálení pra
vých názorů, vykrystalizování pravdy a poznání věcí,
které círk. sájmům mobou býti ka prospěchu neb ne
Škodu, nechce se dopustiti epolek tak důležitý a tak
veliký, jakým jest Zemská jednota, žádné nezákonitosti
ani nepřístojnosti, jostliže i on salva kompotentia dis
kutoje a jelná v 'čchto věcech na základě hojných
skušeností z dacho --( správy, které by život církevní
m náe porznesly, jej posílily, kterak by bylo možno
savósti stav, jaký jeat idealním přáním papežů, čet
ných koncilů a eynd a jejich předpisů, stav, který
práva církevnímu a dochu pastorace v intencích sv,
církve odpovídá. Pokud Zemská jednota tak činí, své
něhledy a tužby, přání a prosby pronáší, jedná tek
zajisté a nejlepším úmyslem dobré věci prospěti a
jest si vědoma své kompatence, činíc náležitý rozdíl
tesi volnou diskusí a dotčeným činitelům příslušnou
roalisací věcí projednávaných, proto také sama ne
hodlá a ani nemůže ničeho zaváděti, pokud jí k tomu
právní tital schásí, nýbrž svá snešení toliko jako u
ctivé prosby svému nejdůst. episkopátu předkládá
k volné disposici a konečnému rozhodnotí a případně
jej za otcovskou podporu žádá. A k tomu za
jisté domoívá se míti své dobré právo, Neboť
jestliže každý jednotlivý kněs mé právo svému ordi
narlariovi své prosby a stížnosti přednésti a u účho
proti besprávím práva se domábati, bylo by nespráv=
ným totéž právo upírati korporaci tak důležité a mo=
hutné, jakou jest spolek náš. Zemská jednota spatřoje
a spatřovatí mur. ve svém nejd, episkopátu své před
stavené, jejichž „lova dbáti mosí jakošto směrodat
ného a rosboduvsího, avšak na dr.hé straně musí ce
vysloviti a bráp| proti jistému, tajnému i novinář=
skému eměrn, zterý chce biskupa od klera oddáliti,
Bohem ustano“tný poměr mezi episkopátem a klerem
trhati, nejdp. epiakopát osamotiti, spravedlivým pros
bám kleru odciziti a tek mezi „vyšším a nižším“
klerem nepřeklenutelnou mezera na velikou škoda
církve sv. vytvořiti. Všechny práce a tužby jednoty
nesly a nesou se tím směrem, aby v naších dobách
tolik těžký úřad biskupský všemožně ku blahu sv.
věci podporovala, jemu na všech stranách opory nejeu
u klera, nýbrž i v lidových vrstvách sjednávala a na
druhé straně na splnění oprávněných tožeb na pro
spěch církve sv. u knéšekého stavu pod protektorátem
a pomoci nejď. opiskopátu pracovala.

Touto poctivou snabou řídil se posud spolek i
jeho represententi svědomitě, tím hodlá se říditi i
dále a proto výbor, nejsa si vědom žádné viny, nemá
žádných příčin k tomu, aby své stanoviště dle přání
těch kterých anonymů v novinách opouštěl. Vzbledem
k tomu, a maje na zřeteli vážnost situace a úplnou
důvěru členstva od tak četných vikar, skapin v po
slední době vyslovenou, pokládá sa svatou povinnost
ne svém místě aetrvati, dále pracovati a bude-li toho
třeba, proti neodůvodněnému a nespravedlivému pode
ařívání, jakož i proti vměšování se do interních věcí
spolku od nepovolaných činitelů energicky se hájiti a
proti všelikému |satahování osobních věcí do záleži
tostí spolku od osob mimo spolek stojících se ohra
diti, proti všem rosbrojům v řadách kleru, které by
nejen v klera, nýbrž i v krasích laiků naši av. věc
poškosovaly a stavu dochovnímu škodily, rázně vy
stoupiti. .

Programem naším bylo a bude : Nejen kanonický
poměr mesi nejdůstojnějším episkopátem a klerem přesně
sachovati, nýbrž jej co možno nejvíce posíliti vzájem
ným sblížením, aby nejen slova, nýbrž 1 skutky o
Jeho existenci jasný důkas dávaly; svědomitě, vy
trvale a taktně na prospěcha sv. věci a zlepšení po
měru kleru pracovati, skálopernou svornost v oaších
násadách udršovati, nadšené pracovníky vychovávati,
je podporovati, bájiti a pod společný prapor řaditi,
katol.-tisk organisovati a šířiti, mezi klerem nadšení
pro ov. věc s chot bu plodné práci pastorační a 10
alslní afliti, proti našim nepřátelům společně na há

Jení av. věci postapovati, epravediností a právov me- |
sloh naší kompetence průchod zjednávati a všemí
silami k tomu pracovati, aby naše sv. věc mohutněla,
sílila a požehnané ovoce přinášele, aby kloros jsa ná
ležitě a nvému stavu důstojně situován a nacházeje
uspokojení v náležitém právním urovnání svých po
měrů, předpisům církve sv, a potřebám času vyho
vojícím, věnoval se s plným nadšením svému povolání
ve svědomité práci.

A v tomto směro plným právem doufati můžeme
v plné sympathie a účinnost všech poctivě smýšlejí
cích katolíků, klera, v otcovskoa pomoc s podporu
našeho nejd. episkopátu a v pošehzání Boží a tudíž
i ve zdar a výsledky své poctivé práce.

Dávnov Praze dne 13. fíjna 1904.

Literatura.
Nákladem J. Otty v Praze. Ottova Laciná

knibovna národní. Serie 27., seš. 19. a 20. Samota.
Román z letních prázdnin od V. Vička. Sešit za 20 h.
— Malý Ottův slovník naučný, dvoudílný. Přírační
kniha obecných vědomostí.Red. Fr. A. Šubrt. Sešit 31.
a 892, obsahoje vysvětlení slov Chatma — Investice.
K textu přidány pohledy na české stavby a v barvo
tisku moravské kroje národní. Sešit se 60 h. — Po
měry všeobecných veřejných nemocnic venkovských
v království Čes. na počátku 20. století a potřeba ča
sových reforem. Napsal Dr.J. Dvořák.Lidových rozprav

ašasých čís. 0., řada V. Za 860 K. Kniha velmiúčelná.

Nékladem „Unie“ v Praze. Spisy Julia Zeyra
XIX. Karolinská epopeja. Seš. 1.—3. po 40h. — Obra
zový zprevodaj z bojiště. Red. J. Klecanda. Seš. 64.
a 65. Vychází dvakrát týdně. Číslo za 10 h. — Válka
rusko-jsponská slovem i obrazem. Píše J. Klecanda.
Vychází týdně v sešitech po 30. h. Sešitem 16, ukončen
díl první.

světa. Listy pro rozbled v umění, vědě apolitice. Řídí V. Vlček. Ročník 34., čís. 11. Obsah: Pan
notárko. Slovenský obrázek od Kálala. — Jan Ludevít
Lukes. K 80. narozeninám od dr. Z. Nejedlého. —
Děti. Od R. Čechové. — Poslání mladým přátelům,
kteří mě nazvali „starým oslem“, Od A. Hejduka.

Sněhy a ledy. Zesvýchpa let vypravujeV.Vlček.— V den sv. Rufa u Kreščaka. Z kroniky o. ofteři
Karlu IV. — Atd. Celoroční předplatné 14:40 K při
jímá admin. na Král. Vinobradech.

Vlasť. Časopis pro poučení a zábava. Red. T.
Škrdle. Roč. 21. čís. L. Obsah: Jaký byl vztah věro
svěstů slov. Cyrilla a Methoděje? — Podzimní motiv.
Báseň. — Ze starých přástek. — Obráz.y někdejší
Sibiře. — Československá jednota, rozlaka a vzájem
nost. — Cesty srdce. Povídka. — O národní církvi.
Atd. Roč. předpl. 10 K přijímá admin. v Praze II.

Sebrané spisy Boženy Němcové. Baruška.
Seš. 2. sa 24 h. Náklsdem J. Laichtera na Král.
Vinohradech.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F.
Vaněk. Roč. II. čís. 10. Vychází nákladem B. Ruppa
v Pelhřimově v 10. číslech ročně za 6:60 K. 8 přílo
hou: Přílešitostné řeči duchovní, Sešit 2. Uspořádal
F. Vaněk. Obsahuje řeči primiční, instalační, při pří
chodu, odchodu kněze a o jabileích. Za 60 h.

Česká hudba. Časopis věnovaný české hudbě
vůbec, zpěvu aolovému i sborovému, směru světského
i ofrkevního. Ročník X., čís. 10. Pořádá Al. Strébl.
Čes. hudba vychází dvakrát měsíčně za roč. předp.
8 K v Hoře Kutné.

Časopis Museakrálovství Českého. Roč.78.,
svazek 3. a 4. ŘídíF. Kvapil a Č. Zíbrt. Obsah: První
cecby řemeslné v Čechách. Dr. Z. Winter. — Gust.
Pfleger Moravský. Od Velemínského. — Z korrespon
dence Jalia Zeyera. — Z kulturních dějin města Po
ličky. K. Adámek. — Jan Leopold Hay, biskup krá
lovéhradecký. Od dr. V. Řezníčka. — Atd.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci.Slez
ská kronika. Roč. 15. Sv. 2. Namandšurské samotě.
Povídka od P. Krasnova. Děj vzat ze šivota kozácké
blídky proti loupeživým Chanchuzům. Za 90 h. —
Knihovna Katzatele č. 11. Sešit 2. obsahuje J. Lobrya
Populární katech. kázání. I. Výklad Creda. Upravil
M. Zavoral. Za 40 h. — Ječmínek, kalendář humo
ristický na r. 1906. Redaktor F. Křen. Cena 1 K. —
„Vyšehrad“, kalendář na r. 1905. Cena 1 K.

Nékladem Al. Wiesnera v Prase vydány na
r. 1905 kalendáře: Blaník, Domov, Lid, Rieger a Stráž,

sk vojenský kalendář Prapor po 1 K; malé druhy:
mov, Lid, Rieger a Stráž po 60 h. — Týmě nákla

dem vyšel I. a II.díl velkého rodinného kalendáte
„Český kraj“. Každýje ukončenýmcelkema stojí pevně
vásán 2 K.

Rolnický kalendář pro katol. selskýlid česko
alovanský na r. 1905.. Vydává J Šamalík, rolník
v Ostrově u Sloupu na Moravě, za 70 h.

Románová knihovna Máje. Pořádá dr. R
Kronbaner. Seš. 1. E. Tréval: Silnější než milování.
Za 36 bh.Nákladem Máje v Praze.

Rozhledy po lidumilství Vycházejí měsíčně
redakcí C. Vlka ve prospěch „Jab. žen. asyla cís. A
král. Alžběty“ v Praze. Roč. 13., čís. 8 Předpl. 4 K
roč. přijímá pí. Karla Baumgartlová v Karlíně, Po
břešní ul. 9.

Rozhledy. Týdenník pro politiku, věda, litera
taru a umění. Roč. KV., čís. 4. Vydává a redigoje
J. Pelol v Praze, Lipova al. Roční předplatné 16 K.

Veledůstejnému

duchovensóvu!

JanStaněk,Záčís. 19 n., ro
Konviktské ul. paslř spe
eidné nakonání náčiní dovoluje
si doporučiti svůj hojně fisobený
sklad ve vlastní dílně ručmě
vaných kostelních nádob n ,
jako: monstrance, kalichy, cfbodla,

py, svícny, kaditelnice, kyojen
at d, vlo

ky, pstenky, nádobv přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v fůvodní

ntenci a jem © ohní szaté a stříbří. Na pož hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníký franko,

veškeré výrobky a slaeení ručím. Největší výřďba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 24 utej

jednodnišího M nejetkvortnějšího,Chdát Prasovonévý.va v placení. Víceuanání po ruce.
robky bescenné. Věc porílám již posvěcené.

Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro dámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

Baf nákrčníky, "G
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádie bavlněnéiIněné,

(P* kanafasy, "UB
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni=

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek
specielní obchod

8klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 186, Velké náměstí čís. 186.AIP

První deský katolický zárod ve Vídni

František huber

%SBB©2202BDMB222B2B22222A2AA222222222

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,

Naukáskusadlá
B

se vše framco.



KOBERCE
JAN KALIS

hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.
nabízí ve velkém výběru:

-Výtečné kaposní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

fotízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodio
ua požádání zašle.

Důvěry hodným odsilky na výběr tóš 1 na splátky
bez evýšení cen. — Zalošeno r. 1643

—mu
Josef

Krejčík
3 V PRAZE,

*$ umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 612—VIl,
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivé své chválně známé: sochy, oltáře,
kříšové cesty, jesle, Bolá hroby, kříše, kasatelny.

zpovědnice, řístelny, konaoly, svícny, lustry, pulttky atd dle slohu kostelů,řezané rámce na obrasy,

premie, fotografie a diplomy. Řesaný nábytek arůsné předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení. ,

krásně

zaručená
franko do všech stanic zasílá první východočeský
křesťanský odborný obchod kávou

František Jelínek,
Slatiňany — Čechy.

Rodinná směs.. . - K13— u
Rodinná směs dobrá . „ 4—
Perl přebranný . . - - „ 15—
Liberia zaručené choti . . . „ 16—
Kavárenská směs velmi dobrá. „17—

Mé speciality:
Pařížská směs. . . - - „ 18—
Vídeňská směs . . . - „ 19—
Pražská volejemná směs. . „ 21—
Londýnská zaručená směs . „ 23—
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Založeno 1853. a

Provedeno přes 500 oltářů a Božích.
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

O ©

všech druhů a veškerý
také na výhodné splátky zasílá továroa

Adolf Novotný
wTýništi nad Orl.

GE“ Rozpočtya venník zdarma. "m

Kk - M —
“ S. CESNET NARO M

K A : .
LM p

U uš (Mm .. i, a
A PAO

O6 + i
1

ji

Továrna©0302
na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

£ říve závod nasušitkování ovoce, salošený » :|
A r. 1866, nejstarší svého druhu v Čecháchj

-. nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na oken a při takovéjakostivelmi levný koňak a výbornou
slivovici, všo vlastního pálení a vlastní výroby.

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

státní a diplomem slaté medaile, a mnohými 1
nými diplomy s právem rašení slaté me .

Vzorky zdarma a franko.

sta

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

*pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

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

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sicei se čelesnýmirámy, sí

těmi vsasením.

Vetkoré rozpočty, akizzy i odborná
rada bezplatně, bexevší závaznosti

— ku definitivní objednávce.

Nesčetnáveřejná i písemnápochvalná uznání.<)
Založeno roku 1836.P znž2)?ž»žyog

Založenor. 1850.
Vyznamenán státní medaili.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, Čís.
(proti hotelu „Merkur“)

svůj bojně zásobený
sklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronsu a js
ných kovů

vše ollněv ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná ge rychle a
zašlou se již svěcené Bestyr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může
se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T.zákazníků
a odporučuje se tedy k aa
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvií
ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
ciákálů, schráuck na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.
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NÁBYTEK
České víno,

vyznamenané na světové výstavě v Paříži r. 1900
zlatou medailí!

Správa všimařsÚvé
v Dolních Beřkovicích u Mělníka

prince Ferdinanda z Lobkovic

doporučuje

svá ohvalně známá, výhradně z vlastních roz
sáhlých vinohradů vypěstěná

VÍRA 04
do přízně P. T. obecenstva.

-Vzor |
kové kupony jemných čet
ných látek, hodící se na
kalhoty, obleky, svrchníky

a taláry
skutečně velmi levně
lse koupiti, vzhledem, že
kusy látek jsou doprodány.
Vzory zašle na požádání

franko Rozšiřujte

„Časové

Úvahy“
Ed. Doskočila

w Chocni.
Filiální závod v Prase

ve Vodičkově ulicí č. 22,
vedle vyšší dívčí školy.

feng PIVAi

ji PIMNÍNÁ

By aHARNONÁ

: téžna splátky avýměnunalízí továrna
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad Ellščino nábřeží proti lab- $skómu mostu.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznáníod
předních českých umělců. První výstavní ceny.

X
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£ Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizos
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele:
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
© Též na splátky bez zvýšení cen!
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NÁBYTEK v
a Dvořáček, sklad nábylku

Hradci Král. u nového Borromaea.



Číslo45.| em ii | Inserty se počítají levně.
Obmovavychází v pátek v poledne. Ročník X.

Naše chudinství.
(14) To je známo, že u nás pro samou

politiku nemáme času,dělati tu pravou, zdravou
politika národohospodářekou a věnovati větší
péči zájmům socialním a obecně prospěšným.
Naše vláda, naše úřady samosprávné pojmou
nějakou ideu z Německa, provedou ji, ale dál
8e O ni nestarají a poslanci nemají času, ježto
se celý rozpočet obyčejně na rychlo v několika
dnech proklepe, jednotlivé položky také stu
dovati, hlavně aby se přesvědčili, odpovídá-li
výsledek docílený nákladu. Ba ani žornalistika
nezavadí pro samé bojiště a Balkán o věci
národohospodářské a je to jediný „Hlas N.“,
jehož inetraktivní články s péra znamého uni
versitníhbo professora činí v tom ohledu čestnou
výminko.

Píšeme-li dnes o chudinství, máme va
mysli nikoli pouze předpisy zákona ae dne 3.
prosince 1968 o zaopatření chudých v obcích,
ale vše, co s chodinskou otázkou souvisí, pře
devším tedy zákon o příslašnosti domovské
ze dne 5. prosince 1896 a péči o děti osiřelě,
zpustlé, nucené vychování a nucenou kázeň ve
smyslu zákona ze dne 24. května 1886.

Začněme s tímto posledním, kteréžto pole
zdá se nám býti nejzanedbanějším! Nedávno
jsem četl zpráva zemskýchinspektorů stravoven
a kdybychom neznali pravý stav věcí, myslili
bychom, kdo ví, jak se u nás poměry vaga
bundáže zlepšily a jak je zvlášť na venkově
o bezpečnost postaráno. Zatím věcí mají se
trochu jinak, Tuláctví sice v době letní, kdy
jsou poměry pracovní příznivější, ubylo, ale
na podzim a v zimě jsme tam, kde jsme byli,
když jeme ještě na stravovnyneplatili. Zvlášť
myna liniích, t. j. silnicích, jež stravovny
spojují, jsme v jistých dobách toláky zaplavení.
Těmto individním nestačí, najísti se a přespati
v čisté stravovně, talák si chce též zakouřiti
a se oapíti. K tomu musí si ovšem zažebrati
a aby přišel v čas zase do nejbližší stravovny,
nesmí jíti daleko 8 cesty, ale zastaviti se ve
škole, na faře, v hostinci a statcích, ležících
vedle silnice. Lid náš je bohažel ještě neuvě
domělý, nemáme-li řící dobrý, a dá tuláku,
třeba věděl, že platí na stravovny a já sám
musím se přiznati, že j takovému almožnu
dám, ovšem po předešlém kázání, jež mám
jako bývalý ředitel káznice v krvi, a to proto,
že jako kněz jinak jednati nemohu. Měla-li se
instituce atravoven osvědčiti, mělo býti také
postaráno o důsledky, jež z provádění zákons
plynou.

Jak pak si to páni r. 1895, kdy zákon
o stravovnách vydali, vlastně představovali?
Já myslím, že stravovny měly býti sítem, na
němž by se lid, práci upřímně hledající, od
tuláků odděloval, čili přesíval. Co práci opravdu
hledá, propadne, t. j. uchytí se, tuláci zůstanou
na sítě. Co však s nimi? Aby zákon se nestal
illusorním, bylo řečeno, ti že přijdou do káznice.
Dobrá, ale kde jsou ty káznice? Blázioců bu
deme míti tolik, že nebude třeba duševně
chorého míti v domácí péči, ale káznice máme
vlastně dvě, neboť dvě polepšovny jsou ústavy
noceného vychování mladistvých a nikoli nu
cené práce. Kdyby zákon z r. 1885 měl býti
řádně prováděn a země měla se státi opravdovou
sítí na chytání práce se štítících tuláků, jak
tomu jinde (země německé, zvlášť Wůirten
bersko) skutečně je, pak by bylo třeba káznic
nejméně jednou tolik. Kde však vsíti náklad,
kdyš zemské finance vinou vlády jsou v tak
bídném stavu?!

Proto nepřechvalte nám stravovny, my
víme, co mámea co nám chybí! Jest-li zemský
výbor s tím začal, pak se měl dříve postarati
o ústavy, v nichž by přebraný materiál po
předchozím soudním výroku mchl býti umístén
a jako nejvyšší samovprávný orgán v zemi měl
k tomu působiti, aby obce naše postaraly se
lépe o svou bezpečnost, tak aby nebyly obce
až s 1500obyvateli, u eamého města ležící, které
by neměly ani policajta. Na koho se má obrá
titi občanna venkově,i kdybychtělvesmyslu

a po přání zákona jednati A hosta stravoven
dát zatknouti, když přijde do domu žebrat?!
Četnictva je málo a také to není jeho povin
nosti, nýbrž místní policie. Stravovny vydržu
jeme, jsou však tuláci, kteří jich používají a
při tom žebrají a jsou jiní, kteří žebrajía stra
vovnám se vyhýbají, což obé se trestá jako
vágabundáž. A jak může býti lépe, když je
nikdo v obci nezastaví, leč sem tam četník,
ježto policajt se jim vyhýbá a kdyř, přijdou-li
i k sondo, tento jim nemůže po odbytém trestu
vysloviti © rozsudku káznici, protože dvě káz
nice jsou přeplněny?l

Zákon by byl dobrý, ale -jeho provádění
kulbá a proto vagabundáž spadá u nás přes
všechen pokrok vězenství do obora chudinství,
resp. péče o chudé a jestě hůře je postaráno
o vystouplé vězně, kteří jsou pod policejní do
hlídkoua kteří se rovněž obecnémuchudinství
na krk házejí, jež pro ně ovšem ničeho nečiní,
tak že jim nezbývá, než aby se dopustili zloči
pu znovk a dali se zavříti zase. Jsou ovšem i
u nás zařízeny spolky péče o vystouplé vězně,
a já připouštím, že výbor má opravdovon snabu

ROE krub, jejž ono kol vystoapých vězňů dělá, znemožňnje těmto, aby se
v praktickém životě uchytili a provedli své
snad i nejlepší úmysly, ježto se jim nedostává
nejnutnějších podmínek životních. Buď jsou
invalidní a pak mají nárok na podporu obce,
jež se dle chadinského zákona rovnati má denní
mzdě té krajiny nebo vůbec dle možnosti,
aneb invalidní nejsou a pak se jim má dostati
zaměstnání, jež by je živilo. Takto však vítá
starosta obce vystouplého kárance, neb vězně
slovy: „pro tebe nemáme žádné práce“ atento
jde a páše zločin nový, ježto z obce se hnonti
nesmí a práci, i když ji bledá, nenalézá. Coje
to jiného, než tonoucího, jenž se zoufale břehu
chytá, odstrkovati, aby se utopil? Nedivím se,
že lid náš, maje 8 propuštěnými tolik zkuše
ností, nejedná jinak, ale není to circalus
vitiosus, v němž se to naše chudinství točí,
aniž by na to pravé uhodilo, t. j. na opravdo
vou pomoc tam, kde jí třeba, aby člověk ne
bynul tělesněa mravně?|

Že chybili, když zákon o domov. přísloš
nosti vydali bez opravení zákona o chadinství,
nahlédli páni sami a proto je prý nový návrh
jiš hotov.

Nyn'jší zákon o příslašnosti domovské
je lepší neš předešlý, dle něhož patřil každý
tam, kam byl otec příslašný. (Cotu lidí od
cházelo z chudé obce, aby jako vymačkané
citrony připadly po20—30- letech obci, jíž
ničím nikdy neprospěli a kde byli i neznámí,
na krk! Avšak i dnes ještě je tisíce lidí, kteří
až posud nevědí, kam vlastně patří, ježto se
o ně, jako o Homera dvě až tři obce soudí,
nechtějíce aznati jich příslušnost!To jsou ne
upravené poměry a politické úřady mají ročně
na sta takových případů k rozhodnatí. Proto
s novým zákonem domovským měl současně
upraven býti i starý chudinský zákon v tom
smyslu, aby předpisy o něm postaveny byly
na pevné nohy, tak aby neprováděly se v obci.
A jinak, než v sousední obci B, kde bohaté,
neb i zde usedlé šlechtické rodiny založily
fondy a ústavy pro chadé, kdežto v první obci
na chudé nikdy nikdo nepamatoval a kde tito
přes chndinský zákon nikoli na podpory, ale na
almužnu jsou odkázáni. Vůbec to naše chadinství
je otázkou, kterou luští jeden tak, drahý jinak,
otázkou, s níž se mylně v souvislost uvádějí
věci, jež do obora chudinství nepatří. Mnoho se
v tom obledu vykonalo — jmenají poslance
Adámka, Švarze a j. — ale ještě více zbývá
činiti a na to není při dnešních politických
poměrech času.

Je to divná věc, ve Švýcarska jsou tři
národnosti u otáska národnostní je tam upra
vena a nejlepší síly věnují se národohosno
dářským potřebáma sociálním; u nás jsou ná
rodnosti dvěa takový chaos. Čo je toho pří
činou? —Dejte oběmakmenům rovnoprávnost,
jaká panoje ve Švýcařích a bude pokoj jako

tam — důkaz, že se otázka tato upraviti dá
je-li jen dobrá vůle a nechce-li jeden panovati
nad drahým.

Poplach mezi francouzskými
zednáři.

(3) Francouzským zednářům nestačilo
krajní pronásledování řeholníkův. Vymyslili
si ještě šikovný, tajný prostředek na mrskání
katolických laikův a jiných krajanů, kteří
a židovskou politikou Combesovou souhlasiti
nemohou. Ve vojsku zavedena chytrá soustava
Špiclovství ve velkém slohu. Vůdčím dachem
hanebného špiclovství byl do dneška dobrý
žák a přítel Combesův, sám ministr vojeuství
André. Tento pán nechával nutné opravy ve
vojsku stranou. Za to však tím pilněji dbal
„očisty armády“ od živlů, které se mu zdály
„protirepublikáneké“. Ovšem že u tohoto „po
krokového“ byrokrata byl protirepablikánským
každý důstojník, kterému se násilné a nevla
stenecké hospodářství nelíbilo; také ten ne
nalezl milosti před zrakem „svobodomyslného“
byrokrata Andréa, který se opovážil míti jiné
nábledy než André sám a kdo žida Drey
fasu nepokládal za mučedníka. Na př. André
upřímného republikána, plukovníka Hartmana
donotil k vystoupení z armády, poněvadž tento
charakterní důstojník nechtěl pokrytecky schva
lovati řádění ministerstva vojenství.

André v horlivé snaze „očistné“ Zorga“
nisoval tedy za pomoci vyšších Combe
sových hodnostářů celou špehounskou armádu.
Zednářské lóže a důstojníci s oimi srozumění
vyplňovali horlivě inkvisiční dotazníky mini
sterstva, jež obsabovaly v příčině důstojníkův
otázky: Je-li důstojník antisemita? V jakých
školách byl důstojník a jeho manželka vycho
váni? Jaké školy navštěvují jejich děti? Plní
své náboženské povinnosti? Jakým spolkům a
kroužkům náleží? atd. Ctenář snad ahodne sám,
proč právě takové dotazy André diktoval.
Bylo-li od špehouna odpověděno, že důstojník
navštěvoval škola katolickou, že do takové
školy posílá své dítky, nebo že žida Dreyfussa
pokládá právem za zrádce armády, byl pak
pod různými záminkami pronásledován . nebo
docela vyhozen z armády. Jak veliký počet
ničemných špiclů tyranské inkvisici Aadréově
sloužil, dá se posouditi z té okolnosti, že bě
hem roku 1993 došlo 12000 odpovědí oa in
kvisičaí dotazníky. A dobráček André nebyl
pevděčný; odměňoval své Špehounské stvůry
královsky. Jeden z „nejzusloužilejších“ špiclů,
generální sekretář svobodných zednářů Vade
card, byl docela vyzpamenán nedávno 38 své
nečestné jednání řádem „čestné legie“.

Rozumí se, že organisovaní Špiclové ne
škodili jen apřímnýmkatolíkům; mělli takový
Špehoun na některého důstojníka osobní vztek,
nalhal o něm, co mu právě napadlo. A ubozí
důstojníci, jejichž existence apočívala v rakou
tak prohnaných, ani neznali pravé příčioy
pronásledování; byli odsouzeni několika řádky
tajného protivníka již dříve, než se mohli há
jiti. Bylo to zákeřné přepadání ze zada. Co
ge zodnářská vláda navykracovala, když měla
odsouditi židovského velezrádce © Dreyfasal!
V celé Evropě židovské listy poukazovaly na
„mučednictví“ Dreyfasovo. A spor se táhl tak
dlouhou dobo! S tisíci katolických důstojníků
byla však vláda zednářská hotova beze všeho
sonda.Ó ta zednářskáevobodomyslnosta úcta
k přesvědčení bližního! Nedávno byl v Římě
sjezd „svobodných myslitelů“, při němž plno
francouzských zednářů bouřilo proti „tyranství
Říma“. Zatím však tito „svobodomyslní“ do

bráci doma prováděli inkvisici nejhnosnějšl.Když 28. října nacional. posl. Gayot ve
sněmovně vyložil a dokázal své objevy o řá
dění Andréově, nestal mezi ctiteli Dreyfuso
vými hrozný zmatek. Ministr André koktal,
še on nic — on prý muzikant. Combes si
v duchu nadával, že prohlásil vládu francouz
skouza úplně sjednocenou 6 Andróem; i někteř)
Combesovci zrodlí studem počali se stavěti protí



vládě. Jiš ce zdálo, že Combesovavládní družina
padne. V krajním nebezpečenství však přispěli
Da pomoc mravně zbankrotělé vládě socialisté,
kteří jí již dříve statně pomáhali v násilno
stech na řebolnfcích.Vůdce socialistů poukázal,
jak se už Combesovi protivníci radují z ví
tězství. A to vzprožilo pokleslé mysli, tak že

osmihodinné debatě vládě vyslovena důvěra
8 hlasyproti 274 hlasům charakterních op

posičníků. „Svobodomyslní“ socialističtí čle
nové sněmovny pomobli svými hlasy zákeřaým
tyranům. Bněmovna odsoudila „machinace“
v armádě a vyslovila důvěra Audréovi jako
nevinnému, který prý zajisté „nutných opa
tření“ se uchopí.

Ale toto „vítězství“ kabinetu Combesova
jest horší než náhlá porážka. Ti, kteří hlaso
vali pro vyslovení důvěry Andréovi, dobře si
s bezcharaktervím ministrem rozaměli. Vždyť
to jsou nejoddanější vykonavatelé a druhové
Combesova hlavního štába. Vyslovením důvěry
pánové sami přiznali pravou barvu, a národ
francouzský jiš ee postará o nápravu přes
všechen pokřik židovských listů. Mezizednáři
francouzskými panoje přirozeně veliký poprask,
poněvadž celá záležitost není nijak dojednána;
naopak celý skandál nabývá rozměrů stále
větších. Židovské listy české jsou jako zařezané.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 2. listopadu.

(Ke jmenování prof. Dra. Ant. Randy českým
ministrem krajanem. — Jak prašské poměry sa

dnešní doby vyhlíšejí.)

Minulý týden překvapena byla česká ve
řejnost a zejména Praha nenadálou a peoče
kávanou zprávou o jmenování dvorního rady
a univ. profesora p. dra. Ant. rytíře Randy
českým ministrem krajanem. Zpráva ta půso
bila všude tak asi, jakoby za jasného, slan
ného, ledpového dne z ničeho vic uhodil hrom.

O překvapení tom slaší uvažovati. Ono
totiž svědčí, že čeští vůdčí politikové nemají
ve Vídni vlastně žádných „politických“ styků
ani žádného vlivu, aby byli v čas informování
o tom, co se tam za kulisami děje, tak aby se
nedali hotovými událostmi překvapovati čili
stavěti jako někdo před nová vrata. O takové
„malichernosti“, co se na rozhodných místech
chystá a strojí, má se předce každá, celý národ
representojící a jisté politické snahy sledující
strana zajímati a má si o tom předběžné
zprávy a pokyny za každoa cenu dovésti zjednati
a získati. Když se tak neděje, nedá se popříti,
že se povinní k tomu činitelé dosti pronikavě
o politický vznik a postup událostí nestarají
a starati nedovedou,nemajícek tomu dostatek
potřebné obětavosti. Na stejném stupni politi
ckého malomocenství a časové nepronikavosti
stojí také moderní strážce českých zájmů t.j.
vůdčí česká žurnalistika, která rovněž o jme
nování rytíře Randy ministrem krajanem ne

FEUILLETON.
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Vácelav Řezníček,
XXIII.

(Za katechelou Junem Ehmrem).

Starý český sáh vysoký, hubený muž, bledé,
vyholené tváře, s chumáčky vousů u uší, s přís
nými, z pod brejlí hledícími zraky, sevřených rtů,
s měkkým, nízkým, kulatým kloboukem ne hlavě,
ve dlouhém, až skoro po kolena sahajícím černém
saku pospíchá metrovými kroky, jakoby chvátaj
k vlaku, po hradeckém náměstí k bývalé residenc,
pana kanovníka Webra.

To jest náš gymnasijní katecheta Jan Ehmer,
jdoucí od oběda ze starého Borromea domů. Tak
ho bývalo v letech sedmdesátých denně o půl
druhé odpoledne možno viděti. Pan katecheta
Ehmer byl muž postavy tak rázovité, že si ho
nikdo zajisté třebas jenom po jediném setkání se
s ním s nikým nikdy nespletl. A způsob jeho
jednání ve škole byl také jenom jemu vlastní,
docela původní,

Jako drobná drůbež jsme se před jeho za mrače“
ným kukučem jen třásli, třebas že nikdy nikomu ne
ublížil, ale i těch největších rozpustilců otecky se
zastal. Avšak od třídy ke třídě výše tyto strachy naše
z pana katechety Ehmra z nás padaly, tak že na
konec gymnasia v oktávě byli jsme s ním všichni
od prvního do posledního nejlepšími přáteli, div
že jsme si vzájemně netykali, ač pan katecheta
nikdy se k nám nesnížil, ale vždycky nás k sobé
povyšoval. ,

Na nižším gymnasiu předepsanou látku nej
prvé sam z pamětí přednesl a potom opakovanou
bez všech poznámek poslouchal. Neusmál se po
celý rok, nepronesl zbytečného slova, leda že
někdy někomu mlčky prstem pohrozil. Ale na
vyšším gymneslu shledali jsme v něm rázem ji
ného člověka. O školní knize se ani nezmínil,

měla dříve ani tušení, aš se o něm dověděla
Jako o hotové událostí. O tomto zjevu nutno
se smíiniti.

Faktom, že byl český ministr krajan o
tně jmenován, nesvědčí však proti spůsobu

é politiky, jak ji mladočeští poslanci v po
slední době prováděli. Ta nutno přiznati, še
jmenování to znamená pro ni nepochybný a
značný ústupek. Jmenování českého ministra
krajana jest zřejmou snahou vídeňských čini
telů, aby se ze začarovaného krahu, který
kolem nich česká oposice načrtla, dostali.
Proto nové obsazení osiřelého toho křasla
v radě korany náleží připsati k lepšímu poli
tice mladočeské.

Avšak jmenováním českého ministra kra
jana v osobě rytíře Randy hledí se dle mínění
mladočeského ústupek oposiční české politice

o možnosti zmenšiti. Nový panministr krajan
Jost již starý pán, vtělená litera zákona, v Ú

vahách opatrný, v jednáních umíraěný, v zá
myslech chladný, s možností nebo nemožností
vždy počítajícía proto nikdy na jednu kartu
nesázející, vědycky obě "strany vyslýchající,
8 rozhodnutím svým nechvátá, nadšení klidně
nechává vyzářiti, cizí horlivostí nedá se vy
rošiti, aby světově uznanou svou soudnost
podřídil vlivu osoby druhé. Z toho následaje,
že nový ministr krajan neznamená stoupence
a tlumočníka české oposice, neboť jeho osoba

ení v ministerské radě zavřela dvéře.
V Praze se také obecně na budoucí jeho

jednání z tohoto stanoviska i na kongervativní
straně pohlíží a kolují zde o něm již předem
celé tucty versí a více méně zdařilých vtipů.
Odpor však mezi vážnými a soudnými lidmi
nejeví se proti osobě nového ministra krajana
žádný, třebas že se určitě vědělo, že se vradě
korany diktáty radikálních, ideálních nebo
blouznivých politiků nebude spravovati a že
si jich vůbec nevšimne. Ví se také předem o
něm, že se osobně v žádné záležitosti nebude
exponovati, soudí se, že bude vždycky počítati
pouze s poměry, na něž však nebude nikdo
pohlížeti s hlediska politického macbra, ale

ního učence, jemaž jsou a byly pudy a vlny
lidového vznětaua racha vzdáleny. Zůstane mu
docela lhostejno, jest-li se bude někomu ltbiti,
nebo uelíbiti, poněvadž půjde vždycky svou
cestou, aby totiž na silnějšího a mocnějšího
zbytečně nenarazil a tím předem hájenou a
zastávanou věc a posici neprohrál.

Výčitkám a případným útokům, jež se na
něho z neznalosti poměrů a věcí možná, jak
jest to u oás obyčejem, budou díti, jenom se
vlídně usměje. V ohledu tom má vzácný dar
klidnosti. Vzpomínáme totiž na počátek let
osmdesátých minulého století, když na práv
nické fakultě nově zřízené české university
zavedeny byly německé zkoušky a když se
studentstvo proti tomu bouřlivěopiralo, zejména
proto, že profesoři fakalty té s ním v čele
proti tomu neprotegtovali, a tu se často stalo,
že profasor Randa najednou jako doch objevil

nikdy se na ni neodvolával, nýbrž začal nábo
ženské výklady sám dle vlastního uznání a vlast
ního rozdělení a pak dle toho také na základě
učiněných si námi poznámek zkoušel. Výklady
své, jež pravidelně zabraly z hodiny delšíjejí část,
než“li zabralo zkoušení, provázel příklady ze života,
exkursemi do literatury, do národopisu, do pří
rodopisu, do dějepisu. Někdy polemisoval proti
různým názorům, jež pokládal pro naši budouc
nost za neužitečné, rád zabral se do líčení životaa
stanoviska národů divokých, zejména oamerických
Indiánech dovedl poutavě vyprávěti, jindy zase
prohodil nějakou anekdotu a vždycky byl ochoten
žákům jakékoliv jejich pochybnosti vyvraceti.

Když mu větší student neuměl, sevřel rty a
více ho nevolal. Já míval odněho od sexty z nábo
ženství známku chvalitebnou, ale později také mne
nevyvolával, Byl jsem zdravý, silný, bujný chlapík,
který se se všelijakými svými náhledy nedovedl
tajiti a tu si mne pan katecheta jinakým způsobem
podal. Jako správce žákovské knihovny mne na
začátku septimy zastavil,

»Vy jste hezky veliký, pro knihu hodměvy
soko dostanete, tak mně pomozte ve knihovně
půjčovat“, řekl mně.

A při tom půjčování postupem doby ze mne
celou mou tehdejší duši vytáhl a prohlédl si.
Začal obyčejně o tom nebo onom a jámu upřímně
odpovídal, odvolávaje se na jeho výklady nebo
uváděje, kde jsem co četl od nich odcbylného.

Jako gymnasista zabíral jsem se s obzvláštní
divokostí do četby historické,o níž jsemse později
jsko muž přesvědčil, že to jest vlastně pahistorie
a fantasie, spočívající na úplně bezpodstatných
předpokladech. Ale tebdy přijímal jsem všechno
tištěné za věc tak spolehlivou, že slovní vyvrácení
tištěné litery bylo u mne marné. Svěřoval jsem
se panu ketechetovi se svými historickými názory,
ale on mne necbával mluvit,

Proto jsem byl nanejyýš dychtiv, co bude
říkat, až s námi dojde v oktávě v církevním děje
pise k Husovi a k husitským válkám. Číhalo nás

se v rozbouřeném studentském shromáždění,
aby trpělivě vyslechl, co se v něm ve příčibě

t prod němu mluví a nejsou řídkými případy,že k sobě pozval mebo sám osobně vyhledal
studentské předáky, aby si dal od nichpo
drobně vysvětliti, jak se se strany studentotra
o stávajících záležitostech soudí. Avšak ne
horšil 6e a nepolemisoval nikdy, byť slyšel
cokoliv, neboť si dal pověděti mnobo.

Proto může zasažení Randovo v postap
české politiky znamenati nový způsob českého
politisování, že totiž zregaluje česká chtění na
tom novém základě, aby se s čoské strany
zvyklo v politice ohtíti jenom to,00 80 zrovna
dosíci dá a aby bylo politicky ne příznivější
čas odloženo všecko, pro co čas příhodný není,
tak aby česká politika zbytečné porážky sama
si nepřivozovala.

Proto konečně i ten ústupek oposiční
české politice, který měl býti jmenováním opatr
néhorytíře Randy ministrem krajanem zmenšen,
neznamená za přítomných okolností pro českou
věc žádnou stráte. Naopak! Jeho politika

může býti pro budouonost velice platným příem.
Také se starostlivě mluví o tom,že je

starý pán. Tyto obavy možno však rozplašiti.
poukázáním k tomu, že maršál Moltke, (a
rytíř Randa jako muž práva, povinnosti a
soudnosti může býti e nejprvnějšími muži naší
doby srovnáván), zrovna v jeho věku řídil ta
žení Němců proti Francii a že jeho neústupná,
přesná a chladná rozvaha konečně Němcům
podrobila i Paříž. Proto není nemožností, že
veškeré vlastnosti, k nimž se nyní při rytíři
Randovi pohlíží se starostlivým uvažováním,
uplatní se v novém jeho nenadálém minister
ském poslání ne svým rubem, ale svým lícem,
tak že české věci ve Vídni právě pomocí jejich
jenom úspěchy zjedná a že právě jeho zkule
nostmi a klidem korunovaný vyšší věk nepři
pustí, aby jí v něčem nějak zadal.

Poněvadž se u nás často a to právem
uvádí, že celá otázka našeho politického sporu
spočívá v tom, že se dosti důkladně právě
z naší ntrany k výhodným pro nás zákonům
nepřihlíží, na což často důtklivě upozorňoval
zejména poslanec Dr. Vašatý, můžeme se při
jmenování Raadově ministrem krajanem blažiti
tím vědomím, že v osobě jeho přichází do
rady korany na ten čas nejen nejlepší právník
český, ale právník světového jména, jehož
klidné a moudré slovo vyváží tíhou svou da
leko více, než-li zmůže bolestný nářek, jemuž
se odpůrce škodolibě posmívá, že se nacházíme
v nesnázích, z nichž si pomoci nedovedeme,

Z těch důvodů netřeba se na české straně
děsiti, že by česká věc se dnes nacházela vlak
nešťastných rukou, nad něž by nešťastnější
býti nemobly. Naopak! Celý Randův život do
kaznje a manifestuje, že ruce jeho byly oby
čejně velice šťastné a proto jeho odchod z Prahy
do Vídhě možno doprovázeti tím upřímným
přáním, aby příslovečné jeho štěstí jako pro
fesora doprovázelo ho dále také jako českého

ns to ve třídě několik. Ale pan katecheta nás
nanejvýš překvapil,

Začal, že jsme o Husovi a o husitských
válkách slyšeli již v dějepise při středním věku,
tak že periodu tu z české bistorie známe a že
proto víme, že katolické stanovisko jest ve příčině
té odchylné od stanoviska nekatolického, Potom
své stanovisko jako učitel katolického nábožeoství
vyložil, ale dobu tu nezkoušel.

»Husa a husitskou dobu z historie vyma
zati nebo vytrhnouti nelze«, řekl a tím byla věc
odbyta. Při výkladu jeho padlo sz publika« sice
několik poznámek, ale on je přešel, jako by jich
neslyšel.

Při výkladu reformace pak do luštění české
otázky také nezaběbl, Prostě saše vytkl význačné
její fáse a ostatní čas hodiny vyplnil poutavými
svými exkursemi do praktického života a do
přírody.

V naší třídě měl za celé vyšší gymnasium
jenom jediný konflikt. Když jsme byli v seztě,
dal se proudem své výmluvnosti unéstía důrazně
vytkl, že na bozích klasických národů jest velice
málo podle našeho názoru božského, neboť dle
mythologie vedli vlastně život nemravný.

Tato jadrná výtka klasickým »bobům odvěč.
ným« uchvátila kollegu Ladislava Klumpara tak,
že pokládal sa potřebné proti náhledu pana kate
chety se jich ujmouti a zastati.

»Proto patrně jest učení se o nich -přede
psáno na gymnasiíchle, jedovatým způsobem hla
sitě pronesl.

oTeď mluvím já a vy počkejte, až vás vy
volám l«, vsekl mu pan katecheta,

»Však je to pravdale, hájil se Klumpar.
- Celá třída trnula, co bude následovati. Ale

pan kstecheta sc na okamžik odmičel, patrně se
v nitru svém přemáhal a rychle zvítěziv mírnépo
tom pronesl: »O tom si promluvíme jindel« A
tím byla celá aféra páně katechetova výletu proti
spustlému životu klasických sbobů odvěčnýcha



tioistra krajana tměse stal skutečněkt překvapení celého českého národa. P

Před týdnem odbyty byly doplkovací volby
do sboru obecních etarších král. hl. města
Prahy. Jedna třetina členů jeho byla nahrašena
na tři leta z brusa novými nebo obnovenými
hlavami, ale sbor ten na svém věhlasn proti
minulé době spíše ztratil, než-li získal. Volby
konány byly za všoobecné neúčasti voličstva a
kdyby nestály před volebními místnostmi gra
nátnické stráže, Praba by o nich snad ani ne
věděla. Ruch a život, e jakými král. hl. město
Praha doplňovací volby svých zástupců do
sboru obecních starších konávala před dvaceti
lety, srovnávati s dnešním jejich marasmem
vůbec nelze. Z toho důvodu sluší konstatovati,
že zájem o obecní záležitosti v Praze patrně
značně utuchl a že dále hyne a vymírá.

Co se letos do sbora obecních starších
nového dostalo, neznamená pro jeho zvelebení
nic zvláštního. Bylo to pouhým doplněním jeho

poč na devadesáte hlav, aby tím bylo vyověno předpisu obecního řádu. Noví možové,
nové snahy, nové myšlénky, nový ruch, nový
život, nové potřeby, nový mrav zůstaly zase
přede dveřmi radničními. Zvoleny byly pouze
osoby, v čemt nespočívá žádný žádoucí pokrok,
Zácné potřebné občerstvení, tak že následkem
toho sbor obecních starších zvolna upadá pod
výši úrovně, na níž stojí representace obcí

ředměstských, jejichž zdatnosti, rozhledna, či
osti, důmyslu a péči se poměrně více nevy

rovná.
Při tom pak sluší míti na mysli, že re

presentace král. hlav. města Praby má ke své
ruce magistrát, řadu právnicky vzdělaných a
Jenom obecním záležitostem věnujících se 0
sobnosti, tak že bez nich a s odečtením jejich
vůbec by se samosprávným životem předměstí
konkurovati nemohla. Vina toho nese v nej
přednější řadě ovšem že voličetvo, které se za
dnešní doby o obecní a samosprávné záležitosti
zhruba nestará a když není někomu něco vhod,
donese to do novin, noviny to otisknou a je
sase dobře.

Pány situace jsou dnes v Praze hlavně
přespolní obchodníci s potravinami a čilí pod
nikatelé staveb, kteří ostatním třídám obyva
telstva diktojí, co mají za potravinv a obydlí
platiti. Konsumenti a nájemníci proto hubují,
stýskají na to, ale v jádra jejich nejeví ee
Sádná ochota, pečovati O zregulování tržních a
příbytečných záležitostí tak, aby skutečným
poměrům odpovídaly.

Před odbytými právě volbami konalo se
několik veřejných schůzí nespokojenců a když
prooesli některé návrhy, jež se obecních po
měrů týkaly, ozvaly se ihned proti tomu pro
testy, jakoby by byla Praha nějakým soukro
mým majetkem, jehož upadání sí nikdo všim

a Klomparovy jejich sextánské obrany před třídou
skončena, Příští bodinu byli spolu zase již dobře.

Naše třída užila pana katechety Ebmra ze
svých součssníků na gymnasiu nejvíce. Když
jsme totiž přišli do kvinty, převzal u nás vyučo
vání němčině, jež podržel ještě také v seztě a
v septimé převzal je z výše již uvedených důvodů
pan profesor Dr. Hejzlar. Hodiny němčiny, jichá
jsme s panem katechetou Ebmrem užili, byly milými
chvílemi utěšené vzájemné zábavy. On se bavil
a my se bavili také.

Vyučovací řečí byla němčina a tu nás zají
malo, když na nás po německu spustil a zejména
když se nám jal gramatiku vykládati. Bralto zfun
damentu a názorně,

Vykládaje podmět a výrok, vedl si násle
dovně, Vstal od stolu a udělav po podiu několik
metrových kroků, ke všeobecnému našemu gaudiu
volal: »Ehmer geht!« „Was ist Subjekt und was
ist Průdihat?«

Když mu to vyvolaný pověděl,zavolel jiného
a stoje prohlásil: »Ehmer stehtl« « pak se opět
ptal: „Was ist Subjekt und was ist Průdikatf«

Poněvadí vyvolaní to správně věděli, apo
kojeně kývl hlavou: »Richtig! Und jetzt wieder
weiterl«

Ze úkoly dával nám z velké části humoris
tická vypravování, jež jsme měli po ném repro
dukovati, Proto jsme se na německé úkoly těšili
vědouce, že nás pan katecheta při dávání jejich
předem sám pěkně povídaným rozmarným kouskem
povyrozí. Vypravování ová provázel živými po
sgůky, hlas měnil a přál si při tom častý, důkladný
šňupec.

Vrcholem rozmarných německých hedin při
něm pak byla inspekce, již u nás při němčině vy
konal zemský inspektorp. Jan Ev, Kosina. Mám
za to, že se schválně přišel k panu Iatechetovi
s 'panem Hditelem při předmětu tom vlastné po
bavit. A pochodíli dobře, My právě čtli »Herr
menne a Dorotheu« a inspekce padla zrovna na
místo, v ašmš se popisuje hospoda. A tu popis
ten jel se pan katecheta s kýmsi s nás opakovati,

pan inspektor rozmarně přidal se k ťomu a panlitel také svým čtveráckým podílem přispěl, tek
že důležitá hodina tato skončila pro nás největší

nout! nesmí! To znamená také obecné pokles
notí smyslu pro sociální poměry.

Z toho možno vyvozovati, že veřejný život

praaký stižen jest vleklou chorobou, kteráolehla na jeho mozek i oobromila jeho páteř
tak, že besvládně jenom vegetuje a živoří.

Když se otom vněkteré společnosti začne
hovořiti, tu se prohodí, že nový život, nové

ké veleobce státi bude nová osoba. Avšak
do by osobou takovéhoto očekávání mohl

býti, o tom se dále více nemloví.
Z tohoto stava prašské samosprávy velice

horlivě a pilně těží a kořistí obce předměstské,
tak že svou podnikavostí pohlonjí nejenom
veškerý nový příliv z venkova, ale ony také
ssají z Prahy její vlastní krev, v čemž jim
obec systematicky a horlivě pomáhá hlavně
způsobem, jakým se asanace v Praze provádí,
která malého muže zahání do předměstí, odkud
se jí zpátky více nevrátí.

Život a potřeby menších dílen řemeslní
ckých stěhují se do předměstí a v Praze osa
zují se vedle úřadů kommerční závody a ob
chod, které nejdéle v osm hodin večer klidní
a tím ruch v ní umírá tak, že o 9. hodině jsou
některá ulice její jako vymřelé, oeboťt také
obchodní skladiště stěhují se ze přízemí již i
do vyšších pater.

Proto též celá řada živností, které drahdy
v Praze kvetly a v nichž se peníze mlely,
z Prahy mizí, nebo počet jejich se zmenšuje a
půjde-li to tak ještě deset let tímto způsobem
dále, stane se z Prahy úřadovna, obchodní
kancelář, krám a místnost jednucí, které budon
oživeny jenom s polední přestávkou ve dne a
Da noo se celá Praha vystěhuje do předměstí.

Jak obyvatelské poměry pražské dnes vy
hlížejí, to obzvlášť markantně cbarakterisují
pražské střední školy. Které z nich nenavště
vuje příliv žáků z předměstí, jsou ze třetiny
nebo poloprázdné, kdešto střední školy na
předměstích jsou přecpány.

Důsledky toho všeho, co jeme zde uvedli,
nemlaví, ale přímo volají potom, že za nynější
doby jistými osobnostmi z pražské representace
do pozadí odstrčené sloučení Praby s předmě
stími v jednu obec, aby tíha a náklady na vý
hody veleměsta byly na všechny ažívající jicb
reality stejnoměrně rozděleny, uvaluje 08
pražské poplatnictvo břemena přímo je ochu
zající a na předměstích umožňoje stoupání cen
realit, budí stavební rach a z nedávno bez
cenných rolí dělá drahé stavební pozemky,
zkrátka z ramišť a lomů vykouzlaje nová města.

Na Prahu totiž přikvačila nová doba, na
niž nebyla připravena a která ukládá repre
sentaci její veliké moderní úkoly. Ale to re
presentace její nezdá se ani uvažovati, jakým
apůsobem by době té sama přišla vstříc, aby
se jedenkráte těžce nemasilo doháněti to, co
se nyní pronedbává.

(S,
veselostí, již v nás budil humor, klerým se vzácní
pánové dohromady vzájemně častovali.

Jedním z koníčků páně katechetových byla
nejhorlivější péče o chudé studenty, o něž se pe
člivě staral, aby pro ně co nejvíce obědů opatřil
a nového šatstva zjednal. Proto přál všemu, co
by příjem k tomuto účeli moblo rozmnožiti.

Příkladnou byla také jeho starostlivost o sta
říčkou jeho matinku, která žila v Poličce a s níž
se o služné ové dělil.

Sám zvláštních potřeb mél málo. Leda co
vydsl za šňupavý a kuřlsvý tabák, že si kupoval
vkusu svému odpovídející knihy a pro ptáky
semenec.

Pan katecheta Ebmer byl totiž náruživý
kuřák, rád dlouho do noci s dýmkou v ústech
studoval, popíjeje při tom čeraou kávu, byl vášní“
vým milovníkem ptáků a nadšeným hudebníkem,
takže se koncem let sedmdesátých chtěl naučiti trou
biti ještě také na lesní rob. Za tou příčinou po
jednal si za učitele jakéhosi šikovatele od vojenské
bandy, s nímž pak doma horlivě vytruboval tak,
že to celé okolí uvádělo v brůzu a i nebožtíka
pena biskupa Haise ve blízké residenci přiváděla
muzika te u vytržení, tek že před ní do Chrasti
ujel. Ale říci to panu katechetovi neměl dost od
vahy nikdo, aby neuslyšel velice krátkou jeho
odpověď.

Kanovnický dům, v němž milý náš pan ka
techeta bydlil, byl tebdy tak sešlý, že mu při vět
ších Jijavcích nebo tání sněhu pršelo do pokoje.
Pan katecheta, když marně o správu střechy usta
řičkého svého »domácího« pana kanovníka Webra
se ucházel, musil spáti pod deštníkem, jejž nad

sebou v posteli rosvíral. Na to si však velice nasří

Na pořádek ve vystrojení žáků býval velice
přísný a proto stával často předgymnasiema koho
stihl jdoucího do školy s nevyleštěnými botami,
bned jej bnal zpátky domů, sby přišel, jek se na
studenta sluší. € létě, kdyžnastaly konvalinky a
růže, kupovali jsme si v neděli kytičky z nich,
abychom k nim v kostele voněli. Ale tu pan kt
techeta, když to postřebl, postavil se u dvěří gy
maosasiea kvítí to náz konfiskoval. Aby měl bod
noukořist, o to se již celé gymoesum schválně

Snad jest nesprávným také stanovisko,
které někteří pánové ve příčině samosprávy
zaujímají, domnívajíce se, Že jest samospráva
zavedena jedině proto, aby U nás existoval
sbory, kteró by se mohly usnášeti na obecních
půjčkách, jejichž placení bude však odevzdáno
jako dědictví našim budoucím, kteří se zu ta
kové dědictví jedenkráte zpropadeně jadrně
poděkají — —

O tom by se také mělo uvažovati, jakým

právem se ty nebo ony dluhy na badoucí poolení uvalují a proč se veřejné hospodářství
nepostaví na základy správné t. j. aby každá
doba hospodařila jenom dle svých poměrů a
stávající své potřeby uhražovala ze svých
vlastníob prostředků. Kdyby dělal jednotlivý
dědeček na neexistojícího ještě vnuka dlahy,
každý by se smál, ale když se sejde několik
„dědečků“ dohromady a dělá to, pak se tomu
říká u nás — samospráva|

Obrana.
(3) Prereckému „Času“ ma dorozu

měnou. Že jsme homoristické povídání
„Času“ o církvi katolické přirozeně déle ne
chávali bez poznámky, narostl tomuto „reali
stickéma“ orgánu hřebínek! Poněvadž se ma
nedostává duševního fondu, aby na naše kri
tiky mohl věcně odpovídati, aspoň se ntíká za
vzorem Masarykovým k protikatolickéma pro
roctví. V čísle ze dne 30. října píše, že vy
dáme o Masarykově náboženství brožaru, která
vzhledem k ceně (8 haléřů) „bude tedy mít
jistě při nejmenším 12 stránek malé šestná
cterky“.

Nešťastnou náhodou proroctví „Času“ do
padlo podobně jako proroctví Masarykovo o
návratu dra. Kohna. Brožara naše čítá totiž
31 stránek osmerky. Ale to jen tak mimochodem.
Leč všimněmnesi, jak se dovede stavět „Čas“
úmyslně hloupým, jen aby ty zatrolené kleri
kály hodně zcuchal. Napsali jsme, že jest po
třebí upozorniti, jakým nedůsledným způsobem
přežvykojeMasaryk liberální nábožen
ské názory sebranéna cizíchlazích; dali
jsme své lokálce nadpis: „Moderní nábo
ženství Masarykovo.“ A dodalijsme kn
konci, že v brožuře chystané „bude věda Ma
sarykova do náležitóéhosvětla postavena.“ Kdo
aspoň trochu slabikovati dovede, porozumí
rozhodně z titala i z dalších slov lokálky, že
bude v brožaře úvaha o náboženské vědě
Masarykově a nikoliv o jeho vědě vůbec. Ale
— moudréma napověz, do „Časn“ šťouchni.
„Realistický“ Čas balamuatí své beztoho už
dosti popletené čtenářstvo, že ona naše brožura
— jejíž rozsah určil sám prorocky na celých
12 stránek — má nám postačiti na důkladnou
kritiku Sociální otázky, Havlíčka, Hossa,Samo—————|,
staralo, tak že pan katecheta pravidelné odchá“
zíval s náručí kytic.

„ Na ové studenty však nedal nikdy dopustiti
a žalob na ně nepřijímal. Když jednou někdo
příliš o život studentů se staral, vystoupil v ne
děli před studentskou mší sv. na kazatelnu a ve
řejně s ní prohlásil, že pokládá za svou povinnost
upozorniti každého, kdo by na studenty chtěl ža
lovati, že žaloba taková bude sdělena jejich rodi
čům, aby žalobce v případě neprokázanosti udání
trestně stihali. A při tom obecenstvo vykázal
z lavic, jež byly pro studenty nejvyšších tříd gym
nasijních vyhražené,

Pod nevlídným na pohled zevnějškem kvetla
v panu katechetovi Ebmrovi nejšlechetnější, do
brotivá duše a škoda ho, že tak brzy zahynul

Dlouhým nočním sedáním a při tom kouře
ním silných tabáků porušil si totiž v polovici let
osmdesátých svou na pohled ocelovou nervovou
soustavu tak, že dne 11. července 1887 v Praze
u Milosrdných bratří po těžkém smrtelném zápase
těžce skonal. Byl jsem jej před tím v nemocnici
navštívit, Opatrovnicí byla mu jeho sestřičkaFran
tiška. Nalezli jsem ho zarostlého vousy, ve stavu
ubohém, avšak ještě mne poznal a ruku vřele
tiskl, šeptaje: »To je smutné shledáníl«

Zemřel v nejkrásnějším mužném věku. Na
rodil se totiž v Borové u Poličky dne 29. pro
since r. 1844 a katechetou na královéhradeckém
gymnasiu stalse po nedávno zesnulém monsignoru
Bobumilu Haklovi, děkanu v Hořicích. Pochován
byl dne 15. července r. 1887 za účasti celébo
městei nejširšího okolí v Poličce do hrobu svého
otce. Nad rakví jeho vřele a vděčně promluvil a
zásluhy jeho ocenilbývalý jeho žák, tehdejší kaplan
v Poličce pan Jan Volánek, nyní forář vBěstvině.

Z Hradce Králové osoba katechety Ehmra
sice dávno již vymizele, tamní pamětníci na něho
teké řídnou, ale jeho žáci svého katechety nikdy
zapomenouti nemohou a nezapomenou. Neboťpo
stava milého jejich »Labanas, jak se mu totiž
říkalo, poněvadž se dával jako biblický Laban
Jakubem ochotně i vědomé studenty +ošiditi«, jest
typicky i pro své jednání nesepomenutelnou.



vraždy a jiných spisů Masarykových; prý
„Slovem, postačí, aby některý klerikální ne.
vzdělanec (!) vydal hloupé kázání“ Že jeme
mlovili v Jokálce o náboženských názorech
Masarykových, o tom ani muk. Ale kdyš jiš
prorocký Čas vydal předem „zdroující“ kritiku
naší brošury, dávaje předem autorovi ušlechtilý
titul „klerikálního nevzdělance“, musíme Času
připomenouti, že brožura právě vyš!á ukazuje
beze všech nadávek zcela nestranně, jak asi
veliké vzdělání má sám Masaryk. To „hloupé
kázání“ nazve i náš slušný protivník přesně
vědeckou úvahou.

A že i v menší brožaře lze dobře posví
titi na učenost a nestrannost Masarykovu, to
odůvodníme nechápavému Času hezky názorně.
Na př. lze v takové brožaře na pranýř posta
viti Masarykův „učený“ výrok: „Vestředověku
vědy nebylo, jen několik klášterníků bylo
vzděláno“; k tomu pak stručně poznamenati,
že Masaryk učí na té universitě, která právě
ve středověku k vůli šířaní vědy byla založena
i pro laiky. Mohlo by se také citovati, co
soudí o vědecké práci středověkých církevních
ústavů Palacký. — A dále: Masaryk tvrdí, že
Kristos dovoloval rozvody. Ta stačí pouze
otázka, zda vůbec Masaryk Nový zákon četl;
a jestliže jej četl skutečně, zeptati se ho, kde
mlaví Kristus o dovolenosti rozvodů. — Ma
saryk napsal. „*odina reformací postavena
výše.“ Tu jest potřebípouze poukázati na to,
že Luther dovolil jednomu knížeti žíti v dvoj
ženství ; k toma dobře se hodí přidati některé
výroky pastorů, z nichž zřejmo, že byla žena
u protestantů (v XVI- stol.) v největším pobr
dání. A tak by se i na poubých dvanácti
stránkách dala umístiti bezká sbírka dokladů,
jak jest Masaryk učený.

A pouštět se do rozboru všech jeho
frází? Stačí poukázati na nepravdy nejokatější,
odbaliti zámyslnost jejich, aby znal čtenář
základní rysy fysiognomie Masarykovy. A oto
se hlavně jedná. Pytvati celou tu kopu ne
japných fantasií — 8 tím ať se obírá ten, kdo
tu celou lyrika bere vážně anebo kdo se „vědy“
Masarykovy bojí.

Politický přehled.
Na změnu v ministerstvu odpověděl dr.

Kůrber zástapcům výkonného výboru něm.
stran; že jest to pouze změna osob, ale ne
systému, vláda půjde dále starou cestou, s Čechy
není žádné tajné emlouvy, Čechům dáno jen
na srozaměnou, že na politickém a hospodář
ském poli dá se udělat vše, co zájmu říše
není na překážka. Tím si Němci oddechli, kteří
8e nad tím zastavovali, proč najednou dr. Kórber
provedl změnu ministerstva bez jejich vědomí.
Dr. Pacák na voličské schůzi v Hoře Kutné
poukazoval na solidaritu Poláků, kteří, ač je
v klabu jejich několik straniček, ve Vídni se
vždy semknou. A mezi námi samá roztříštěnost
— zapomněl, že Mladočeši sami začali bonchat
do Staročechů, a způsobili tak rozbroje v ná
rodě — volá pak celý národ do sjednoceného
šiku. Politická situace se prý nezměnila. Čeští
poslanci zachovají se tak, jak k jejich poša
davkům rozhodující kruhy. Čeští agrárníci
vítají nového ministra orby br. Buguoya 8 po
vděkem, ježto zná hospodářské otázky do nej
menších podrobností. Ministr tento při na
stoapení úřadu svóbo prohlásil se pro agrární
program. V první řadě chce podporovat zájmy
selského stavu. —| Všeněmecké sdružení se
trhá ; vystoupil z něho posl. Tecban a očkolik
jiných bude následovati.

Moravský sněm schválil rozpočet na r.
1905 a nový volební řád města Brna, při čemž
něm. většina zamítla všecky opravné české
návrhy, čímž Němci budou míti správa města
Brna ještě na dlouhá léta v rukou.

Dle usnesení sněmu bukoviuského posta
veni jsou učitelé na roveň státním úředníkům.

V baličském sněmu přijat byl zákon o
selských aůchodových statcích.

Uberský státní rozpočet na rok 1905 má
řádných vydání 1067,865.270 K, mimořádných
170,016.145 K; řádné příjmy 1101,557.267 K,
mimořádné 136,522.582 K. Přijata též předloha
© prozatímní obchodní smlouvě s Italií.

Z příhody u pobřežního anglického města
Hullu, kde prý Rasové vystřelili na blížící se ry
bářské čluny, hrozila vzplanoati válka rusko
anglická. Angličané chtěli úplné podrobení
Ruska požadavku anglickému, ač admirál Ro
zděstvenský určitě prohlašuje, če mezi augli
ckými rybářskými loděmi byly dvě cizí tor
pédovky. Možno,že Anglie sama učinila loďstva
ruskému nástrahu, aby je zdržela na cestě.
Spor vyšetřen bude mezinárodním rozhodčím
soudem, kterému se obě strany podrobí. Bal
tické loďstvo, které zatím kotvilo ve Španěl.
ském přístavu „Viga, vyplulo na další cestu,
zůstali tam ponze 4 ruští námoř. důstojníci,
kteří budou vyslýcháni vvšetřající komisí.

Na mandžarském ©jišti jsou obě armády
naproti sobě dosud klidny, leda že přichází

ke sráškám mezi hlídkami. Mandřuraká armáda
je nyní rozdělena na tři. Karopatkin je vrohním
veliteJem, gen. Kaulbas velitelam první armády,
Grippenberg druhé a gen. Mayendorf velitelem
třetí. O Port Arthor zuří nyní zase hrozný boj.
Japonci podnikli naň všeobecný útok, enažíce
se jej v den narozenin (8. listop.) mikádových
ztéci. Ne 6500jícnů ohrlí skázu ns pevnost.
Dle zpráv japonských je e Port Ařthurem sle.

třech nedělích bude Port Arthur osvobozen.
Zpráv určitých je málo.

Ze Blez. Předměstí. V neděli, dne 6.
t. m., o 5. bod. odpol. bude na Slezském Předměstí
v hostinci p. J. Špryňara přivalné schůzi tamní ka
tolické Jednoty konati přednášku „Ocestě k blaho
bytu“ p. Ant. Pochmon, redaktor Obnovy. Hosté jsou
vítáni. Po přednášce volná rozprava, výroční volba
výboru a nového jednatele a účetní závěr i placení
dlahovaných příspěvků.

Z Lomnice m. Pop. Naše jednotakonsla
v neděli 30, října přednáškovou schůzi; v delší řeči
porovnával pozvašýřečník vp. J. Sabula kulturu ka
tolickou a kulturou protestantetva v XVI. století.
Ukásav na machých příkladech, s jak obmezenou
hrůzou stavěli se protestantští pastoři na odpor vě
deckým pokrokům, připomenul vhodně, že o úzkopreosti
a veliké pověrečnosti protestantstva naši protivníci
nikdy se nezmiňují, ačkoli proti „tmářatví“ katolickému
stále bojují. Přednáška vyslechnuta a divým zájmem.
Zdař Bůh další činnosti|

Odbočka Všeodborového sdružení
pro Kyšperk a okolí konaladne 80.říjnav Kan
čicích svou měsíční chůzi se zdařilou, krásnou před
náškou dp. Josefa Píchy, katechety uučšť. škol z Ky
šperka. Pan řečník poutavým způsobem a pédnými
doklady ukázal, jských zásluh si vydobyla církev
o život rodinný, vymenivší jej z pout starého práva
pobanského, die kterého děti i žena byly pouhým ma
jetkem mužovým, s nímž tento si aměl naložiti, jak
sám chtěl. — Srdečné díky tuto veřejně vzdáváme
panu katechetovi za tak poučnou přednášku a prosíme
jej enažně, aby často mezi nás zavítal a naše poučení
i nadále na mysli měl. Čilý život v odbočce již zase
začal a duufáme, že zimní období letošní bude ještě
plodnější než loni. Zdař Bůh!

Mamír. Dao20.října byla konána schůze kněžíčtyř
vikariatů a to chrasteckého, chradimského, pardabského
a skutečského v budově arciděkanatví v Chradimi, k níž
sešlo se 31 kněží. Hlavním bodem rokování mimo
jiné byl smír, který uzavřen byl mezi Zemskou jedno
tou katol. duchovenstva 6 jedné strany a mezi „Úe
chem“, jeho majitelem a chefredaktorem se strany
druhé. Předseda Zemské jednoty podává objasnění
o tomto amíro takto: Resolace přijatá o valné schůzi
Zemslté jednoty katol. duchovenstva dne 21. července
t. r. byla sepsána ve slohu až dosnd mezi námi ne
obvyklém, řekli bychom modernějším, proti publikacím
v minulých dobách kněžími u veřejnost daným; proto
snad byla nesprávně vykládána a nepříznivě posuzo
vána, jakoby čelila protinejd. Episkopátu, ano proti
samé sv. Stolici. Jak bylo ve achůzi dne 13. října
výborem Zomské jednoty konstatováno, neměla jednota
nejinenšího úmyslu dotýkati se, neb posazovati nejd.
náš český Episkopát, který na výsost ctíme a jemuž
v kanonické poslušnosti zcela oddáni jeme. Dotýkati
se svou rosolací sv. Stolice, nám tím méně napadlo.
O nesprávný výklad naší resoluce získal si největších
a nejsmutnějších záslah „Čech“, který považován byl
dosud za orgán českého katol duchovenstva, Bůb ví,
s jakých příčin rozšlapával „Čech“ nepříznivé úsudky
dopisy z různých stran a míst zaslsnými a nepřízeň
ba nepřátelství k Jednotě jevícími. Ano zašel aš do
osobností, což kněžetro veškeré pohoršilo v míře po
vážlivé. Tento čin však ztrestal sama sebe, coš ucítil
brzo „Čech“ i jeho majitel, který dle sdání k těmto
neblahým polemitám nečinně přihlížel. Materielními
strátami — když kněfstvo uzawáralo tobolky své před
jeho obchodním agentem a snad i „Čecha“ vracelo—
pohnat, vyslal p. chef svého agenta k předsedovi
Zemské jednoty, aby vysvěděl mínění jeho o vzniklé
bouři, která zasáhla snad neblaze jeho závod. Před
seda objasnív svůj náhled, vzkázal majiteli i chefre
daktorau „Čecha“, aby ustali od nechutných a ne
blabých polemik ihned, jinak že v nejbližší příští
schůzi výborové bude postaráno o to způsobem ener
gickým a pánům třeba nemilým, aby bouře utišena
byla. Na to nastalo utišení s obou stran. Dne 18.
října byla konána výborová schůse jednoty, do níš
dostavil se beze všeho pozvání k našemu velikému
překvapení chefredaktor „Úecha“. Předseda objaeniv
sitaaci, otevřeně ohradil sebe i jednota proti nespráv
néma výkladu resoluce, jehoš dopouštěl se „Čech“,
čímž jednotě mohl velice ublíšiti. (Takový výklad u
činil předseda též nejuctivějším dopisem Joho Emi
nenci nejd. kardinálovi a kníšeti arcibiskapu praž
skómu a při osobní rozmlavě našemu nejdp. biskupu
Královébradeckéma). Na to došlo k výkladu, jejž po
dal p. chofredaktor asi v tomto smyslu. Situace má
byla při této affaiře kritická, Bylo na mne naléháno
a borai s dola, abych gaslanédopisy uveřejnil, viděl
jsem později tu bouři, která jednotu poškodila, lituji
toho a žádám za prominutí, Ode dneška se to více
nestane. Po krátké debatě byly omluva i slib dp.
obefredaktoré týborem přijaty a přikročeno k nabí
zené smlouvě s majitelem „Čecha“, za jekými pod
mínkami by jednota přijela „Čecha“ za svůj drahý
orgán vedle „Věštníka“. Podmínky byly upraveny a
vzájemně přijaty s pak byl dokonáů jednomyslným
usnesením celého výboru jednoty smíř, jehož hlavním.
sákladem jest, že „Čech“ nikdy a ničím nevystoupí
úepřátelsky proti jednotě. Jednota be memasí báti ani
ee nechce vymykatí spravedlivé kritice, avšak kritiku
anonymní vylučuje ze svého posusování: kdo obce.
kritisovati, t. j. svými náhledy neb radami, jednotě a

jí vůdčímu výbora prospěti, bude vědy radostně,vděčně s bratrsky vítán, ale podepiš se plným jmé
nem svým, abychom věděli, « kým soriosně nám jest
jednati. Dejš Bůb,aby takto ujednaný emír v bratr
ské lásce potrval ke cti duchovenstva a ku prospěchu
naší milé jednoty. Bohu dík, bouře s hors vylíčené

poslední valcé bromady při

stoupilo nových 213 členů a utvořily po novéskopiny. Členové výbora semkli se v-j tvý, ne
rozborný celek.

Zprávy místní a z kraje.
Na Dušičky. Pochmurný čas v den Věech

Svatých a o Dušičkách, kdy oblaka ve dbe v noci
potažena byle šedým zákrovem mlb, vsbadil v pravdě
náladu dušičkovou. Občanstvo bradecké v tyto dni
v sástapech patovalo na hřbitovy hradecké na Poa
chově a v Kaklenách, aby povzdechlo nad ozdobenými
hroby svých drabých a snámých; zvlášť Pouchovský
hřbitov byl lidem přeplněn. i nejdp. biskup dr.
Josef Doubrava neopomenu! v úterý navětíviti hřbitov
Pouchovský. Na většině hrobech byla květinová ozdoba
umělá neb z květin čerstvých a plápolející svíčičky
neb růsné lampy. Jen tu © tam dřímali opuštění beze
vší povrchní oedoby; svlášť hroby kněší byly opu
štěny. Mile dojímalo, še na vojenském hřbitově plé
polalo světélko na každém rově. — J. M. nejdp. biskup
sloužil na Všecky Svaté v kathedral. chrámu Páně
pontif. mě sv. s na Dašičky ul. Regoiem.

Úmrtí. Na VšechnySvaté zemřelav Hradci
Králové pí Anna Bíaová. neteř njdp. generálního
vikáře dr. Al. Frýdka, ve stáří 47 let po mnoha
letém utrpení. Pohřbu, který se konal ve čtvrtek
odpol. na břbitov Pouchovský, účastnila jse vět
šina místního duchovenstva, zástapcové katol.
spolků a množství obecenstva. Cehpp. bohoslovcí
sapěli nad rakví smuteční sbory.

Z průmyslového musea v Hračel
Králevé. Veřejnou čítárna navštívilo v měsíci
Hjnu v 8 večerech 776 osob. Domů zapůjčeno 264
osobám 318 svasků odb. koib a 583 jednotlivých
předloh. Do okolí zapůjčeno 7 osobám 18 svazků
odb. knih a 319 předloh. V čítárně samé vydáno
na 784 žádánek 813 svazků odb. knib a předlo
hbových děl s více jak 18.300 jedootlivých předloh
— Vzhledem k potěšitelným výsledkům dosavadních
účetnických kursů, jakož i aby vyhověno bylo
docházejícím žádostem živnostníků různých odborů,
hodlá kuratorium v prosinci tohoto roku uspořádati
3. účetnický kura a sice pro různá řemesla. Při
hlášky přijímá nejdéle do konce tohoto měsíce
ředitelství průmyslového musea. Jelikož počet účast
níků karsu obmezen jest pouze na 25, nutno
přihlásiti se včas. — K období vánočnímu chystá
kuratorinm vánoční výstavku českých nměleckých
výrobků, bodících se za dárky vánoční. Ceny
předmětů nesmí přesahovati 6O K. Až dosud při
hlásilo několik uměleckých atelierů pražských své
výrobky. (Fr. Anýž, J. Němec, K. Novák, R.
Schlattaner a j.) Zastoupeny budou výrobky ko
vové, dřevěné, kožené, keramika, sklo, krajky,
šperky, gobelíny, obrazy atd. Jména uvedených
umělců našich jsou nejlepší zárukou, že budou to
předměty opravdu umělecké, byť v cenách i širšímu
obecenstvu přístapných.

Generál bez vojska. Z+pomenatouveselo
bro Bozděchova uvedl na scéna spolek katol. tovaryšů
na spolkovém jevišti v Adalbertina e plným zdarem.
Titulní roli podal bravurně p. Beránek, jehož herecký
talent dochází ve všech kruzích zasloužilého uznání.
Dámy závodily přímo o prvenství ve svých vděčných
úlohách, takže ociťujeme se v rozpacích, které přisou
diti lepší zdar. SI. Šrarcova, sl. Novohradská a sl.
Němečkova zasloužily si plný vděk obecenstva a u
platnily se ve svém oboru náležitě. SI. Kalrachova
svou episodní rolí zvýšila půvab večera. Pánové Dvo
řák, Karásek i Martinec hleděli si ubájiti úspěchů
dřívejiš získaných.Výpravabry byla sličuáa soubra
celkově bezvadná. Návštěva byla slašná, ačkoliv
bylo lze pozorovati, še obecenstva se smocňuje jakás
přesycenost uměleckých požitků.

Kencert manšolů Wagnerovýeh,
pořádaný dne 30. října, měl značný, morální úspěch.
Návštěva však bohužel byla dosti slabá. Zde nelze se
vymlouvati toliko na nepříhodnou chvíli, nebo ma
malý zájem hradeckého obecenstva, které u nás amě
lecké požitky prvóho řádu přece jen celkem vítá vděčně.
Tačme se, zda příčina malé účasti neleží trochu —
mimo Hradec. Koncert slečny Hosické byl oblašován
také se značnou reklamou. Když věak obecenstvo ve
zuačném počtu se sešlo, shledalo — valnou indisposici,
hotovou nepřipravenost průvodu klavírního, třeba ge
sleč. Rosická sama hrála bravarně. A tsk mueila
koncert „prvého řádu“ z nesnází vybaviti zručná
pisnistka domácí. Tedy radíme všem umělcům, aby
se vědycky na Hradec co nejpilněji připraviji; jinak
zbytečně zdiskreditují ty, kteří přijdou na podium
Klicperova divadla po nich.

Panorama NárodníJednoty Severe
české v bývalém klášteře sa kostelem sr. Ducha
v Hradci Králové vystaví příští týden od 5. do 13.
listopadu kolekci 60 krásných obrasů „Madrid“. Tento

den možno joště viděti skvostnou kolekoi Neapol s
okolí. Neopomeň nikdo panorama navštíviti.

Z městského Klicperova divadla
v Hradei Král. Na Všechny Svaté sehrála

jednota divadelních ochotníků Do St. Przysbyssevského drama „Matka“. K náladědušičkové
zajisté hodilo se drama to, v němž bolest matky

koňská) věru umělecky se zrcadlily bolesti srdoe,
a al. Nokovaříková s p. Broukelem něžným pro



-citěním svých úloh uplatnily se scela na svých
místech. Horněš p- Pakt Jako poručník ve svých
starostech nezůstal sa nimi pozada. — V sobotu

5. t m. zahájí tu řadupředstavení Bediáčkova
divadelní společnost.

v Hradel Králevé dne' 20. listopadut. r. po
řádá velkolepou mikulášskou 'tábavu v Adalbertina

a bobatým programem. Den ten budiž dostareníčkemvšech příznivců Č. O. B.

Umělecká výstava obrazůa plastikčes
kých amélců, pořádaná právě od 80. října do8. listo
padu měst. průmyslovým museem královéhradeckým
ve elavnostat eín: obchodní akademie, honosí se umě
leckými skvosty, které skytají se ta většinou v krajino
malbě. Nejčetněji zavtoupen jest K. Langer, vysta
vující 37 krajínomaleb,z níchůzvláštěkrajinkys pra
toritými vrbami jsou jak živé, Šimon František z Fa
říže vystavaje 30 maleb. Jeho obraz Návrat, Z jars
u Libice, Pastviny v Normendii, Pařížské boulevardy
jsouvěraskvostné,jakoži UlimsnnovyParties Okoře,
Okoř a Zima. Z Bóttingerových obrazů (8) krásou a
velikostí vyniká Zimní spánek přírody., Vedle těchto
jsou ta velmi zdařilé malby Kavanuvy, Zi. Braune
rovy, Homoláče, Kalvody. Plastiko Bílkova sračí se
tu svou originalitou na reliefech z pálené hlíny, na
dekoračních vásách a v bronzových soškách. K nému
draží se Kocian Šúrkou ze vádry. — Výstava navětí
vilo dosud 1667 osob. Zakoupeno 8 originálů v ceně
581 K. Upozorňujeme naše obecenstvů na výhoduou
příležitost, zakoupiti si umělecké originály ceny trvalé.

Komeert. V neděli dne 6. listopadu t, r.
budou v nově otevřených místnostech Grand-Ho
telu v Hradci Králové dva vojenské koncerty a
sice jeden odpoledne, drubý večer. Hudba c. ak.
pěšího pluku čfe. 42. Další koncerty oznámeny
budou vždy v místních časopisech.

Okresní fluanční ředitelství vHradci
Králové zřízeno bude dnem 1. ledna 1905,
taktéž i v Liberci.

Záložna v Hradel Králové. (Výkaz
za měsíc říjen 1904.) Stav vkladů počátkem mě

síce K 1,500.791:6d, vloženoK 165.81151, vybráno
K 177.880'50 (— 12.068:99), stav koncem měsíce
K 1,485.722-69 Stav půjček počátkem měsíce K
1,158.664-64, půjčeno K 239.56183, splaceno K
116.97223 (+ 22.589-60), stav koncem měsíce K
1,181.154-24. Počet účtů 2478, reservní fondy K
119.02113, závodní podíly K 63.945'-—, pokladní
obrat K 997.934-47.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Kré
lové. Stav vkladů za měsícříjen 1904. Stav poukázek
pokladničních K 695.8000-—, kofšek vkladních K
1,266.748-95, úbrnem K 1,981.048:96. Suma, do které ize
vydati poakázkys kníšky vkladní, stanovami neobme
sena. Najistinu akciovou zaplaceno K 2,000.000-—,

Uměleckoupodobiznu ministra-kra
ama Jcho Excellence dr. Ant. rytíře

dy vystavuje právě ve výklsdních skříních ate
Jier c. k. dvor. fotografa J. F, Langhanse v Hradci
Králové.

Odpolední vyučování na obec.a mě
šťanských školách v Hradci Králové od 1. listopadu
až do 31. ledna počíné o půldruhé hod.

Osobní. Královéhradeckýměstský lesmistr na
Novém Hradci Králové p. Josef Strachota jmenován
byl ministerstvem orby členem zkušební komisse na
zkoušení kandidátů pro nižší lesnické odborné školy
a českou řečí vyučovací.

Z dějin poddaných vesmie býva.
lého pamství Hradce Králové. (Dle zá
snamů archiválních podává V. P—s. (Pokračování.)
Předměřice. Sedlák Jindřich Doležal měl 30
str. II., 46 str. III. třídy dědičných rolí, pod 3 vozy
dědič. luk, 2 věr. 2 čt. sahrady, úroků platil 1 sl.

„2 kr. půlletně, k záduší sv. Docha hs snkna ročně
7 al., kantorovi 7 snopů posnopného, pánu děkanovi
desátku: 1 atr. žita a 1 str. uvsa, na koně 2 čtvrt.
ovsa, za obláče a letník 18 kr., '/, slepice a 8 vejce;
robotoval2 doy týdně. Jan Doležal měl 90 str. II,
46 str. III. tř. dědič, rolí a vše ostatní jako Jindř.
Doležal, podobně i tytéž povinnosti, p. dékenovi od
váděl však místo 1/, slepice 1 celou. Dorota Čar
vinková měla 20 atr. II,28 str. 2 věr. III. tř. rolí
dědičných. pod 2 vosy lak dědič. a pod 2 vozy luk
pod plat roční 2 sl. 55 kr., zahrady měla při granté
"s věr.; úroků platila 62%kr. 41/ d., k zádosí or.
Dacha na eukns 1 zl. 18 kr. 6 den., kantoroví 6 snopů
posnopného, p. děkanovi desátku: 1 str. žita, 1 str.
ovsa, na kopě ovsa 1'/, čt. sa obláče a letník 18 kr.,
1 slepici a 4 vejce; robotorala 3 dny týdně. Mat.
Šandera měl 21 str, II., 28 str. 2 vér. III. tř. rolí
děd., pro 3 vosyděd. luk, pod 2 věr. zahrady; úroků
platil 65 kr. 3 d. půlletně, vrchnosti odváděl 16 vajec,

-k záduší sv. Dacha 4 sl. 17 kr. ročně na sukna, kan
torěyi 6 omopů posnopného, p, děkanoví desétku 3 věr.
dita a 3 věr. ovsa, na koně ovsa 1'/, čtvrtce, za obláče
a letník 12 kr. a 1/, slepice; robotoval 1*/, dne týdně,
Sedlák Adam Morávek mél 26 str. II, 86 str. III
tř. dědičn, rolí, pod 8 vosy luk.dědičných. pod > věr.
zshrady; úroků platil 2 sl, 80 kr, půlletné,k zádaší
aw. Ducba 2 sl. 20 kr. na sukne, kantorovi posnop
ného 7 snopů, p. děkanovi desátku 5 věr. žita, 3 věz.
ovsa, na koně 1:/, čtvrtce ovsa, sa obláče a letník
18 kr., 1, alepice a 3 vejce; roboboral 2 day týdně,

(Pokraš.) 1. : . 2.
Přísaha mováčkův. Dno1. listopadaráno

ahromášdila ae za příčinou pří nováčků celá po
sádka zdejší s důstojnickým sborelo v Čeles generálem
rytířem s Karlů ne rozsáhlém nádvoří Vodičkových
kasáren. Zdejší vojenský kurát, vid. Richard Černý
sloužil o půldováté měj svatou, pek měl případnou
dnchovní promluvu, načeš následovala slavnostní pří

-seha nováčkův. "

. Pitná veda. Za příčinou čištění parního
. kotle vestanici vedáronskéť Plotištíoh -bab V bobotu

dne 6. © v neděli 6, listopadu pitné vode od7. hodiny
večer do 7. holiny ráno uzavřena. Z+ dne pak nutno
vodou šotřiti, sby po doba čištění zásoba vystačila.

Ve schůsi městské rady králové
hradecké dne 81. října t. r. usnesenobylo, aby
pí. Anně Stelfkové nabídnut byl aliční pozemek
sousedící se zadním traktem domu čp. 149. za
obvyklou cenu K 100'— za jeden čtver. sáb. —
Schváleno bylo, aby nově upravená Úzká ulice
vydlážděna byla starými dlažebními kostkami ze
zásob a čedičem. — Místnímuodboru Národní Jed
noty Severočeské v Pečíně udělen byl příspěvek.
—Usneseno, aby byly pronajaty pozemky kol vodárny
v Plotištích veřejnou dražbou na Best let. — Usne
seno bylo, abybyt strážníka Fr. Valáška v obeením
domě čp.62. propůjčen byl k nutnému rozšíření
obecné kuchyně. — Sdělení politického družstva
tiskového ohledně hasičské hlídky v Adalbertina
postoupeno bylo požárnímu odboru. — Zemská
Školní rada vyhověla žádosti města, aby počínajíc
1. lednem 1904 byla obec vřaděna do IV. tř. škol
ného na dobu 3 let. Následkem toho poukázán
k výplatě c. k. zem. školní radou vyměřený ročny
školní paušál pro léta 1904—1906v částce K
2394-—. — Vzato na vědomí rozhodnutí c. k.
místodržitelství, jímš byla zamítnuta stížnost c. a
k. voj. stav. oddélení v Josefově proti zpovozřízení

bníka „Plachty“ u voj. cvičiště. — Panu Ant.
djkovi uděleno povolení k postavení kovároy ne

parcele č. 6. v bloku šivnostenském.
Z průmyslového musea v Chrudimi.

Pátý kurs pro bílé vyšívání a háčkování bude uspo
řádán v době od 15. listopadu t. r. do 15. února 1905
v budově musejní. Jest určen pro ony ženy a škole
odrostlé dívky, které provádějí vyšívání bílého prádla
ze účelom své obšivy a základní práce vyšívačeké
e důstatek znají. Vyučování jest bezplatné, veškery
pomůcky a potřeby dodá apráva musejní zdarma. Při
jato bude nejvýše 20 účastnic. Přiblášky ústní neb
písemné přijímají se v úřadovně musejní, kdež i bližší
informace se poskytají. — Přihlášky k vánoční výstavě
východočeskýchvýrobků průmyslových a uměleckoprů
myslových přijímají se v úřadovně masejní do 25. li
stopadn t. r. Místo a dozor poskytnou se bezplatně.
— Pro leden 1906 připravuje ae informační karu
živnostensko-právní pro šivnostnictvo vůbec, zvláště
pro fankcionáte společonstevní. — Ve drabé polovici
února bude nspořádána výstava aměleckých obálek
knižních, vypravená svazem rakouských musel umě
lecko-průmyslových.

Z Práčova. Jaroš Lacembok.zChlumuokolo
roku 1870—80 založil naproti Strádova klášter av.
Jakuba. Jak nadán byl klášter av, Jakubský, není
povědomo. Veliký asi nebyl, ježto v zápisech uváděn
bývá jako „Klášterec“. Roku 1421 když Žižka a vojskem
svým táhl přesChrudim na Moravua vyvrátil klášter
Podlažický, vytáhli oddaní jema Chrudimští na klášter
av. Jakuba, kterýž dne 9. února zapálili a zničili.
Kostel sv. Jakuba byl apola s klášterem zničen. Upraven
byl v dobách pozdějších. Dle všeho zůstalo jen státi
resbyterinm. Původní čistý sloh gotický z doby Karla

Iv. byl při tom obnovování pokažen. Loď dostala vá
lené klenatí, presbyterium má gotickou klenbu z prken
velmi dobře napodobenou a z vnitř na rákos naho
zenou. | věž jest v 17. století přiměřeně upravena,
Leta Páně 1898 byl stržen dřevěný svršek a dřevěná
báň s věže kostela « vystavěna věž zděná, a špičatá
střecha gotické pokryta břidlicí. Kostel však sám
trval ve velmi zabošeném atava, až teprv roku le
tošaího příznínynějšího velect. c. k. místodržitelského
rady v Chrudimia úsilím celé fárnosti dán do vzor
ného pořádku. Provedení veškerých oprav převzal p.
stavitel Trdlica ze Slatiňan a počal začátkem června
t. r. pracovati. Nákladem nábož. fondu fondu 9868 K
44 h pořízeno: Do kaple zvláštní vobod a prolomeno
nové okno. (Ač dosud musel kněz skrz kostel.) Místo
nedůstojné a jiš vyšlapané dlaáby cihlové dána nová
dlažba opuková. Ukna v lodi prohloubena, přeměněna
do slohu gotického a opatřena barevným sklem. Vchod
z chrámu Páně na sadní stranu hřbitova nově upraven,
dány nové dvéře a pořízen větrolap. Vnitřní -hrbolco
vitá omítka v lodi otiučena a nahražena novou. V lodi
místo dvou starých pobočních oltářů slohu rokokového
postaveny dva nové překrásné oltáře slohu gotického,
jeden P. Marie, dratý Krista ukřižovaného, v němě
nalézá se zároveň boží hrob. Varhany, které již od r.

děny p. Macalem © Cbrudimě. Konečně opravena část

nová vrata železná. Pomocí horlivých kolatorníků
jednoduše ale vkusně vymaloval kostel p. Bárta z Par-“
dabic za dosti lovný poplatek 460 K. Přispěním p. farář

av. Jakuba, kasetelna a varhany. Lavice, dvéře ko
stelní, kůr, mříže, vše opraveno a znovu natřeno.
Zvláštní dík bndiš tímto veřejně vzdán pí Františce
Hrudové s Vejsonína, která darovala chrámu Páně
krásnou sochu P. Marie Lurdské a mnoho jiných krás
ných věcí na oltář P. Marie v oaně 150 K. (Jména
dárců uvedene budou později.) Kostel takto důkladně
opravený a ozdobený vysvěcen byl dno 23. října 1904
vejedůst. p. Janem Kobrem, bisk. vikářem s Chrasti,
za velikého účastenství lidf jak domácích, tak i přes
polních. Veledůstojnému bisk, vikáři a dobrodincům
chrámu Páně vzdává duchovní správa nejerdečnější
dík. Zaplat Pán Bůh!

Zpě

tinci p. J. Sála zábavní večírek za aspoluúčinkování
al. K. Le Grainové, baritonisty p.Otty Kračmera, to
várníke a p. Hynka Tomáše, ted. kůra z Nové Paky,
p. Vladivoje Vitáka z Brandýsa n. L., p. P. Graus a
p. F. Kňourka. Zočátek o půl 8. hod, večer. —

Ze Semfl. Dne 30.října t. r. pořádalaJed
pota katolické v Semilech v bótelu Slavie veřejnou
achůzi s velikým úspěchem jak hmotným, tak i mrav

mu vskášeli, jeat-li o nich bude přednášet, že oni

při nejblišší schůzi mediánské vyvolají
ducba.jeho, pako ho a víc nepustí. [v továrnách mezi socis pí demokraciíbudila přednáška ta
značnoo pozornost. A proto naplněn byl prostránný
sál ve Slavii obebenstram všeho druba, jako když na
bije. Na blabokých stádiích jak apiritistických, tak
protiepiritistických vědecky založené přednášce, přes
dvě hodiny trvající, apůsobem i nejprostšíma člověku
srozumitelným, .probíral.vp. J. Filler: Podstatu, úkol
a rozděleníspiritismu, p.medifch a mediumitě, o schů
sích a všech úkazech, mediamistických. Pak poukázal
u fakty doložil odpory, mystifikace a podvody apiri
tistických medil. Nato výfožil jasně soustavy: podvodu,
hallucinační, psychické afly, Reichenbachovu, trans
oendentálního subjektu a odického přenosu vůle, o čty
řech dimensích a jiné. Pak konal vp. J. Filler pokusy:
s prostapností těl, čtvrtou dimensí, písmem dachů na
tabulce a v obálkách, se stolkem a s matorialisací
duchů. Veškeré obecenstvo nejenom že se poučilo, ale
i -pobavilo a proto všichni s uaspokojením k půlnoci
vraceli se domů. I mediáni, kteří na tuto schůzi vy
ulaliaž ze Sytova, Jilemnice a od.Jičína redaktory a
svá nejlepší „media mluvící“ a při schůzi dvakráte
se hlásili' ke slova a vždy nejen slovo, ale i říznou
odpověď na námitky od vp. J. Fillera bned. při před
nášce dostali, měli zaručenou po přednášce úplnou
volnost slova.; při materialisaci však duchů, když bylo
tma, jeden za drabým se vytratili a po cestě se jeden
z nich vyjádřil: „Kdopak takovému zodpoví“

V Kolímě konala se 1. t. m. četně navětí
vená schůze interessentů z okresu kolínského i okol
ních se 4 poslanci v čele, na níž jednáno o nynějších
nevtěšených poměrech stavu rolnického, způsobených
letošním suchem. Posl. Kryf líče katastrofa letošní
pro rolníky zvlášť v kraji kolínakém, doložil, že na
Kolínsku nesklidilo se pšenice ani 50%, proti lonsku,
bramborů poměrně málo a jakosti pochybné, Nejhůře
je a úrodou řepy, jejíž roční sklizeň obnášívala jindy
nejméně 270 metr. centů z hektaru. V kouřímském

okresu vytěženo proti lonsku o celý milion metr. ctů.méně, což znamená pro tamní rolnictvo velkou ztrátu
7,700.000 K. Rolnictvo utrpělo též úbytkem košťálů
řepných a řízků. V Pečkách jeden občan vytěžil z jedné
míry celých — 12 mett. centů řepy. Neúrodou tonto
hrozí též škoda na dobytku a drůbeži. Rychlá a vy
datná pomoc nutná, předně ee strany státu odpisem
daní, subrencemi 'a nezúročitelnými půjčkami a ko
nečně podnikáním vodních staveb z nouze. Poslanec
Dvořák ze Sán dokládual, že by se lepších výsledků
docílilo než akcí. okres. výborů, poučováním lidu sa
mými poslanci.

Z Čáslavě. (Úmrtí.) Dne 24.října zemřel po
dlouhé a trapné nemoci zaopatřen av. svatostmi v mla
distvém věku 26 jar p: Karel Róssler, bratr vp. P.
Jos. Růsslera, kaplana ve Vel. Oařimi u Solnice,
Zhonbný kloubní rheumatiemns hlodal po několik roků
na jeho zdraví, až konečně Bůh emiloval se nad ubo
hým trpitelem a povolal jej v nedozírný kraj, odkud
není návratu. Jaké 'oblibě v Pánu zesnulý se těšil,
toho důkazem by! slávný jeho pohřeb,jehož se súčast
nilo přes právě panující vichřici a déšť veliké
množství přátel á známých. Pohřební kondukt vedl a
církevní obřady z nevšední ochoty a nezištné lásky
vykonal vdp. P. Frant. Kohout, c. k. professor nábo
ženství a známý'iadaný katolický spisovatel,za aasi

stence vdpp: 'P. 'šoš: Špáty, katechety měšť. školv Čáslavi, P.Frant.'Novotného, kaplana z Golč. Je
níkova a místních káplanů P. Ot. Sameráda a P. Stan.
Pospíšila. Průvod bírat ae z kostela sv. Alžběty, kde
tělesné ostatky drahého zesnalého byly vystaveny, na
ústřední hřbitov, kdež po vykonání církevních obřadů
8 po zapění smutečního ábora spuštěna rakov v chladný
klín země. Odpočívej+ pokoji!

Z Náchoda. Palčivá otázka, týkající se
upravení naší horské řeky Metuje, která tak často
ze svých břehů vystodpí a mnoho škod působí,
bude se konečně projednávati. V sobotu 5. listo
pada t. r. o 10, hodině ráno sejde se v zasedací
síni městské rady v Náchodě zatímní komise, jejíž
účelem bude uraditi se, jaké přípravy podniknouti
neprodleně, aby vodní družstvo v Náchodě zřízeno
bylo. Jednati bude se o úpravě Metuje, počínajíc
tokem jejími od Velkéhoa Malého Poříčí, dále
k Bělovsi, Náchodu,Starému Městu nad Metují a
k Brajci. — Obecní „volby započnou u nás 00
nejdříve. Listiny volební byly do 28. m. m. vylo
Ženy a reklsmační 'komise práci svoji téhož dne
skončila. V' měsíci listopadu budou, pakli žádné
rekursy se'nevyskytnou, provedeny. K volbám
konají se již nyní přípravy a zvláště voličové 3.
eboru přičiňujíse ia různých echůzích, aby do
nové vlády na radníci své kandidáty prosadily.—
Ministerstvo vyučovánízvýšilo státní subvenci na
vydršování zdejší městské jubilejní reslky ze 4000
korun. na. 6000 korun.

, Různézprávy,
(8) Časevský mnippomismas. Rozmilý

tento list našich realistů div se neupíše přáním,
aby Rusko ve válce Japonském bylo poraženo.
V prvých dnech války sice případně rozkládal, že
válka tato ide míti snad důsledky ve vnitřním
obrození a reformách říše ruské. Také možno bylo
8 ním soúhlasiti v úsudčích o neschopnosti ruské
diplomaciea hříšé nepřozíravosti o.. možnosti

války. Ae později počal še důkladně vybarvovative smyslu žlutého tisku a vystrčil úplně a otevřeně
prapvreček zbožného přání a zlosti židovské a tím
ovšem proklínání eociálně demokratického. Sotva
že nabraldechu po přebnanýchpochvalách zdatnosti
japonské, již.'e0. obvíle vrhá se -na raské vojevůdce
a hlavanehlava: odsuzuje každé opatření a kašdý
skutek“ ruské obrany. Zejména 29. a 30. října
rozhučval se na Jotirnal de St. Pětersbourg, jenž
nazval úskočné válečnictví japonskénipponismem.

„jaký oipponism ?, volá „Čas“a počíná drhnout
každý skutek. jeponský.do běla a hluboce se za



bousává do afóry admirála Rožděstvenského. Haed
také přijímá s velikou ochotou ebytré a
bloupé (těch hloupých jest více) rozklady tisku

anglického a dokonce„Prájeraje I tklivon starosto námořní dopravu obchodní, nie méně než jakoby
sám měl na moři macho obchodních korábů, které
mimochodem řečeno, nemohly by míti jiného ná
kladu leč seno a slámu. Apřece situsce přes
řšechno tlachání „Času“ jest taková. Válečnému
loďetvudostanese zabezpeČenýchzpráv, že úskočný
nepřítel mu chystá na moři úklady. Tu přiblíší se
v noci lodi, které se nelegitimují. Má čekati velitel
lodstva, až mu laskavé nepřítel pustí několik
torpéd a několik lodí vybodí? Nikoli. Jako Rož
děstveaský masil by jednati každý jiný admirál
sa okolností podobných. A ty neustálé řeči „Času“
© nevycvičenosti ruského námořnictva! Pro věcnou
informací stačí zujísté klidné konstatování, ale
jíslivý a nepokojný posměch prozrazuje u úlo
chetného orgánu realistického mnobo a vpaluje
mu karskteristické znamení, jež přiřadďaje jej
k jistému drahu časopisectva v této válce. Všeto,
jakož i soptění proti ruskému admirála jest kul
turním dokamentem a českého časopisu, jenž harle
kýnsky jinde zdůrazňuje se jako typ českého a
slovanského myšlení a cítění. To jest časorský
nípponismus v českém národě, to jest prasklý
měch hrdě jindy vykřikované objektivní pravdy.

Odpadlické hnutí vemáháse i ve Vídni,
kde v poslední době ze fenského pohlaví odpadá 3—3
tolik osob než mužů. Mnobé feny chtějí ai odpadem
upraviti cestu do drahého i třetího mangelství. Roz
vedení mají ve Vídni úž i svůj orgán.

20. výročí úmrtí Frt. Domehy, kněze
spisovatele, bylo 3. listopadu t. r.

Zvláštní máhoda Ť Přiopravěkaplev Dra
hotěšicích u Třeboně zaměstuaný zedník Josef Horáček,
kdyš sondával se zdí sochy svatých a těžký kříž,jenž
měl býti poslán do Lomnice na opravu, pronesl několik
posměšných poznámek, k zmíněným sochám uvevztahu
jících. V zápětí na tu kříž se překotil, a dopadnuv
celou tíhou na pravou roku Horáčkova, přerazil mu
ji, takée Horáček bude po delší dobuk práci neschopen.

Rybářské loďstvo anglické v Severním
moři, které po srážce u ruským loďstvem baltickým
stalo se předmětemvěsobecného zájmu, sestává mnohdy
z několika set lodic, £ nicbž každá je obsazena pěti až
sedmi muži. Rybolor provozují nejvíce na mělčině
Doggerské, ktorá byla také jovištěm erášky a která
Pro svoje bohatství aa ryby bývá nejvíce narštěvo
vána. Každého jitra přiváší parník kořist všech člunů
do Londýna, vsdáleného na 300 mil. Toto rybářské
loďstvo, zásobající Aoglii rybami, obsazeno je v celku
až 12000 muži. Vlivem anglické missio stal se Život
rybářského loďstva velmi zajímavým a originálním.
Rybářské loďzy tvoří dohromady jakousi plovoucí
vesnici. Mají svěj kostel, svoji nemocnici, svoji kni
kovou a svůj klab; za to děkojí rybáři jmenované
miesii, která nahražaie jim lékaře, kuibovníky, kasa
tele. Její Činnost zasabá aš k samému pobřeší Labra
dora. Do nemocniční lodi miasijní přijati byli teké
rybáři, zasašoní ruskými střelami. Na těchto missijzích
lodích nesckácí nic, čeho je rybářům třeba. O angli
ckém loďutva rybářském mlavívá se velmi sřídka,
Pouze větší neštěstí apoutávají k němu posornost
vefejnosti. Tak utopilo se z něho při bonži r. 1888
360 osob, r. 1394 osob 200. V posledníchosmi letech
přišlo o život 1304 lidí následkem potopení se vlo
čných lodí. ,

Že je čeština v Del. Rakousích Ja
nykem obvyklým, 'přes výrok říšského soudu
nedávno dokázalo české líčení u okres. soudu ve Flo
tisdorfa, předměstíto vídeňském, kde sondce češtiny
snalý vyslechl v trestní zálešitosti dva Čechy česky,
aniš, jak xákon poroučí, povolal tlamočníka. Z toho
ovšem meri Němci boufe, kteří v potřeštěném uěmoc
kém rosuma acínobli pochopit, še soudce i stráhy čuš
tiny snalí nepotřebojí Uamočníka.

Snaha © rozdělemí král. Coského
dle národností sase dere se na vomek.Nenápedně sji
šťuje se totié národnost jednotlivýchúředníků poštov
mích, na lepší místa při poštách desazování jsos

Šmci, kteří mají sotva 5-6 tříd
ům, již mejí maturitu a jsou jiš několik let

v praxi, nabízejí se místa — úředníků pomocných.
Vůbec jeví se snaha 0 zabezpečení sgébdy pro druhé
německé poštovní ředitelství, jež má býti v Liberci,
Proto posor ms stráši|

Po vzoru Óma. Neďávno zavelleny
v naší armádě po vsora pruském černé důstojnické

nových čepicplacatých jako v Německu.Co nevidět snad
dojde na „piklhaeby“ ...

Zemským čkoldezerccm na Moravě
jmenován Al. Vík, profesor čes. gymnasia v Brně,

arodil se r. 1857 v Plánici v Čechách.

Státní monopol na zápalky hodláze
vósti vláda rakouská. | Dosud tak učinili
ve Francii. Daň ze aápalek vynesla by ročně asi 76
il. koran. To bude za to kanonůl A co tomu řek
sou kapsy poplatníků, to páni nepocítí.

O smlon+ě slušební. Abyemlonvaslu
šební platila, nutno, sby byl dáz návdavek. Jest Iho
stejno, dá-li jej bospodář nebo čeledín (sluška); pra
videlně jej dává hospodář. Čeledía netná činitimmlouvu
s několika hospodáti najednou; stalo-li se tal, jest
povinou, aby vatoupil do složby k toma hospodáři,
od něhož závdavak přijal; jestliše však závdavek dal,
mé nastoapiti k tomu hospodáři, kteréma nejdřívedal
sávdavok. Jestliže čeledín závdavek přijal i dal,

vinen vstoepiti k toma i, od něhož se dříve
al zjeduati. Drabým hospodářů vrátí čeledín plíjatý

sávdavek; dal-li závdsvok, mé bospodářprávo,Lehchati si jej; mimoto masí čelediů v obou se
-nahraditi škodu hospodáři spůsobenon a může býti
(pokutou ne'o věsením potrestán. | Vědál-li hospodář

U něhož si čeledín (slažka) olužbu samluvil. do sí če
ledín na týš čas jiš dříve jinde oluSbu vyjednal, bude
rovočů potrestán a sávdavok, který dal nebo přijel,
propadá pro mistof ústav ebudých. Borněž bude po
trestán a povinen k náhradě škody ten, kdo by čele
dína svedli, aby nechodil do služby, do ktoré sp sa
mluvil, neb aby vystoupil se slašby bez výpovědi,
Nechoe-li hospodář po učiněné smlouvě čeledína
v ujednaný čas do slušby přijmouti, ztrácí sávdavek
čeledínovi daný, s masí mu dáti odbytné, které vy
šetří obecní starosta a jeď nesmí přesahovati dranáctina
roční mady a stravy. Od smlouvy odstoupiti můle
hospodář s příčin, pro které by mohl čeledína před
česem ze slušby propustiti; v takovém případě jest
však povinen sávdavok navrátiti. Kdyby však nemohl
hospodář čeledína do elašby. příjmouti pro. nějakou
náhoda, která se týká jeho osoby, nebo jeho osobních
poměrů, má to hned čeledínoví oznámiti, sávdavek od
Čeledína daný vrátiti, závdavek pak, který sám ho
spodář dal, čeledínoví ponechati a dáti ma odbytné,
které rovněš obecní starosta vyměří a ješ nesmí pře
vyšovati dvanáctinu roční mzly; za strava v tomto
případě čeledín nábrady nedostane. Nechoce-ličeledín
do služby vstoupiti, má býti potrestán s mimo to i
násilím donucen, aby slušba nastoopil, avšak jen
tehdá, přeje-li si toho hospodář; hospodář má všsk
také právo, od smlouvy vůbec opustiti; závdavek od

čeledína daný ai podráskí a žádati navrácení závdavku,který sám dal, jakož i náhrada škody. Je-li nezaviněné
překáška důvodem, pro který čeledín slašba nastoupití
nemůže, vrátí se mu závdavek, trvá-li překážka déle;
netrvá-li překáška dlouho, jest čeledín povinen služba
bned po pominntí překášky nastoupiti, jestliže ci tobo
bospodář žádá,

Dědietví Maličkých pod ochranou6v.
Karla Borromejského v Hradci Králové vydalo
pěmeckým svým údům na r. 1904 spisek: „Eine
Orientroise“, jejž dle zvámého a velmi sají
mavého díla p. faráře J. Kousala „Šest neděl
vOrientě* pro Dědictví zpracoval Frt. Proschwitzer.
S tímto podílem budou údové zajisté spokojeni.
Zasluhuje rozšíření největšíbo.

Dělnietvo proti hospodám. V Sovorní
Americe vypověděn dělnictvem boj ém a je tam
jiš také mnoho měst bez hospod. Nedávno prohlásilo
dělnictvo: „Naše organisace má za účel ochranu děl
nictva a zlepšení jeho životofoh podmínek. Jame toho
náhledu, že hostince jsou k toma zřizovány, aby děl
níka tělesně i mravně zničily, ježto ma béřou to, co
přispívá k jeho štěstí a blahobytu jeho rodiny. Proto
jeme se usnesli, že při nejbližším hlnvováuí bademe
nalóbati na zavření všech hortinců a jeme připravení,
provedení tohoto usnesení podporovati všemi ulami.“
— Neškodilo by i a nás, pak by v mnohých rodinách
nebylo tolik bídy a straatí.

Katolíci ve Spoj. státech Severu
amerických čítají v r. 1904 11.889,317osob. Zaposlední rok přibylo katolíků 600.000. Katolické školy
navštěvuje 986 088 dítek, o 30.090 více nešli loni.

. Beze čkol jest v Haliči dosud 1591 obcí,
ješ mají dohromady téměř milion obyvatel.

dé utíkají. Před vojenskouslušbountíké
nyní s Raska tolik židů, še se za tím účelem utvořilo
v Krakově zvláštní výpomocné komité. Pak že jsou
šidé ruští dobrými vlastenci! Lid vyssát a s něho

zbohatnout dovedou, ale život svůj kaň nasadit —ajvaj
„Král šidevský“. V Kyjevě zemřel ne

dávno Lazar Izrailovič Brodský, jejš v Rusku masý
vali „králem židorským“. Miliony svého otce zdesa
teronásobnil. Cakrovarstrí raské bylo téměřcelév jeho
rukou. V jeho salonech zrály plány židovského pan
ství nad Ruskem. Proti slovanským směrům v Baska

pracoval nennavně doma i sa hranicemi, také v Bakousku.

Jem homěťi Rolníci v Eldovicích u Volyně
v Ósohách ařídili si mlýnské výrobní a nákupní
družstvo, jehoš účelen jest, podporovati své členyspo

ním a prodejen, mletím a drotováním, řezáním píce,
dodávkoa síly pro práci strojovou, chovem domácího
zvířectva, společným nákupem zemědělských potřeb s
jinými opatřeními. Ve sróépomoci naše spása!

Malá loterie. V oslém Rakousku vsaseno
loni 80,879.377 K a učiněno 1,052.886výherv obnosg
18,714.506 K, tak fe polovice vuazeného obnosu jest
čistým výtěškem státu. Naříkáme na ulé časy, na

prosné daně, alb tady miliony vyhasujeme marnotratně.
Ještě jednon © povinném odovudá

vání jízdních lístků. Jest ovšempravda,še
brněnský soud rosbodl ve prospěch obchodního cestu
jícího, který se zdráhal jízdní líetek odevzdati. Leč
tím se mijak nemění předpiey pro delezniční úřed
nictvo. Ve sbírce předpisů |, insame Beatim=
mungen“ paregraf 21. výslovně požaduje, aby se lístky
cestajícím odebíraly. Nesbývá tedy jiného, meš po
vystoupení z vlaku lístek odevsdati.

Sušené mléko. Die nejnovějšímethodyJust.
Hateakerovy při teplotě 100* C mí se mléko na
prášek. Takto sískané mléko je Čisté, není v něm zá
rodků choroboplodných, je trvanlivé, chuti i vůně
přirozené, a obsahuje věecky živiny ve otavu plně sa
ditelném, které pouhým přídavkem vody dají se roz
pastiti. Sušené mléko dodává se dle přání připravené
z mléka nesbíraného; obsahuje af 39%, mázelného
tabu. Sušené mléko sbírané je nej jšé dokonalou

travinou, levnější neš rýže. Suósné mléko obízsné
ost výdivnější neš maso hovězí. Dé se v uzavřených

bednéch neb v pytlích všude rozesílati. Přídavkem

horké vody dá se z něbopřipravit tekatina libovolné
Aly a dodání tak výživný, ohutnýa zárodků prostýnápoj. Přídavkemonkra a kávy připraví 60 s měho
bílákáva.Rovněšdají se s mléka onoho připraviti růsné
polévky. Také dá se vušené mléko s příťavkém neb
bes přídavka cukru lisovati v tabalky, které mošno

kdykoli bez jakékolipřpravy podívali. Ačkolije létosušené co nejvíce soustředěná potravina, vyhovuje
„plně pošadavkům trávení a eamojedině míše se poší

veti. Mléko vpodobě prášku dá -00 e libovolnýmob
sahom másel tuka přípraviti. Mléko dle motbody
prof. Hatmakerovy sušené jest dokonaloa přípravkoa
tek, se přídavkem vody rozpuštěno, dá výbornou sme
tanu, s níš se dá bezvadné máslo připraviti. Vyná
lesem tímto kyne lidstvu dalekosáhlý prospěch.

Svatojánská Jednota katol. jinochů
a mužů v Křížllcích uspořádádoe 6. listop.
divadelní představení „Mlynář a jeho dítě“. Člstý
výnos ve prospěch spolkové pokladny.

(Zasláno).

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středu úno 9. listopadu1904, o2. bod.odpol.
v dieobsním spolkovém domě „Adalbertina“, Jiřkova tří

da č. 300—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

(Zasláno.)

Panu Josefu Štěpovi,
mistru dlaždičakému

v Hradci Králové.

chodníků“vvrchůuvělené Armě.Jelikožs provedenímléto
ráce byli jame úplně spokojeni, odporučajeme p.Štěpa

všude a"každémujako ovedného a správného odborníka.
V Náchodě, dne 31. září 190,

Rudolf Stark, hostinský, Josef Řehák, Jesel
Šulo, Autonin Žabka, Alele > stavitel

v Náchodě.

(Zasláno.)

Vzhledem k stále množícím se dotarům a pochybnosem upozorňují ové vid. pány odběratele a interes
senty, že firma Karel ak, nakladatelství a prodej
relig. obrásků a obrazů v Budějovicích, jest mým
vlastním majetkem a tudíž izávodemnaprosto
katolickým.

Prosím tadíž své vid. pp aákazníky o další zacho
vání přízně mému závodu prokazované, neboť snahou
mou jest říditi 6e co nejpečlivéji heslem „Svůj k svému.

V hluboké úcté

„„ KarelŠimek.
Listárna redakce.

Kyšperk. Dp. J. H. Předplatné na Ob
novu zapraveno do 31. pros. 1903.

Sašice. Ctp.J. Hol.Před aa Ob
novu zapraveno do 28. února 1905.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 29. října 1904. 1 hl

pleníce JE 1600—17-60, dita K 1850-2840, ječme
se K 11-70—1290,ovsa K 6-80—770, provaK00-00
—0000, rikve K 00-00—00*00,hrachuK 23-00—24:90,
čočky K 18:00—82*00, jabel K 12-580—00'00, krap

semenečervvnéhoK 120"00—180-00, jutblového semeno
bílého K 128-00—14000, růdáku K 00*00——00V0,měku
K 80-00—-36-00, lněného semene K 00-00—00700, 100
kg titoých otrab K 13-60—00'00, 100 kg pěen. otrab
K 12'50—0000, 1 kg másla K 3-40—3-50, 1 kg sádle
vepřového K 1'74—0'00, 1 kg tvarohu K 038—0:33,
1 vejce K 0-07—0'08, 1 kopa selí 5:00—1400, 1 kope
okurek K 0*00—0'00, 1 kopa kapasty K 170—70),
1 bl ožbule K 11-00—1600, 1kope drob. zeleniny K
0:60—=8-00,LpytelmrkveK3 00—5-00,1kopacorele
000—00, 1 Bi jablek 3-60—1800, 1 bl hrašek 7-00
—14'00,1bečkašvostek0-00—0:00.—Na týd.obilní trh
v Hradci Kr. doo 29. října 1904:0dbývaný přiveseno bylo:
1) obilí: pšenice bl 314, žita 226, ječmene 118, ovsa
805, pruss —, vikve —, hrachu 5, čočky —, máku
1, jahel —, krap 7, jetelového semínka | 14'/,
lněného ©semeze —. 2.) Zeleniny: selí 10% kop,
okurek — kop, kaptsty 119kop, cibile 67 hl, drobné
seteniny 46 kop, mrkve 73 pytlů, cerele — kop, brambor
130 hl. 8) Ovoce: jablek 805 hl, hrušek 34 hl,
Švestok — beček. 4) Drobného dobytka: vepřů *
kusů, podevinčat 481 kusů, kůzlat 0 kusy.

Paramenta.

gnáce V, Naškudla syn |
(protokolóvaná frma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
S (brat P, 4. Bolkudiy, faráře ve Yýpraeáticlet)

je P. T. veledůstojn. duchovenstva|
svůj osvědčenýa částo wyzmabemý -|

výrobní závod
3všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Ě Cem vsorky iroucha hotová zsukázku

S požádánífrankozašlounotu |

i do



KOBERCE
Všech druhů a veškerý

také na výhodnésplátky sasílé továrna

Adolf Novotný
v Týništi nad Orl. NÁBYTEK

ORP“ Hospočtyacenník zdarma. =

Českévíno, >—— "U ——Da a" vě v ir oženo 1853. o

— rm — i ©ProvedenopřesNechanaua Božích© Žemská životní
Dr VA VĚRAP9s(v Nejlepšídoporučení, .. markrabstvíFerdinand Lobkovi - . —————

« DolníchBeřkovicichu Mětníke| | PETRA BUŠKA SYNOVÉ pojišťovna Moravského
doporučuje

svá ohvalně známá, výhradně s vlastních roz
sáhlých vinohradů vypěstěnáVÍNA<

do přízně P. T. obecenstva.

Vzor
kové kupony jemných čer
ných látek, hodící se na
kalhoty, obleky, svrchníky

a taláry
skutečně velmi levně
lze koupiti, vzhledem, že
kosy látek jsou doprodány. !
Vsory zašle na požádání;

franko P | Rozšiřujte

áved soukennéhozboží Časové
Ed. Doskočila » AS0V

Uvahy“!
w Choeni.

Filtální sávodv Prase|
ve Vodičkově wlácí č. 92,:

vedle vyšší dívčí Kkoly.

Založeno r 1860.
Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

V Hradci Králové, čís. 280
(proti hotelu „Merkur“)

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslnžebného

se stříbra, bronou a ji
ných kovů

vše slině vohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychla a
zallou se již svěcené se stvr
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 opravě kalichů,

. monstrancí, ciborií, relikvi
úřů, nádobek na av. oleje,

lamp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cifikálů. schránek na Nejsvětější. patenek atd. co nejvíce,

XČOI X PI KGB2XCSI XGP X

Jan Horák,?
soukenník X

v Rychnově nadKněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo»

zemských. :
S63IXIEPSX

MWolojenenélátky na taláry.
Též ne optátkybez zvýšení ceni

ČSDX683XE8DXGB3XC6)XG8XBEDXCE3[XICEZXC3XCPI

V SYCHROVĚ,
umělec. závod sochařský a
řezbářský pre práce ke
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz.= u
Karel Simek

G

nakladatelství relig. obrázků a obrazů

přijímá
veškeré práce spojené s výzdobou kostelů, jako:

polychromie, -m
práce malířské,

řezbářské -a
me-a sochařské.

Nádherné oltářnía podob.obrazy, křížové
cesty, malby oken chrámových atd. atd.

Za solidní a uměleckou práci v každém ohledu
se ručí. — Návrhy a rozpočty zdarmu.

Uměleckémosalky.
Prodej obrazů „8> 3 3.3. a ŠŠR
a obrázků za 522 S $58 EJ „PNE
výhodných 59948 |: Ds 38
podmínek.| 33"55 S53- 28 Ša58ZESšon Z6BSNO MRSA

Práce provádějí jen nejlepší nměl.síly.

Veledůstojnému
41duchovensóvu!

v Prahasf, ul.Jan dlaně, t,sriě
9 čís. 19n., rob

Konviktské ul. vyvé pasíř specíelné na kostel náčiní dovoluje
si 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 t. d., vše
v přesném slohu církevním. Staré

. předměty znovu opravuje v původní
Dtenci a jen © ohmí spatří a stříbří. Na požádání hotové

práce na nkázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.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. Žádné presované vý

robky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

né ka hodi všech
kám a somtten.Pondlovéhodiny

v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

x , prsteny,náramky, johl
Cetná uznání zvláště z kruhů vele- a j. v nejmodernějším vedení
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- plnou sáruko
sluze mého ryze křesťanskéhozávodu za A pěnou sárukou

dobu více neš třicetiletého působení. Selidní obsluha při mírných
Učiňte, prosím, malou objednávkou na cenách.

zkoužku. Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

des svýšení cen. — Zalošeno r. 1849.———>

zřídila

v Hradci Králové
v domě pana V. A. Komárka č. 142 (II posch.)

vrodní inspektorát,
Vrchní dozor vede moravský sněm. Bezpečnost a

trvání ústavu tadíž zaručeny.

Pojišťování všeho druhu se vyko
nává a výhodné sazby čelí každé

soutěži.
Bližší vysvětlení podá vrchní inspektor Frant.
Swoboda, který přijmeihnedschopnéjednatele.———
Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšení cen na každou
stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.
proti hotelu „Merknr“ čís. 303.

VARHANY
soustavy kůželové a pneumatické, lahodného zvaku
a důkladného provedení doporučuje sl. farním a
Patronátním úradům majitel c. a k. výsady a zá

slažného kříže budební akademie belg cké

Bedřich Čápek,
stavitel varhan a harmonií v Poličce.

Oltáře,kazatelny atd.
všech slohů

vyrábí a plány neb fot grofie ma pož. zasílá

Frant. Jirouš, —
odbor. závod pro práce kostel. v $latinanech,



Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámu,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

BS“ nákrčníky, "BB
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi Iněné,

MP*>kanafasy, "W
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený aklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obelou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 1836. Velké náměstí čís. 136.

odikMMLMooodkMkKKm

stanic
zasílá první východočeský křesťanský od

borný obchod kávou

František Jelínek
Slatiňany — Čechy.

Káva surová:
Jantos velmi dobrý K 1150
Jantos Perl 123.0

Káva surová:
Druhy velmi jemné:

Portoriko velejemn. K 14—„
Borbon zaruč. dobrý „ 1%-—| Semanik svl. dobré « 16—

Kaguaris dobré jak. „ 1350| Ouatemala jemná | „ 13-50Kuba zelené dobré „18 —| Onatemalaspec. dob „ 1450
Kuba perlvel. silný „ 18—| Javazlatá „15
Ja zelená „ 1280| Menados jemná „ 1760
Portoriko vel. silné „ 18— | Ceylon specialita „ 19-—

Tři notářské prsteny,
jeden s topasem, dva s fialovými
kameny jsou levně na prodej.

Dotazy zodpoví administrace t. 1.

Upomínka

krásná jest podobizna zdařilá, kterou
k Vánocům co nejvýhodnější dárek

doporučuje

J. F. LANGHANS c. a k. dvorní fotograf
KRÁLOVÉ HRADEC Adalbertinum.

Rozsah závodu umožňuje nejlepší provedení při
cenách nejpříznivějších.

Jméno firmy založ. 1876 ručí za
provedení a obsluhu nejsolidnější.

Praha. — Plzeň. — Mar. Lázně.
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Pánům prodavačům účtuje se
za původ. ceny nakladatelské.
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„Dařticán“
v Adalbortinu v Hradci Králové

doporučuje se

velectěnému „P.T. obecenstvu

co nejlépe.

Doporučuje svůj sklad hotových oděvů

pro pány a chlapce, havaloků, županů,

střižného, modniího, soukenného,
lnčného a bavlněného zboží, jakož i

krejčovských příprav.

Právě vyšlo.<a
Moderní

náboženství
Masarykovo.

Odpovídá 8.

Vydáno jako 11. číslo „Časových Úrah“
redakcí Dr. Fr. Reyla.

Přítomná knížka věcně rozebírá nedůsledné

fráze rasarykovy o náboženství; autor usvědčuje»reformatora« Masaryka z veliké neznalosti cír
kevních dějin. Brožura tato hodí se k četbě kaž.
dému — 1 našim intelligentům, kteří z neznalosti
věci sedli na lep ubohým fantasiím muže, který
před svým »reformováním« měl aspoň trochu vážně
podstatu katolictva a protestantstva studovati.

Obsažný tento spisek, čítající 31 str.,
prodáváme po 8 h.

Při hromadných objednávkách poskytujeme
až 509, slevy.

Administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

OUKN

B. me- a knihkupectví. “ws

Poacístroj.



Předplatné na čtvrt roku 2 k 50 k

Číslo 46. | » na půlroku 5 A— k

Francie.
(14) Potřetí píšu tento oadpis, ale Fran

cie je také zemí zajímavou a poučnou, po
učnou v dobrém i vc zlém smyslu, poučnon
pro vše krásné a šlechetné, jež se tam zrodilo,
poučnoui svými nešlechetnostmi, jež se tam
ve jméno pravdy a práva páchaly u páchají.

Poprvé posuzoval jsem politický a nábo
ženský stav této země, jak jsem jej částečněi
z vlastního pozorování zoáti se naučil, podruhé
obfral jsem ae kulturním bojem, jenž se tam
proti katolické církvi rozzuřil a dnes nedá mi
poslední zpráva o hnosném adavačství, jehož
se velká část francouzského důstojnictva, sto
jícího ve službách zednářské lože, na katolic
kých svých kamarádech dopostila, abych po
mlčel o osobnostech, jež kulturní boj vyvolaly
a o jich mravní hodnotě. Je to nový doklad,
jakými charaktery umí býti nepřátelé víry ve
Francii — a jinde. Netvrdím, že kdo chodí do
kostela a hlásí se formálně k věřícím, již proto
musí býti poctivým člověkem, ale je jím bez
odporu spíše, než ten, kdo o kostel nestojí a
víry si neváží, Tomu ačí jediný pohled do
života, pro to netřebachoditdoFrancie.Ověci
přinesla zpráva Obnova již minole, a já po
ukazoji jen na zajímavý zjev, že ministra v0
jenství, jenž byl s adavačskými důstojníky ve
vleku zednářské lože, pomohl tentokrát soci
alista Jaures, čímž ale dokázal, co ostatně již
dávno celý svět ví, že socialisti podporují vše,
ať je to slušné nebo ne, spravedlivé nebo né
pravé, vychází-li to jen od někobo z jich táboru,
aneb od politického spojence. Nikde ta, lživě
jesuitům přičítaná zásada: „účel posvěcoje
prostředky“ nenašla takého opotřebení, jako
v táboře sociální demokracie, jíž není žádný
prostředek dost špatný, vede-li jen k cíli a
žádný zájem dost svatý — ani vlastenectví
nevyjímajíc -= aby nemohl býti pro účely 80
cialistické obětován.

Celá ta věc je i pro naše poměry po
očná. Byly chyby a byla korrapce jistá, dokud
byla Francie katolická, nejsou bez' korrapce
státy protestantské, ale aby se někdy někdo
tak nekalými prostředky u vlády zaby nehty
držel, jak to činí francouzská nevěrecká vláda
nynější, jež tolik hniloby, tolik kalu téměř
denně na povrch vynáší, to se ještě nestalo.
Nikdy nebojuje člověk věřící tak bezohledně
jako atheista, jenž nevěří ve věčnost a proto
nemá ani cítů, ani ohledů. Tak tomu bylo vždy
a tak tomu bude i dále a již to mělo by oči
otevříti těm, kdož kolísají na obě strany, se
dají mezi dvěma židlema, nevědouce, mají-li
se usaditi s křesťany, nebo nevěrci. Tací jsou
ti muži, kteří dnes vládnou 40 milionovému
katolickému národu a že to nejsou ještě ti
nejhorší, že po Combesech, kteří aspoň při
pouštějí nutnost náboženství pro společnost,
mohou přijíti Jauresové, o tom se přesvědčíme,
jest-li ten celý vývoj francouzských věcí, resp.
boj proti katolická církvi, jemuž Be tam
říká boj protiklerikální, budeme sledovati.
Uvidíme, že to šlo ponenáhblu, ale důsledně a
že katolická hierarchie není tu bez viny. Papež
Lev chybu tu postřehl, ale bylo jednak již
pozdě, jednak rady jeho nedbáno.

Druhá repoblika je dílem mužů, kteří
v t. zv. druhém císařství tvořili oposici a po
něvadě císařatví krylo se s katolictvím, zdědila
zcela přirozeně, protože jiných dědiců tu ne
bylo, celý hněv a nepřátelství radikálů cirkev
katolická a poněvadž všickni ti staří bojovníci
monarchističtí, ať to byli legitimisti, or
leanovci nebo bonapartovci, lepili 66 jí na
paty a ona ge jich zbaviti nedovedla a s novým
stavem věcí, jak později papež radil, smířiti
se nechtěla, vyvíjel se poznenáhluten antikle
rikální charakter republiky víc a více, až věci
dospěly, kde dnes jsou. Krátce ve Francii ne
mělo nikdy dojíti k tomu názoru, že církev a
republika jsou dvě nesmiřitelné protivy, když
toma jinde ve světě tak není a kdy církev
proti žádné vládní formě nevystoupila. Tento
názor vrhl ovšem své stíny politické i na ve

řejoý život a uškodil nejvíce kněžstva svět
skéma, jež nebylo tak samostatným oproti
státa následkem konkordátu a svých dotací,
jako řehole, a jež v těch jistých kruzích, které
repoblice přísabaly věčnánepřátelství, ztrácelo
poznenáhlu důvěra a na jeho místo nastoupili
řeholníci, jež šlechta a zámožní oucionálové si
vydržovali.

Tato okolnost vysvětloje ohromný vzrůst
řádů ve Francii v druhé polovici minulého
století — ony povstaly z náboženské potřeby
určitých politických kruhů a nesly již ve svém
původo — i kdyby samy nechtěly —, na sobě
ráz politicky bojovný. Stával sice ve Francii
zákon, že každá nová společnost, tedy i řehole,
potřebuje stataího svolení, ale zákon ten se
při veliké francouzské svobodě nepraktikoval.
Počet žáků škol řebolních převýšil počet žáků
škol státních a školou nabývaly řehole vlivu i
na veřejný život. Poznenáhlu platilo v lepší
společnosti za noblejší, choditi do klášterů na
mši sv. a k sv. zpovědi; řehole žily v úzkém
poměru s lepšími rodinami, řeholníky stávali
se mladíci z lepších krubů a nadanější a
světské duchovenstvo bylo jen pro lid a bylo
tak chudší, ježto pověstná francouzská štědrost
obrátila se k řebolím. Duchovenstvo světské
bylo tím více odkazováno na státní pomoc,
tím více od uí závislejším a tak co divu, že
mezi ním a řeholemi vyvinul se —ne-li zrovna
odpor — aspoň ostrý rozdíl. A přec světské
dochovenstvo je tou organisací, o níž konkordát
mluví a jež zaň je zodpovědno, ono je tou
pravou hierarchií katolické církve.

Tak to šlo dál a dále, až se kruhy, jež
se řeholí držely,od repobliky úplně odvrátily
a řehole neučinily bohužel ničeho, aby veřejné
mínění, jemož za svůj rozkvět vděčily, s da
nými poměry smířily a v souhlas uvedly, na
opak čím pochybnějším stávalo se uskutečnění
starých politických ideálů, tím větší stávala se
roztržka. Katolictví a smýšlení protirepabli
kánské se krylo a v tom zemřelý sv. otec ve
svém bystrozraku postřehl největší chybu, jež
byla tím větší, že to katolictví nabylo svého
vtělení v duchovenstva řeholním a ne světském.
Jako kdysi španělským katolíkům radil papež,
aby zájmy své neztotožňovali se zájmy jedné
dynastie, tak chtěl zabrániti, aby se francouzští
katolíci engažovali pouze pro strany oposiční
a tím na se uvalovali záští protivníků; ale
francoozští katolíci mu neporozuměli, naopak
mnozí z nich roztrpčeni ustoupili z veřejného
života a jeden z nejmocnějších řádů papeže
vůbec neposlechl, drahý pak se podrobil jen
na oko. Když pak aférou Drejfassovou vášně
nejvíce propukly, považovala církvi nepřátelská
vláda dobu za nejpříznivější, aby reformou
spolkového zákona zasadila jí nejcitelnější ránu,
alo posud nebylo ta bezohledného Combesa a
co Waldeck-Rousseau vypracoval, neslo stále
ještě na sobě ráz amírněnosti. Jako bystrý
právoík pookazoval na slib řeholníků, jímž
staví se oni sami mimo obor obecného práva,
čemnž ovšem mnozí poslanci neporozaměli a
teprv když přišli jiní a poukázali na miliardy
mrtvé ruky, za něž mohl by býti zřízen fond
starobní a invalidní pro pracojící třídu, počala
ukce proti řeholím nabývati ve soěmovně půdy.
Socialisté nabyli vrchu a boj proti církvi pře
sunut na pole sociální.

Waldeck Rousseau, jeně se k zabrání ře
holního majetka a k potlačení svobody ve vy
učování nechtěl propůjčiti, ustoupil, přišel
Comběs r. 1902, jenž z počátku potlačil řehole
neautorisované, letos pak v červenci vydal zá

kon, jímž zapovidají se řehole vůbec, tedyity, jež si svého času vymohly vládní povolení
a statky všech od státu zabrány. Rousseau
viděl, že to již není boj proti kongregacím,

brž proti katolicismu vůbec, s čímž nesou
hlasil a brzy na to zaopatřen zemřel, politovav
kroku, jejž proti církvi učinil, jemuž nebylo

porozaméno a jenž k takým důsledkům vedl.e všech těch opatřeních podržela nynější
polosocialistická vláda jen ztěžka většina a
v poslední kampani vytrhl ji vůdce socialistů
Jaures, který to zajisté neudělal zadarmo a se

Imserty se počítají levně, I
Obnova vychásí v pálek v poledne.

svým kontem se jistě přihlásí. Jest-li se dříve
bral stále obled na cit pro svoboda vyučování,
ve Francii tak vyvinutý, prohlásila nynější
vláda bez obalu, že učení řeholí není totožné
se smýšlením republikánské společnosti, že hájí
repabliku proti jesnitisma a že kdo radikální
oficielní názor na život nesdálí, nemůže v rrpubli
kánské společnosti býti vychovatelem a učitelem.
Tím odejmato rodičům všecko právo na výchovu
dětí, stát prohlásil se i v tomto, Bohem a pří
rodou rodičům propůjčeném právu za 8vrcho
vaného pána a poněvadž jedná tak ne vůči
všem svým občanům, nýbrž pouze vůči pří
slušníkům katotické církve, nkázal se jedno
stranným, nespravedlivým a surovým. Církev
francouzská chybila, že zájmům monarchistů a
nationalistů věnovala tolik pozornosti, ona
s nimi prohrála, ale ona s nimi beze vší po
chyby zase zvítězí, poněvadž nynější vláda je
příliš zbahnělá a postrádá vší mravul síly,
aby trvale své místo uhájila.

Jako a nás dostávajíse mandátydo rakou
mažů čím dále rnéně povolaných, jak sám
příslušník českého poselstva přiznal, tak pře
chází i ve Francii vláda na muže čím dále
bezohlednější. Zvítězí-li Jaurés, dojde k revo
laci z dola, aneb vzmaží se nationalisté a
zasáhne vojsko a dojde k revoluci s hora.
V každém případě přijde však revoluce, která se
dostavuje v nešťastné této zemi vždy v 30 le
tech a období toto uplynulo. Tanec nad sopkou.

Slasti vídeňských Čechů,
(3) Události inšprucké znovn nám vnocají

úvahu o atiskovaných bratřích v blavním mě
stě naší říše. Říšský soud tedy prohlásil, že
Čechové ve Vídni nebydlí jako národní kmen,
a řeč jejich tudíž není řečí » zemi obvyklou.
Tu to máme! Jak se dají paragrafy z důvodů
pclitickyých pražně vykládati!

Zde se nejedná ani o historicko-právní
důvod; zde běží o právo nejpřirozenější, o stá
vající skutečnost. Jsou-li v zámořských kolo
niích i Mašakarambové, Hotentoti a Zulukafři
vychováváni v jazyku mateřském, zda se má
odpírati tolika Čechům — poplatníkům právo
na vychovávání dětí v jazykn národním?Je-li
Vídeň hlavním říšským městern, je-li soustřed
ným bodem tolika různojazyčných národů, má
se to poznati i ze zevnějšího rázu jejího; ale
při dosavadní soustavě centralisační jeví 56
Vídeň jako hlava ryze německého státu, ačkoli
sem putují daně těch státních občanů, jichž
obrovská většina náleží národům neněmeckým.
Vídeň nasazuje si ryze německou masku, třeba
že hostí jen Čechů na 300.000.

město hrdé, kdy si vezmeš z historie
svého vývoje aspoň trochu poučení? Kdy aznáš
pravou příčinu velikosti své? Čím jsi bylo
proti Praze, pokud osud naší země těsně s tebou
spjat nebyl? V Praze byla aniversita mnohem
dříve než v nynějším pyšném městě nad Du
najem; a když r. 1565vešla vídeňská universita
jakž takž v život, byli Vídeňáci rádi, že jim
přišli dělat professory mistři z Čech. Vídeňský
chrám sv. Štěpána počali stavěti čeští stavitelé.
Jak vyspělá byla Vídeň před utvořením Ra
kousko-Uherského soustátí, patrno také na př.
Z této okolnosti: v Praze v době předhusitské
bylo mimo universitu 25 veřejných škol, kdežto
ve Vídni i v době pozdější — jen čtyři nižší
školy. V obchodu a průmysla držela Praha
velikou převahu nad Vídní. Vídeň musil za
chraňovati Jiří z Poděbrad, Vídeň hájily tisíce
českých bojovníků proti tureckým bordám.

Po bitvě Bělohorské počalo se přesano
vati těžiště moci a slávy Rakousko-Uherského
soustátí « Prahy do Vídně. Zdaž však Vídeň
vlastní silou počala tolik zkvétati? Nikoliv;
hlavně zage českým penězům a českým při
stěhovalcům má děkovati za svůj obrovský
vzrůst. Hlavně obětmi Čech, obětmi Prahy,
města dříve císařského zkvotlo tolik veleměsto
nad Dunajem. A jak projevuje svoji vděčnost?
Ani jednu školu veřejnou nechce povolil



tislc českých dětí. Ceský živel jest ve Vídní
hůře odstrkován než na př. v Mnichově —
v cizině. Centralisační systém vlády Kórbrovy
jest k národopežním potřebám našim tolik

„Pozorný“, Ši bě Čechách zacbází se 8 námijako s cizluci. dakby teprve ve Vídni chtěla
vláda dělati něxteré ústupky? A přece Vídeň

dobře ví, že by státu velice pros člo, kdybynáš národ splnění spravedlivých požadavků
zahořel také skatečnou vlasteneckou láskou
k Rakousku. Ale vláda sama občany nejloayl
nější odstrkuje. Vídeň jest vlastně nyní nej
větším městem českým; vždyt ani v Praze
tolik Čechů nesídlí jako ve Vídni. Ale v tomto
městě, které má podporovati práva všech
svých národů, nepovolena aní jedna veřejná
česká školal Či domnívají se páni ministři, že
vymazlení němečtí nacionálové budou za to
vděční, jestliže se jim ua účet Čechů stále
bude bazardně rozdávati? Čím více se před
pokřikem Wolfiápů couvá, tím jsou tito pánové
drzejšími, tím více loyalita, rakouské vlaste
uectví šlapají v prach. Kdo z nich se kde
chlubí, že jest Raxušan? Německé násilnosti
a protesty pro elezské paralelky, pro vlaskon
fakoltu na universitě laŠprucké snad otevrou
oči i největším optimistům. Německý mazlíček
zbujněl velikými dary příliš, tak že stojíme
před situací velice významnou: Němci svojí
bujností Rakousko ženou ve zkázu a jiné ná
rodnosti vlastně musí ueloyalní, protistátní
kousky vyhýčkaných německých nacionálů na
pravovati. Kdy pozná rakoaská vláda své přá
tele? Nevyburcuje-li pány ministry ze spánku
ani skandál inšprucký, pak už opravdu nepro
citae Vídeň nikdy. Doufáme povně, že odálosti
inšprucké sblíží ještě více neněmecké poslance
říšské rady, a pak niť stranmické politiky
Kórbrovy přetrhne se jako vlákno. A co zatím
máme činiti my? Jsme odkázáni zatím na
drobnou svépomoc. Podporujme tedy horlivě
školu Komenského; a platíme-li my katoličtí
Čechové na missie čínské, africké, nezapomí
nejme oa vydatnou podpora českých boho
služeb ve Vídni. Milujme všecky bližní své,
ale nejvíce vlastní duchovně strádající krajany |

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 9. listopadu.

(Čím se také odůvodňuje odročení sněmu králov
ství Českého a jmenování osoby prof. Dra. Ant.
Randy českým ministrem. — O tom, sdaš jde

český národ kulturně ku předu nebo spátky.)

Rychlé a zřetelnými důvody neobjasněné
odročení sněmu království Českého, který byl
v říjnu k zasedání svolán, aby celou řada na
léhavých a neodkladných zemských důležitostí
vyřídil, mělo prý svou příčinu nejenom pouze
v úporném stanovísku poslanců německých,
avšak také v tom, že se v něm mělo jednati
o vážné záležitosti, jež na přetřes vo sboru tom

FEUILLETON.©
Z filosofických reflexí blázna.

Prozrazuje Josef Váňa,

„V ústech bláznů jest srdce jejich.“
Sirach 21, 20.

Henryk Sienkiewicz praví ve svém ro
mánu „Bez dogmatu“: „Člověk, který po sobě
zůstaví paměti Špatně nebo dobře psané, byl-li
jen upřímný, odkazuje a dává budoucím psy
chologům a románopiscům uetoliko obraz své
doby, ule i jediné pravdivé lidské dokumenty,
kterým lze důvěřovati. Píše-li kdo paměti, již
tím pracuje pro svou společnost a zjednává si
právo na záslubu.“

Zvláštní náhodou dostaly se mi doukou
zápisky — blázna. Byly to črty, úvahy, reflexe,
sentence bez ladu a skladu. Zadíval jsem se
do nich jen ze zvědavosti, Četl jsem kus tu,
kus tam a hle líbilo se mi mnohé.

NÝ ústech bláznů jest srdce jejich“, praví
Písmo. — Blázen hledí na osobu, nedbá na
nelibost, nevšímá si bněva, co srdcem mu letí,
to řekne. Pravda a upřímnost o něho nade vše.

„Blázni a děti mluvivají pravdn“, slýchal
jsem často. — Ajest tomu tak. Maohou trpkou
pravdu mosíme slyšeti jen £ úst blázna. A
odtud i ošud její.

„To je blázen, co?!“ asmějeme ge útrpuě'
a necháme vše při starém... — — —

Prozrazuji zde něco z podivných těch
zápisků. Zdají se mi býti upřímné a vyznívá“
z nich nezkažená lidskost. Tu a tam výkřik“
nevole“ a mravního rozhořčení činí je jen
sympatickými a projitá alza nad zlobou a ú-'
tisky lidi myslících a majteíoh moc dodává jim
jen ceny a důležitosti. Tím právě sdají semi
býti též i záslužnými.

„Blázen |* .
„Moba ei mozek zrovna rozmysliti a Bůh

dříve nebo později příjíti musí. Odročením
sněmu mělo se prý tomin předejítí, abý"ke
stávající poměřy ještě více nekomplikovaly,
kdyby se v něm mělo také ještě bez příprav
jednati o otázkách, jež se na denní pořáde
sněmovní ku projednání hlásily.

Své doby„Podali totiž na sněmu zemskýposlanec dr. M.Stránecký a soudruzi dotas,
aby byly zemským výborem království Českého
sněmu vysvětleny poměry týkající se českých
korunních stetků, jež byly své doby státní
správou rozprodány.

Na počátku říjnovéhozasedání jmenovaný
poslanec se svými soudraby odpověď na dotaz
ten urgoval, tak že se dalo očekávati, že se o
záležitosti korunních- statků českých v ploém

sněmu královetvíČeského nevyhnutelnějednatimusí.
Mimo to byl pro říjnové zasedání sněmu

chystán další důležitý dotaz. V kabinetním
listě císaře a krále Ferdinanda V. Dobrotivého
ze dne 8. dubna 1848, který jest vlastně pro
hlášením a potvrzením nynějšího doposud plat
ného zřízení v Čechách, stojí pří odstavci V.
ustanovení znějící: „Občanské postavení židů
v Čechách, přiměřené času a poměrům mlstním,
má se na sněmě Českém v zralé uvážení vzíti.“
Poněvadž se to doposad nestalo, ač robotní,
desátkové,a vůbec všechnyostatní poměry,též
občauské a obecní postavení lidu selského byly
již dávno upraveny, měl býti na sněma podán
dotaz, kdy také konečně až doposud odkládané
zralé uvážení občanského postavení židů v Úe
chách, kteří předce měli do r. 1848 různé dů
ležité zem-ké povinnosti, o jejichž upravení a
náhradě doposud oa sněmě jednáno nebylo,
dle kabinetního listu císaře Ferdinanda ze dne
8. dubna 1848 ke svému projednání dojde.

Na jednání o otázkách těch nebyla zej
ména vláda připravena a proto, aby se při
jejich probírání na sněma mohla o příslušné
znalce opírati, bylo prý zasedání českého sněmu
odročeno a do středu vlády povolána byla
hlavně proto vdborná autorita v osobě Jeho
Excellence pana ministra dra. Ant. rytíře
Randy, aby mu bylo jako českému ministra
uloženo, aby on, jsa světovou právnickou au
toritou pokud se „držby“ týče, tyto spletité
záležitosti vládě rozloštiti pomohl.

V mladěl české generaci totit zavládají
všeobecného uznání a souhlasu bodné proudy
žádající, aby otázka českých korunních statků
byla konečně urovnána a Úeskéma království
nahračeno, co prodejem jejich ve prospěch ce
lého státu a i Uher ztratilo a dále aby se
pojednalo o tom, co do r. 1848 židé na růz
ných dávkách zemi masili odváděti a poněvadě
dávky ty nebyly doposud, jako byly ostatní
povinnosti, vykoupeny, aby 8e o tom konečně
časově přiměřeně rozhodlo.

Poněvadž se očekává a jest jisto, že mladší
česká generace záležitosti tyto se svého zře
tele více nepustí a důsledně vytrvale na ko
nečné jejich vyřízení na sněmu bude naléhati,
má jim nynější český ministr jako právník
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jest můj svědek, že se nemobu na nic upama
tovati.

„Blázen |“
Divám se na to slovo tisickrát, obracím

je na vše strany, dívám se na ně od shora,
dívám se pu ně od spodu, mohu je pobledem
rozvrtati, než vše marno. Jako ledovec stojí
přede mnou a já nemohu přes něj.

Jednou ráno vyšel jsem z domu. Lidé se
zastavovali, hleděli na mne vyjeveně, kroutili
hlavami a něco 6i tajemně šeptali...

Pohledy lidí bývají nesuesitelnější a do
těrnější než mouchy.

„Co na mně ti Jidé vidí, čím jen jsemge
stal tak najednouzvláštním? 1“

Švihnul jsem bolí do vzduchu jako. bych
se brániti chtěl a otočil jsem se usi dvakráte
rychle na podpatku. 

Nenadálým tím pohybem sjel mi 6 ra
men svrchník. Byl obrácen naroby...— —

„Bláznel“ vykříklo vedle mne jízlivě u
mouněné švícko a pohbrdlivě vycenilo na mne
zuby. A při tom ukazovalo 8i stále potutelně
Špinavým okazováčkem pravé ruky na čelo.

„Blázne...— ——!
Jako kdyby byla elektrická jiskra projela

mi tělem, jako kdyby hrom býl vedle mne za
borácel.

„Blázne . . „ blázne .. .!“ hočelo mi
v blavě, dunělo mi v prsou, svíralo mne v hrdle,
dasilo mne v dechu a tížílo mne v nobou ...
Jako kdyby mpe byl někdo najsdnou Bilným
rozmachem bodil v jiný sovět.

„Blázne.... blásne.. .!“
Sabám si us čelo, chytám se sa hlavu,

dívám se v odlesk výkladních skříní a stále
bikoho nevidím než sebe — ponzesebe... ——

„Bláznel"“ rozkřikne 60 na mne znova
učeník. ; .

„Padoucha, cos to řeul?|“; zařval jsem
zběsile, skočil jsem jako tygr, rosevřel pěstí,
abych -bo ohytil za obřán a sovřel ma poškle
bek v hrdle.

věnovati svou pozornost a pro ký národ
a vůběčobýva istvó“českéhokrálo ští uspo

ojivým pro úě způsobem je pomoci urovpati,
kmilé se o ulch ua sněma opět mlaviti zaěhe.

Opatření toto, o němž ae nyní povídá,

jeat docela včasným a ipístným a docela byvysvětlovalo povolání osoby nynějšího českého
ministra do středu vlády. Ten zajisté že se
jazykovými a pravopisnými záležitostmi v mi
nisterstvu zabývati nebude. Proto se tomu 0
chotně a rádo věří, že novému ministru kra
jsnu jako vynikajícímu odborníka připadne
mezi jiným objasnění těchto záležitostí, aby
„dršba“ českého království v zapomenutí ne
přišla a aby její důvodnost a důsledky
byly tské právnicky dokonale opodstatněny a
napotom podle toho vyřízeny.

Jest pochopitelno, že vyskytnou sa čini
telé, kteří nebadou rádi řeč o tom vedenou
poslouchati, že se budou odvolávati na celou
řadu mínění, aby se o tom všem raději ml
čelo, na což se za nynějších poměrů počítati
ovšem že více nedá.

Jednoho se n nás v Čechách neopatrně
zapomíná, tak že se potom stávající poměry
od všech starších osobností nesprávně posu
zají. Náš dorost, naše mladá generace, která
v desíti letech bude ve všech okolnostech a ve
všech směrech přirozeným pochodem pokroku
světapánemsituace,vychovánajesta odrostla
v zásadách a pojímání společenského života
docela jiných, než-li jaké bývaly ještě v letech
osmdesátých minalého století.

Socialistické, tiskem rozšiřované principy
v té své části, která se hodí pro každého ne
milionáře, pronikly naši čísti umějící mládež
tak, že odpor a mluvení proti tomu jsou há
zením hracha ua zeď. Čechovy „Plsně otroka“
jsoa za dnešních dnů první četbou dorůstající
generace a proto jest také patrným rozdíl od
smýšlení oněch našich vrstev, jimž byly první
četbou Máchův „Máj“, Čelakovského „Růže
stolistá“, Jablonského „Moudrost otoovská“ u
konečně Hálkovy „Večerní písně“.

S tím se musí počítati, že nová, dorů
stající generace stojí na docela jinačích zása
dách a na úplně odlišném stanovisku od toho,
jaké mládež mívala před dvaceti a více lety.
A proto, kdo proti těm nebo oněm zjevům,
jež se ve smýšlení a ze smýšlení toho ply
noucím jednání mladé generace brojí, zapomněl
si zjednatí způsobilost, aby zjevy ty chápati
dovedl a aby chování své si ve příslošném po
měra k nim saříditi uměl.

Proto jest docela v pvřádku a včasno,
když se vladá stará, aby si ve příčině od mladé
Generace na denní pořádek uvedených důleži
tých záležitostí od povolaného znalce předem
zjednala poučení a když mimo jiné také za
příčinou toa byl právě prof. dr. Ant. rytíř
1anda na křeslo deskóho ministra krajana po
volán, aby případně dle nastalé potřeby otázku
českých korunních statků a potom doposud na
českém sněmu opomenuté urovnání otázky ži
dovské z právnického stanoviska uvedl v ko

—-
Učeník však oskočil, s výsměšnými po

suňky hopkoval po svém zaměstnání a stále
volal: „Blázne, blázne ...

A od té chvíle cítím, že skutečně něco
zvláštního se moou 86 stalo. Oko leskoe 6e mi
často horečně, tak jako kdyby chtělo do jiných
světů a v hlavě to viřívá, jako kdyby z dálky
valila se povodeň...

Auo, ano, ta hlava, ta hlava!
Jako rozbouřené mraky po obloze, jako

houf ptáků, když na podzim letí v jiné kraje,
jako rozvášpěné vlny divoké řeky, tak letí
v mé blavě myšlénky. V divokém reji shlukují
ge v pomysly, v představy a v neladaém běha
spřádají se v pásmo výroků a slov...

Chci je epoutati, chci je ovládati, hojjim dáti patřičný běh, chci je odíti slove

všechnynajednou, chcíjimi zahřmětivndivenýsvět, než nemožno. Jako příval, který nezn
pout a mezí, jako násilně poutaná pára v roz
žbavené pánvi narazí na moji soudnost, ros
boří zábradlí a ploty logických ohrad a až 80
valí jako příval v šíř i v dál bez ladu a skladů,
valí se v divoké nezkrocenosti a zachvacují
vše,zaplavujívše...

Ložel jšem nedávno na hrázi rybníka aprostřed hlubokých tmavych lesůa díval se
do jeho jasné hladiny.

„Jak přepodivné to zrcadlo, jak závratná
to hloub!

Moasil jsem se chytiti za blavu. Táhlo
mne to tam, strkalo, hnalo. V úskostecb jeet
dýchal, ve strachu na čele se potil. — Ach, t
bezedno, to bezedno... — — —! |

„A potom mluvíme o věčnosti, o nekoneč
nosti a nemáme ani smyslů, abychom otevřeně
podívali se v odhslanou tvář vesmira. — Jak
jeme opovážliví!

Jaké to ohromné dálky, jaké to bezadné
hloubky bez konce, bezmezí, bez obráničení !
— Nechápn, jen 86 lekám a chvěje. ©

Tak hlaboký i dach lidský. Zdá seip.že vidíme na jeho konec, ale zatím sa sdán:

——



v jejichž směru Vy se otázky ty mobly
nd a době přiměřeněuspokojivěa
správně vyříditi, aby novyřínení jejich dáleoezůstávalo záležitostí otevřenou.

. -. ..
Naši dnešní českou veřejnost pronikají

dva naprosto 60 potírující odpory, o nichž
teké třeba vážně a podrobně promlaviti. Na
jedné straně slyšíme u nás jásot a potěšení,
jak prý kráčí český národ kaltorně ku předu
a na drehéó straně zase slyšíme nářky a lamen
tace, jak český národ kaltarně zůstává pozadu.

Čo jest z těchto si odporajících tvrzení
rávda?

P Odpověď na tato otázku dali bychom
takto. Pravda jest, že českému národu stojí
k disposici a nabízí ee tolik koltarních pro
středků a pomůcek, aby skutečně ku předu
kráčeti mohl přiměřeně svým porněrům, ale
pravda jest, že největší většina příelašníků
českého mároda dobrovolně a schválně podá
vaných a aabízených kaltarních prostředků
nepoužívá v té míře, aby kultorně pozadu ne
zůstávala, tak že následkem toho 0 přiměřeně
poměrném pokroku českého národa dnes mla
viti nelze, nomwá-li se apřímač přiznati, že
většina jeho stojí a zůstala za svoa dobou
kultorně pozada.

O kultaraí potřeby a pomůcky pro český
márod v posledním století staralo se tisíc obě
tavých, vysoce vzdělaných, na výši evé doby
stojících a prozíravých mužů, avšak všecko
jejich přičinění, všecky jejich snahy a práce
vyběhly z většího dílu na prázdno, neboť u
oás na kalturní výši doby stojící muž jebt na
tom hůře, než-li za koltarní výší svého Času
daleko stojící mluvka.

U nás totiž vešlo ve zvyk krasořečoční,
které ovšem že postupem doby pokleslo na
jalové a prázdné plácání, tak če ve zracích
Širší veřejnosti daleko výše stojí a stáli vše
lijaci povídálkové, než li nejpředaější osoby
kultarní a vědecké, které veřejnou slažbu
spatřovaly v tiché, činnorodé a platné práci.

Pulacký, Šafařík, Jangmann, Čelakovský,
Tomek atd., když o starších nemlavíme, jsou
českému národu známi pouze dle — jmen.
Jména ta ovšem že stále brána jsou na darmo,
neboť udeříte-li oa ohánějícího se jimi řečníka,
v devíti případech z desíti aslyšíte, že řečník
ten ani vůbec neví, co nositelé jejich vykonali
a co na světě vlastně chtěli.

Jak málo se česká veřejnost po dílech
jejich ptala a jak málo jejich výtisků „šesti
milionový“ národ za padesáte a více let spo
třeboval, dovodíme fakty.

Josef Jungmann vydal skoro před sedm
desáti lety svůj „Slovník“. Od té doby šily a
ve svém působení vystřídaly se tři české Go
nerace, z nichž každá inohla spotřebovati těch
„Slovaíků“ na nejméně alespoň tisíc. Jaogmann

de však v letech třicátých minalého stoletíislc do prodeje nedal, snad jenum polovici
dostali jich soukromníci.

livým tím koncem hlaboké nekonečno ...
Myšlénky letí, obraznost víří, představy se
spřádají, ale to vše jen let ptáků v dozírné
dálce a výši. Tam dál, tam za nimi prostor
nový, prostor ohromný, prostor pomyslů dosud
nezrozených...

Jak miloji příroda, jak jí rozumím, jak
jsem šťasten, mohu-li se zahloubati do. její
tajů a naslouchati té jeji zvláštní, hluboké 8
významné mluvě! Tuším, že bych druhého
člověka nenašel, A začnu-li o tom mlaviti, vy
jeveně každý na moe hledí.

Blázen, hm blázenl“
- A jd'oprávda nemohu za to. Mám otevřený

prokaždé zabarvení nebes, pro každé kvítko,
pro každou travinu, pro každého červíčka, pro
každé hnatí vzduchové.

Jsem jak Aeolovabarfa. Táhne to stronami
duše mé a zaznívá to ve mně nejlíbeznější
harmonif. A naladí to vždy duši mou k pokoji
a klida jako dobrý hudebníkÚástrojká tla
diti ami.

Miura přírody činí mne šťastným, činí
mne klidným a schopnost, še mlavě té rozamím,

úřady ve státě.
Nedovedu sí představíti milenku, která

by lépe blažila vyvolence svého, jako blaží
příroda mne. A proto snad tolik rozumuja,
proto snad tolik cítím a vnímám, že příroda
mou učitelkou a těšitelkou.

„Blázen,hm bláseni“, n DAmne.
A jinde rád bych věděl, kdo blázní, jáne iné“ 205 108 bol ce 0

„Jaa ovšám, blázen „nebude míti přítele
a nebade vděčnost dobrodiní jeho. ..—-— —“

„A pak se divte, že od příbytků lidských
prohbáma toulám6e jen v přírodě...———

„ina blázen !“

A tak dejte insert důes, Vo sedmdesáti
letech, že chcete Jungmennův slovník koupiti
a sesnáta, že ho můžete dostati hned třebas
padesáte výtisků, z aichž bade čtyřicet jako

To svědčí, že Josef Juegmana byl jenom
oslavován, ale meznán. Žeby si na místě jeho
„Slovuíka“ od pětadvaceti let opatřovala pře
dešlá a nynější generace v poměrném počtu
„Slovaík Kottův“, o nepravdivosti toho pře
svědčí každého nakladateletví Simáčkovo.

Celé dytriamby napsány byly o Šafaříko
vých „Starožitnostech“. Sečtěte výtisky za
sedmdenáte let vyšlýchjejich tří vydání, a dopo
čtete se počtu nanejvýš asi 3000 a dejte insert,
že si výtisk koupíte a dostanete haed oabídku
kolika set, z nichž si budete moci vybrati sto
výtisků doposud aerozřezaných.

A jděte po Čechách dům od domu,
v nichž sídlí osoby, jež hrdě odmítnou a ne
připustí pochybnost o své koltarní výši a hle
dejte a vích Palackého „Dějiny“ a shledáte,
že český národ za více než-li padesáte let,
jejichž během vystřídalo se na světě na 20,000.000
Čechů, spotřeboval ani ne 10.000 výtisků nej
důkladnější bistorie své vlasti.

Po čtyřicet let se u nás blásá, že jsme
národem Husovým, jehož osl.va stojí každo
ročně nejméně 20.000 zl., což dělá dohromady
za onu doha okronhle 2,000.000 K. V letech
šedesátých minalého století vydal Karel Jaro
mír Erben české spisy Husovy asi v 1000 vý
tiscích po 6 zl. Kdyby je národ Hasův rozkoapil,
stálo by to 60.000 zl., ale třetina z nch po
tloaká se doposud netknuta po antikvářích,
na koupi jejich není a nebylo — peněz!

Z těchto příkladů lze sonditi, jak málo
o zajímavou, poačnou a důležitou knibu stojí
česká inteligence, o jejíž taposti a nevšímavosti
ku koltorním prostředkům a pomůckám do
vedli bychom vyprávěti celé kroniky a 0 jed
notlivcích botové humoresky. Bývá to obyčejně
k smíchu, když umře vynikající osobnost, že
knihovna její na velice řídké čestné výminky
jest úplně bez ceny, nabo že žádné neměla.

Známe dokonce případy, že české kultarní
osoby autory věnované jim důležité knihy po
sílají ihned nerozřezané na prodej do —anti
kvářů. A jistému nakladatelství se dokonce
stalo, že se mu při velikonočním trhu sešel
knihkopcům do Komise rozeslaný od něho vy
daný vědecký spis ve větším počtu zpátky,
uež-li v jakém byl jiw rozeslán. O možnost
toho postarali se pánové, jimě po výtisku vě
novali autor nebo vydavatelstvo „k vůli cti“

A dle toho lze si potom předataviti, jak
asi se kulturně vzdělávají nižší vrstvy, když
činitelé, kteří mají býti nositeli, znateli a ší
řiteli kultary, nejenom že sami ve své veliké
většině kultarních prostředků a pomůcek vůbec
nekupují, ale že, když jim jsou darovány, ihned
je za pár baléřů prodávají, aniž by se do nich
vůbec podívali.

Jak český lid poměrně málo o kultarní
pokrok stojí, toho výkazy mohou podative
řejné kuihovny po českých městech, z nichž
některá vykazaje v ohledu tom žalostná data.

Co čte dnes náš pokročilý rolník?
Co čte dnes náš pokročilý řemeslník?
Co čte dnes naš pokročilý živnostník?
Co čte dnes náš pokročilý kapitalista?
Co čte dnes náš vlastenecký úředník?
A tážeme se, co Čtou naši poslanci?
Obyčejně nic a když jim jest někdo

ochoten něco zajímavého nebo poučného před“
nésti, nejdou ho vyslechnout takél

Proto deklamace o přiměřenémkulturním
okroku většiny příslašníků našeho národa
800 jalovou frasí a hovor o rozkvětu literatury

jest povídáním o mrtvé narozeném dítěti. Mla
viti dnes o nějaké přítomné době odpovídající
kultarní úrovní u nás, jest nesprávným sebe
klamem, ale mloviti o atlantické ignoranci 8
kulturní omezenosti bylo by docela na místě,

jež vlastně skutečnému a pravému pokroko
národa překážejí a nevědomostí svou kaltarní
výši jeho snižují pod žádoucí její úroveň a
potřebu.

Obraná.
(3) Rlerikální mevzdělamce. „Čas“

Ještě ani nepřečetl brožuru, jež pojednává o
„moderním náboženství Masaryková“, a již pi
sateli spílá klerikálních nevzdělanců. Jelikož

s „Časem“ si pohovořiti. Objektivní spravedl
nost vůči katolickému knězi jost zboží, kterého
bychom i zabílého dne s lůcernou v „Čase“
marně bledali, A marné také jest mu přípomí
nati elašnosti mozi vzdělanci obvyklé, protože
rakavičky dřívějšírealistické ablazenosti dávno
jiš zahodíl. Vědyť ani nechápe hříchů svých
proti zásudě, která se hloupým lidem utále
musí cpátido hlavy, že v Norimberče nově
čelí dříve zloděje, pokad ho nechytili a neú

evědčili. Ve věci pak samé jest to povrchní
paušálností, nazývati někoho klerikálním ne
vzdělancem dříve, nežli důvody jeho jsou vy
vráceny. Tento způsob jednání, tak často proti
nepohodlným důkazům od „Času“ užívaný,
mohli bychom již nazvati čínským copem na
jeho filosofické hlavě. Jinak výrok o kleri
kálním nevzdělauci u realisticko-časovského
žarnalisty nás nikterak neudiví, neboť takový
gentleman má každého katolického kněze až
ve čtvrtém žaludku. Ovšem jest to také nějaká
opovážlivost, dokazuje-li kdo Masarykovi kři
klavou nedůslednost a rozličné věcné nedo
statky v problémech, jež neustále Juští. Ne,
to se nesmí trpět, to není přece dovoleno,
vždyť, rozumí se samo sebou, Masaryk má
vždycky pravdu a nic jiného než pravda, Oh
ano, jeden jest Masaryk a Herben jeho prorok,
kterýžto prorok osobním kultem mistrovi
vzdávaným jest již opojen, jako Tarčín opijem.

(3) „Pončný“ kalendář „Palacký“.
Od organisovaného učitelstva, které se chlubí
pokrokovostí, mělo by se očekávati aspoň
trochu samostatného myšlení. Ale pánové místo
vlastního utadia přežvykojí bezmyšlenkovitě
protikatolické nápady lidí jiných. Nač nějaká
vědecká censura, jedná li se o kopanec do ka
tolika? Ovšem že orgauigovaným pánům, kteří
vzdělaným kollegům natropili svojí „vědou“
již tolik ostudy, nenapadne vzíti v úvahu také
obranu katolictva proti nestoudným lžem.
Důkaz, jak „nestranně“ pánové chtějí poučo
vati, podávají jejich kalendáře „Havlíček“ a
„Palacký“. Pro dnešek chceme podati několik
ukázek z kalendáře „Palackého“. Zde opakují
se nepravdivé fráze Masarykovy o husitské
reformaci. Prý Hus bojoval za svoboda svě
domí. Pravdou však jest jen tolik, že chtěl
vybojovati volnost jen svým vlastním myšlén
kám nejen dobrým, ale itolik převráceným, že
ani moderní husita neodvažuje se takové proti
církevní nápady šířit. A dále pravdou jest,
že Hns vybízel velinože, aby násilím nutili
lid k účasti při náboženských výkonech, hlásal,
že veústuput kacíři mají býti na brdle tre
stáni; takovým způsobem rozhodně nebojoval
za svobodu svědomí. Vodstavci, pojeduávajícím
o „osvětném významu reformace“, poukazuje
opisovatel Masarykův na učené české bratry,
na Komenského. Ale o vědeckém pokroku sa
mých husitů jest pisatel hezky zticha. To ne
poví, že Táboři vášnivě se stavěli proti vyš
Šíma vzdělání; nepoví, že za husitství druhdy
slavná universita Karlova živořila tak, že dě
lala svojí „vědou“ českéma jménu jen hanbu.

Prý se Čechové zásadám reformace zpro
nevěřili ustavičným smlouváním s Římem, kom
paktáty, atd. To jest zase bezmyšlenkovitá
fráze vyrobená na ohlupování lidu. Smlvuvání
s Římem nebylo zrazením „zásad reformace“,
poněvadž ani Hus ani kališníci neměli v pro
gramu utvoření zvláštní církve, nezávislé na
křestanstvu ostatním. Vždyť ua př. i po bitvě
na Žižkově, kde Čechové přece zvítězili, jednali
tito hned o spojení scírkví. Sjednocení s církví
— tof byl jeden z hlavních bodů husitského
programu téměř po dvě století.

Prý také „české bratrství bylo květ činů
Husových.“ Zase nové balamacení. Proč vznikla
českobratrská církev? Nikoliv proto, že by se
byl prvním bratřím Hus velice líbil; vždyt na
př. sám otec jeduoty Chelčický zle na Husa
útočil. Ale jednota českobratrská vznikla takto:
zbožnější kališníci těžce nesli zpustlý život
kněží kališných, viděli, že za „reformace“ jsou
mravy v Čechách horší než dřív a proto přes
všecko stíhání kališných inkvisitorů zakládali
náboženské epolečnosti zvláštní, jež se pak
jednotně organisovaly.

Ostatně dosti již o těch nepravdách, jež
se přímo v článečka dle Masaryka sebumíro
vaného hemží. Hovořili jsme o těch a podob
ných historických blaudech šíře již jindy.

„Palacký“ opakoje drze nepravdu již dávno
vyvrácenou, že kněžstvo vikariátu náchodského
se vyslovilo proti katolickým spolkům. Tato
nepravda byla vyvrácena samým vikářem vdp.
Peckou; ale organisovaní pánové lboa, jako
by 8e nic nestalo. Při tom zároveň dopouštějí
se nepěkného farizejství ; papouškojí po jednom
knězi: „Oo to má znamenati ve městě, kde je
20 spolků a společků, a založí se jedenadvacátý
se jménem „katolický“ t. j. všeobecný? Nejsou-li
v oněch 20 spolcích také katolíci ?“ Takhle by
si prostičký čtenář myslil, že vlastně štáb
organisovaného učitelstva dokazuje, že toho
katolictví u nás jest dosti i bez těch spolků
a že tedy není ani potřebí vychovávati nějaké
„oxtra-katolíky“. Zatím však sám organisovaný
štáb má v programu vyhození náboženství ze
škol vůbec, organisovaní pánové kde mohou,
tam útočí proti katolické nauce, pořádají před
nášky výhradně takové, jímiž se i nesprave
dlivě proti katolictvu Štve. A když se chce
katolictvo ve spolcfch uvědomovati a organi
sovaně se hájiti, pak se to prohlásí farisejsky
za zbytečnost.

Rozumí ee, že musil „Palacký“ také při
klusati s Koniášem. Uveřejňuje s pochatí



některá jeho obbrooblá slova, ale o tom se
nezmiňoje, že Has a Rokycana mluvili ještě

draněji. Nezmiňuojese, že Koniáš pol výbradněknížky naplněné nejnesmyslnéjšími pověrami,
které se k nám přebonply z Německa. Také
nikdy nepoučí, jak veliký počet učených knih
spálili Táboři a jak borlivě pastoři spalovali
katolická „volumina znamenitá:“

Ale pejokatější strannictví jeví 80 v na
dávacím článku pod titulem „Z našeho ovzduší.“
Zde se mluví o svatováclavské záložně, o „hnízdě
nejhnasnější špíny daševní, tůni otravného

říchu, jemuž rovno nebylo pod slancem“. (I)
e by nebývalo horších věcí pod sluncem, než

jaké se děly v svatováclavské záložně, tomu
etrannický pisatel sám jistě nevěří. Na př. Váš
Štorkán byl horší než Drozd. Kolik prasklo od
té doby záložen liberálních, kolik milionových
bankrotů nadělali u nás od té doby židé, o tom
ani muk. A když již mluví vášnivý pisatel
o Drozdovi, zapomněl poznamenati, že nejvíce
v záložně svatováclavské kradl husita a že
takový skandál se stal v katolické záložně
vůbec poprvé. Také neprozradil tento „poučo
vatel lidu“, že byli v záložně okradeni nejvíce
kněží a že po odkrytí defraudací veliký počet
kněží poslední těžce nastřádaný groš věnovali
na ozdravění tohoto ústavu. O tom ani slova.
Organisovaný pán raději drze lže, že „lid mohl
viděti, jak klerikální tisk omlouval a všelijak
vytáčel bídné kousky mocných a nedotknotel.
ných (!!) Drozdů, Karlachů (!), Poštulků a
Khonů.“ — O Karlachovi, druhý pane, jste
ještě žádný „bídný kousek“ nedokázal. O Dro
zdovi byl tisk katolický jednomyalný. Sami
jsme bned napsali celý úvodník odsuzující
jeho provinění; a i jiné listy naše psaly proti
Drozdovi tak rázně, až lhal nám nepřátelský
tisk, že se sami na něho vrhátme „jako hyeny“.
Toď zase lžete obráceně. Znali bychom rádi
ten katolický časopis, který hájil Poštolku; a
že Kobna hájil jeho osobní orgán, proto přace
„Katolické Listy“ a jiné naše orgány psaly
o něm zcela otevřeně, Jestliže orgán organiso
vaného učitelstva nazval potupně a nesprave
dlivě všecko kněžstvo „Drozdy“, nedivíme Se,
že kalendář „Palacký“ přímo štve poznámkou,
že „lid v slepé důvěře nedovozuje důsledků,
jak by bylo žádoucno“ Tak! Pro Drozda a

oštulku má se špinit celý kněžský stav! V kte
rém katolickém kalendáři jest takové štvaní
proti učitelstvu?

Politický přehled.
Ministerský předseda dr. Kórber upravo

val si pěkně klidnou cestu na říšskou radu,
která svolána jest na den 17. t. m. Zdálo se,
že hlavní překážka se strany Čechů bude od
klizena a uajednou do toho zabouřili sami
Němci krvavými výtržnostmi v Inšpraku proti
Vlachům, vyhrožnjíce vládě oposicí a hledíce
krvavých událostí těchto využitkovat k další
agitaci také v jiných městech. Ve Vídni de
monetrovali proto něm.-nacionální studenti
před bytem minist. předsedy a ve Štyr. Hradci
proti italským a slovinským studentům. Zá
stapcové města a akademický senát inšpro
cké university vyslovili se rozhodně naproti
vládě, že vlaská právnická fakulta vInšprnku
nemůže znovu zahájiti svou činnost. Tak vida,
Němci jsou pány. Němečtí poslanci podněcují
vzpouru v Innomostí znova; ve sněmovně prý
se e dr. Kórbrem vyrovnají. Dr. Kórber uznává,
že je sitaace pro Vlachy v Innomostí nesnesi
telná a že poměry musí býti co nejdříve u
rovnány. Posl. dr. Grabmayer varaja Němce
před bezohledným bojem proti ministerstvo
Kórbrovu, obávaje se, že by pak přišly věci
horší. Události innomostské hlásají, že jen
silná vláda můše povznésti Rakousko « ny
nějších zmatků.

Sněm markrab. moravského v úterý u
zavřen. Přirážka zemská zůstane nezměněna a
sice 67 h na koranu daně pozemkové u 68 h
na korunu ostatních daní přímých. Na úhrada
učitelských platů přijeta předloha o zvýšení
pivní daně: 1.70K z hektolitru.

Ve Vídni zahájeno zase vyjednávání o
rakousko-německou obchodní smlouvu. Němci
mají jaksi na kvap. Za tou příčinou vyslali do
Vídně stát. tajemníka br. Posadovského.

Opětná volba Roosevelta | presidentem

Spojených států severoamerických jest zajina.
Japonol chtěli mikadovi svému v den

jmenin jeho položiti k nohám Port Arthur.

ognikáů proto na pevnost všeobecný útok několik dní trvající a jsou zase tam, kde byli
dřív. Nové posily aní nová děla nic nesmohbly.
Sami Japonci se k tomu přiznávají i jejich

přátelé Angličané. Srdnatost aodvaha generálatessla v Port Arthuru zlomena není, může se
ještě udržet, než dopluje na místo loďstvo
baltické. Dle vlastního příznání japonského
činí ztráty japonské při edních útocích na
20.000 mužů ;že budou větší, samozřejmo, Před
Port Arthurem zničena opět ruským torpédem

jedna japonská loď. Přes všechnu bdělost ja
ponskou zasobují dále čínské děunky Port
Arthur potravinami, při čemš prý americké i
německé firiny vývozní se účastní. Na mand
žurském bojišti panuje nečinnost. Rasové při
pravují se horlivě na zimu, jíž Japonci až nyní
velmi strádají. Roská armáda na řece Ša čítá
800.000 mužů s 1200 děly. Generál Liněvič
jmenován velitelem první armády, geo. Kaol
bars velitelem třetí armády. Rusové pilně
opevňují Vladivostok, který se Japoncům může
státi druhým Port Arthurem. Baltické loďstvo
opustilo Tanger a pluje Atlantickým oceánem.
Příhoda hullská bude v dobrém vyrovnána.
Rusové mají už mnohé důkazy, že loďstvo
baltické bylo na své cestě nepřátelskými tor
pédovkami obrožováno.

Z činnosti katol. spolků.
„0 cestě k blahobyta“ přednášelp.Ant.

Pochmon, redaktor „Obnovy“, v neděli 6. t. m. 032,
hod. odpoledne v Jednotě křesťansko-socialních paní
a dívek v Hradci Králové a téhož dne o 6. hod.
večer na Slezském Předměstí. Účastníků přes uepří
snivé počasí sošlo se ještě dosti.

Z Častolovie. V nedělí 6. t, m. konalijsme
spolkovou sechůzi, na níž přednesl vlp. J. Sahula
z Hradce Král. „O povazenynějšího zápasu našeho“.
Četnými příklady odůvodnil názorně, jak nedůsledný
a zřejmě atrannický i násilný boj vede ae proti nám
od těcb, kteří mají plná ústa snášelivosti a pravdy.
Ta okolnost, že vede se proti nám zápas prostředky
nepoctivými, tím více má nás utvrsovati v našem pře
svědčení. Slova přednášejícího byla odměněnavášč.
ným potleskem.

Z Libštátu. Dne 13. listopadu t. r. o 5. b.
odpol. ve spolkových místnostech zdejší katolické
Jednoty promluví p.Václav Myslivec, redaktor s Praby,
„O úkolech katolíků v době přítomné.“ „Zdař Bůh“

Ze Nkoremie. Křesťansko-lidovýnárodní
spolek pro Skoronice a okolí měl dne 1. listopadu
večer schůzi v Koldíně. Účelem jí byla přednáška „O
dobré u a špatném tisku.“ Předměttento velice vhodně

stysny svým nenuceným rosmarným způsobem p. Fr.olínek, učitel z Malotic. Četné shromáždění poslouchalo
vývody páně řečníkovy se skutečným zájmem a na
pjstou pozorností. V obšírné řeči bylo poslachačstvo
uvědoměno o tom, co jest tisk, jaký jeho účel, čím
byl tisk a komu sloužil jindy a komu nyní. Ukáskami
některých časopisů a jich obsahu přesvědčení byli pří
tomní, jak drze se tiskem lže a proti křesťanství
útočí. Poukázáno i vhodně na to, jak se v lidu našem
rosšiřojí krvavé romány. Skutečnými příklady ze ži
vota uvedenými dokásal p. řečník nezvratně, jak pů
sobí na čtenáře tisk špatný a dobrý. Vybídnatí rodičů,
aby hájilí svých práv ve škole na výchovu křesťan
skou, mělo na přítomné občany účinek patrný, neboť
slova tak upřímná a roshodná, působiti masí. Panu
řečníku hojnost zdraví a zdaru na další pouti sa po
učováním lidaj!

Z Vamberka. Křest. katol. vzděl. spolek
Svornost ve Vamberku pořádal echůsi dne 28. fíjna
s přednáškou: „OBaddhismu“, a 6. listopadu s před
váškou vldp. hat. Kašky, děkana z Kostelce n. 0.:
Zdali jest hanbou býti katolíkem. Slovy přesvědčivými

vdp. řečníkdovodil přítomňým četným posluchačům, žeprávě ctí jest býti katolíkem veveřejnosti.Katolictví vede
člověka k obětavému vlastenectví, zakezuje pak vla
stenectví prospěchářské, frazovité. Katolicismus vy
rovnává protivy ve společnosti lidské a upevňuje ka
raktery ochotné k lásce blíšnímu aš k sebezničení.
Sobecká pýcha a siskuchtivost jednotlivců nechtějíce
uznati svých chyb a ee polepšiti a nechtějíc upastiti
od páchání křivd a násilí promítá špatností své na
katolíky, jim spílá a nadává, aby od sebe pozornost
odvrátila a probouzející svědomí slé uapals. Proto
jen nedbat na ty strašáky a být katolíkem s pře
ovědčení všude.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésmní. Jmenování jsou:

vys. důst. p. Dr. Ant. Brychta, kanovník a konsit.
rada, radou diec. církevního soudu ve všosohmanšel
ských sporných a trestných; vldp. Dr. Vinc. Rath,

profomor theologie, skutečným radon aaasessorem b.onsistoře oxtra statum; vidp. Dr. Gawt. Domabyl,
prof. bohosloví a konsiat. rada, obhájcem manšelství
při diec. soudu manželském; vldp. Dr. Jan Jindra,

rofessor bohosloví, skutečnýmradou s assasorem b.
onsistoře; vdp. Dr. Fr. Beyl, ředitel Borromaeas, zá

stapcem obhájce manželství při diee. sonda manšel
ském; dp. Váci. Bartoš, farář v Zdechovicích, obdršel
Expos. canon. Ustanovení jsou: p. Jan Novotný,
administrator, děkanem v Nov, Městě n. M.; p. P.
Odo Vorlíček, 0. Praem., za kaplana do Želiva; p.P.
Edmund Hanuš, 0. S. B., sa kaplana do Něm. Wer.

. Sedláček, č. farář
neřovic.V Pánu zesnul: Řetopadu (naroz, r. 1880"na odpoč. v Litomyšli,+ 4.
vysvěcen r. 1854.).

Povýšení profesoři. DoVII.třídyhod
nostní povýšení byli v Hradci Králové pp.professoři

středních škol: Dr. L. ký J. Svoboda; B.Neuman v Něm. Brodě, A. No v Nov. Bydáově,
A. Kříšek v Chradimi. ©

Sedláčkova spol která minaloa
sobotu zahájila v Klioperově divadlo řadu divadolních
představení, je sborem vážných dramatických umělod
a proto v Hradci, jenž ai tolik zakládá na evé in
telligenci, asěla by nalézti více porozumění a vívs
podpory. Kdyl 40 dávala klassická .ra Hamlet vo
výborném provedení, museli stadenti a obchodničtí

příručí sechrániti čest pokročilého města. Sedadla zela
prázdnotou, ačkoliv máme zde mnoho kněží, professorů,
nějtelů, úředníků std. Zdá se, že intelligence nabe
stratila smysl pro ideály a pro omění, boldojíc raději
jiným požitkům. Velmi slabá návštěva byla | v ostat
ních dnech, ač vybrané kusy v aměleckém svém pro
vedení věra poskytly nebývalého požitku. V původním
českém dramata H. Horákové „Dolorosa“, které pro
vedeno bylo s nevšední svědomitostí, uchvacnjícím
dojmem působila pí. Sedláčková v úloze pí. Koubkové,
jíž neméně umělecky po bok se postavila si. B.
Křížová v úloze Mařenky; taktéž dámy M. Křížová,
Kučerová, Procbázková Hodrová, p. Tuttr atd. s pravco
routinou hereckou si počínali. Milým dojmem působila
tu malá Feňulka. Veselobra „Páni synové“, obraz to
společenských kruhů pražských, skvostným provedením
rozehřála © srdce ©obecenstva. Pan | Kříž v úloze
dvorního uzenáře stál na umělecké výši, s oími 0
palau večera se dělila paní Procházková, která odu
Bevnělým vystoupením vždy si zjedná nadšených obdl
vovatelů. Role věčného studenta a Františky Urbanové
byly u p. Sedláčka a pí. M, Křížové ve velmi dobrých
rakou. V tragedii Hamlet, která vypravena by'a s nej
větší pečlivostí, úchvatné vystoupil p. Zvíkovaký,
s jehož každébo pobybu a slova zářil amělec nadšený,
dokonalý. A pí. Procházková v mejestátu královny
dánské vystibla i ta dokonalé procítění úloby své.
Mile zazářil zde zjev Ofolie, sl. B, Křížové, — Snad
konečně obecenstvo pozná snahu celé společnosti a
odmění ji slušnou návštěvou. Také výkony hudby vo
jenské v meziaktí precisním provedením | zasluhují
vší chvály.

Úmrtí. V úterý 8. t. m. zemřel v Hradci
Králové sešlostí věkem p. Jos. Wolf, měšťan zdejší a
kostelník kathedrálního chrámu Páné, v 89. roce věku
svého. Pohřeb koná se dnes na hřbitově kuklenekém.
Zeenulý byl přes 40 let kostelníkem a obdařen před
rokem záslužnou medailif.

Spolek ma pedpora ckudých studu
ících středních škol v Hradce! Král
oná příští pátek (dne 18.t. m.) řádnou valnoa schůzi

v místnostech zdejší Besedy o 5:/,. hod. odpolední.
Nesejde-li se dostatečný početčlenů, bude se konati
o půl hodiny později schůzedruhá. Na programu jsou
správy fankcionářů, volba nového výbora, jednání
o pořádání koncertu, volné návrby. Tento spolek vy
kooal ze dobu svého trvání mnoho dobrého; s peněs
sebraných dávají se chudým žákům peněžité podpory,
kupují se jim školní kniby, poskytojí se jim obědy,
Šaty a p. I jest si přáti, aby bumanní této instituci
dostávalo ae se strany ct. obecenstva vší možné

podpory.
Pokračovací škola průmyslová

v Hradel Králevé. Letosbylo přijatodo I. roč.
92, do JI. roč. 109 a do III.. roč. 62 žáků, úhrnem
tudíž 354 žáků. Dle jednotlivých řemesel rozvedení žáci
I. a II. ročníku do tří a šácí III. ročníku do dvon
poboček.Vyačovánípočelodnem1. říjnaadosud jeví
se docháska školní příznivou. Ve schůzi školního vý
boru dne 8. říjaa konané bylo svoleno, by zatím až
po další roshodnutí nčňové číšničtí směli ae účast
niti denního vyučování na obchodní pokračovací škole,
Bylo by si přáti, by pp. mistři častým nablédáním do
kontrolních knížek se přesvědčovali, zda-li pořádně
učňové chodí do školy, a kde se jim v záznamech
nějaké nejasnost jeví, by se u ředitelství školy přeptali

Jednota divadel. ochotníků „Klie
pera“ vwHradci Králové ve valné hromadě
dne 6. t. m. zvolila předsedou p. Dra Ot. Klompara.
Místopředsedou s zároveň prvním rožisérem zvolen
p. K. Paul, druhým režisérem p. Jos. Růžička. Do
výbora pp.: J. Bulíček, Em. Svoboda, Jan Fleišhaner
a Svatopluk Beneš, Náhradnicemi vlct, dámy : Hallerova,
Paalora a Raišlova. — Dle pokladní zprávy jest
jednota již aktivní a sice 300 korunami, takže nyní
čistý výnos s divad, představení rosdělován bude
střídavě dobročínným účelům a 08 pořizování dekorací,
rekvisit a p. — U příležitosti 2(letého jubilea ote
vření zdejšího divadla sehraje jednota 24. března 1906
Klicperova „Hadriana z Římsa“. — Ka konci přis
mlouváme seo opětně, sby ct. jednota zavedla př
vstupném národní kolek,

Veřejná schůze poštovních úřed
mílkků z východníchČech koná se dne 13. listopadu
1904 o 8. hodině odpolední ve dvoraně Adalbertina
v Hradci Králové. Program: 1. O postupu. 2. 36letá
doba služební, 3. Dovulená a nedělní klid. 4. Služební
pragmatika. K objasnění bolavých stránek stavovských

přichází úřednictvo poštovní předveřejnost, očekávajíc
od ní hojnou účastí — sympatií.

Úprava chedmíků. Obec zřídila velmi
pěkný chodníkna náměstíi přesprotestmajitelůdomů
a krámů. Doufáme, fe se časem ocení dobrá snaha
obecní správyi těmi, kteří proti této novotě protesto
vali. Pěkně upraven je téš chodník v Komenského
třídě, kdeš na úzkém bývalém chodníku odehrávaly se
osobní srážky passantů dosti často.Všudesnad jiš máme
pěkné chodníky dlášděné, jenom chodník před vojen
skou adjutanturoa e před obecní sabradou u Adal
bertina volá po úpravě, nebot je „dlášděn“ pouze
bahnitým šutrem, takže chodci reději poušívají silnič

ního nel neš-li tohoto chodníku. Snad by se mohltéš vydlážditi mossikou, která je mnohem levnější a
trvanlivější nešli dlažba hradebního pískovce. ©Odpo
roučíme tento opaštěný kout posornosti obsení správy.

Ve schůzi městské rady dbe7. Iisto

pou 1901 usnoteno: Na šádostJaěe Josefa Novyoštěnéhoo povolení ku stavbě dílnyme parcele ©
v bloku E bylo oby vzhledem k tomu, de
dle parcelačních podmínek platných pro blok E ae
nesmějí dvory zastaveny býti budovami k účelům

itelstvu dádost ns směnu parcalačních sk. —
sat byl na vědomí správou jatek předložený výkas



atečných poplstků za měsíc říjen t. r. — Žádosti p.
éci. lichého s Vysoké n. L sa odprodání hrobky

na věčné časy na hřbitově na Zámečka vyhověno no
bylo, ješto záležitost pohřbívání na Zámečku £ obce
Vysoké cestou instanční vyřísena dosud není. — Ná
vrh právnického odboru na zmenu jízdního řáda pro
povozníky v Hradci Králové předložen byl městskéma
sestapiteletva s odporučením. — Zamítnuta byla žá
dost povozníka Váci. Slabého ge SI. Předměstí o avo
lení k jezdění přes louku k Orlici, ješ nejatu má pan
J. Novotný. — Usneseno, aby panu V. Vachovi, ma
jitelí domku čp. 882. v Pospíšilově tř., nařízeno bylo,
by do 14 dnů dal zříditi chodník podél celé stavební
psrcely své. — Vzat na vědomí výkas příjmu a vy
dání policejních pokut sa měsíc říjen 1904. — Ode
psána byla jednoma žadateli deň ze pea,ješto zjištěno
bylo, še byla omylem předepsána. — Udělen byl pří
spěvek místnímu odboru N.J.S. v Orličkách a Spolka
paní a dívek českých v Trutnově příspěvek pro vá
noční nadílku. Jednotě divadelních ochotníků „Klicpera“
zde odepsána byla částka za spotřebovaný plyn při
dvou divadelních představeních v měsíci října pořá
daných. — Udělena byla jedna podpora na ošacení
chudého sirotka, jedna podpora chudinská měsíční a
jeden příspěvek na byt na dobu půl roku.

Podzimní počasí ukázaloseminulýtýden
v pravé savénevlídnosti. Denně snášel se déšť ze sa
chmařené obloby provázen větrem, který se svlášt
vúterý a ve středu v noci rozzařil v pravou vichřici,Vichr
hračkou obracel deštoíky, tak de chodci museli se

„súplna vydati nepohodě. V noci na pátek byl mráz.
Podoblsnu věhlasného čes. malíře

AM. Huchy vystavuje c. k. dvor. fotograf J. F.„Langhans v HradciKrálové ve svých výkladních skří
-ních. Nejnovější tento obraz jest v každém ohledu
dílem uměleckým.

Všeobecná úvěrní banka v Hradci
"Králové čítaladnem31. říjnat.r. 716členůs 886
hotově splacenými členskými podíly, tak že záraka
hotově splacených podílů členských činí K 58.100 —
Obrat pokladniční za měsíc září obnášel K 41.016-78,

„Za uplynulých 6 měsíců K 165.588-47.Nenadálá revise
-ústava provedena byla dne 9. září t. r. a bylo vše
v úplném pořádku nalezeno.

Vyměření osobní damě x příjmů.
Všichni držitelé obydlených domů, po případě jejich

-zástupci se vyzývají, aby předložili berním úřadům
vyměřovacím výkazy všech osob v domě bydlících,

-spořádané podle bytů resp. obchodních místností a
při pronajatých budovách s uvedením nájemného a
po případě podnájemníkův, uredouce zároveň jméno
a způsob povolání nebo výdělku, pak i bydliště jedno
tlivých obyvatelův. Při tom podpronajímatelé nech?
uvedou své podnájemníky a nájemné od nich placené,

přednostové domácností pak odejtež všechny k jejichomácnosti patřící osoby, které mají nějaké vlastní
příjmy. Držitelé pronajatých budov mají podati „se
znam domovní“ (vzorec B) s případnými „seznamy
bytovými“ (vzorec C), kteréž poslední od jednotlivých
přednostů domácnosti potažmo nájemníků mají býti
vyplněny; naproti tomu v příčiněbudov nepronajatých
mají držitelé domů podati „seznamy obyvatelů domu“
(vsorec D). Tyto výkazy (vzorce B, C, D) buďtež vo
eměs přesně dle stavu ze dne 15. listopadu 1904
v příslušných rubrikách náležitě vyplněny a nejdéle
do 20. listopadu 1904 u vyměřovacích úřadů (c. k.
berních správ, okresních hejtmanství)od majitelů domů
samých podány, aniš by bylo vyčkáno, až orgány ve
řejné neb oseoní pro tyto výkazy přijdou. — Dále
vysývají se osoby, které svým zeným vyplácejí
roční platy 1200 K převyšující, aby nejdéle do 18.
ledna 1906 u svrchu uvedených úřadů oznámily pří

„jemce takových platů, avedouce jejich jméno, bydliště
a saměstnání, výši a drah platův. K tomuto oznámení
užije se úředního vzorce E 2. Potřebný počet tisko

isů budiš od stran u c. k. berní eprávy, okresního
hejtmanství, berního úřadu neb obecního úřadn vysvednat.

Bepertelr speleč. p. Sedláčko
Sobota 13. t. m. Brachvogel: „Narcis“; neděle 18.
Anonym (Dr. Koldinský): „Peněsokasi“; pondělí 14.

Maeterlinck: „Monna Vanna“; úterý 15. Berson s
a Simon: „Zaza“; středa 16. Benedix: „Had v ráji“;
čtvrtek 17. Rostand: „Cyrano de Bergerac“; pátek 18.
Moilhaker a Miland: „Kosačka“, operetta; hudba od

Brandla. Pohostinská hra al. Grossové.

Nadaee. U příležitosti oslavy GOtetého pano
vání J. V. císaře a krále Františka Josefa I. byla na

„památku paní Josefy Červené, choti ©, a k. dvorního
továrníka, dětmi jejími založena nadace pro vdovy
dělníků s pošitkem K 84 — ročně. Dne 2. prosince

-1904 oděleny budou požitky zs oadace této za uply
polý rok. Nárok na nadaci toto mají: a) především
vdovy po nástrojářích rmy V. F, Červenýa synové,
©. a k. dvorní dodavatelé hudebních nástrojů v Hradci
Králové a kdyby jich nebylo, b) vdovy po nástro

„jařích vůbec, a kdyby aní takových nebylo, c) vdovy
dělníků řemeslných vůbec, nebo nádenníků, kteří po
delší doba byli v Hradci Králové pracovali, Edo o
tuto nadaci acházeti se chce, podejš do 30, listopadu

-1904 žádost avon do podacíhu protokoluparkmistrov
„ského úřadu + Hradci Králové,

Skupina XZ.U. J. D. ve vikariátu
“zyehnovském odbývá dne 14. t. m. o 1'/, hod.odpolední občasnou svou schůsí ve Skuhrově v míst

nosti tamní besedy u p. J. Rydla s následujícím po
řadem: 1. Zahájení sohůze 2.Ó zavedení rorátů (spěvů
„paf L. Jelínek, koop. ve Skuhrově. 3. O úpravě nov
"agendy ref. V. Hvěsda, farář s Vamberku. 4. Projev
(vpříčině úpravy koagray. 5. Volné nárhy.

Lonškroanská vikariatní
koná ve středu dno 16, li 11 hod. sch1faznímdoměv A pří nepřísnivého,
deštivého počasí schůse nebnde.

Vyznamenání. Vldp. FrantišekPecka
-čálan avikář v Náchodě,byl těchto dak vyzname
mdarytířským řádem knišegtví Valdockéhov Německu,

jejš mu udělil kníže z Valdeku-Pirmonta prozáslahy,
rých si byl p. děkan jako učitel bývalé princezny

Bathildy, nynější kněžny e choti panujícího kníšete
za čest roků vyučování sískal. Když p. děkan brzy
po té přijel do Ratibořic, kde dlí pí kněžna Bathilda,
aby se za toto vyznamenání poděkoval, šla ma kněžna
rychle vstříc a přivítala ho úsmívavě česky: „Vítám
vás, pane děkane| Jak se vám daří?“ A i v dalším
hovoru užívala pí. kněšna jasyka českého. Je to za
jisté pozoruhodný a milý zjev v nynějších těškých
dobách, kdy na náš jasyk i národ ne pohlíží se strany
německé tak pobrdavěl!

Tambarašský komcert v Týmišti.
Zdejší katolická jednota pořádala ve prospěch vídeň
ských Čechův dne 6. listopadu lidový tambarašský
koncert. Účinkoval tamburašský odbor katol. jednoty
s Hradce Král. Konocsrtzahájen proslovem „Vídeňským
Čechům“ z péra p. prof. Miřovského, který vzletně
přednesl p. Stan. Šejna. Pestrý a vybraný program
pilně nastadovaný precisnětaké přednesen byl. Hra
byla stále applsandována a mnoho skladeb musilo
býti přidáno. Jednotliví členové i celý sbor osvědčil
v plné míře secvičenost avoji. Do programu tambu
rašakého přidána i čísla koncertní na housle a violu,
kteráž obě virtnosně podal vp. J. Sahula. —Návštěva
byla velmi četná i z Třebechovic a z Kostelce n. O.
Jednota adejší děkaje odboru tamb. katol. Jednoty
v Hradci Králové za ochotu, e jakou podjal se kon
certu a těší se na brzskou shledanou. — Zdař Bůb!

Z Chradimě. Dne 13. října vysvětil rsdp.
arciděkan Dr. Mrštík drahou mateřskou školu v našem
městě. — Na den sv. Karla Borrom. byla vysvěcena

špitální. Při obou posvátných úkonech p. arciděken
i p. starosta Havelka pronesli případné řeči, — Za
jisté slouží nynější městeké správě jen ku cti, že ve
dvou měsících uvedeny v činnost tři ústavy asloušící
homanitě s vzdělání. — 15. listopadem dokončí se
tříleté působení nynější městské rady.

Konmferenel textilníků naden18.Jisto
pada 1904 do hostince „u Kovářů“ v Libštátě evo
lává Věeodborové sdružení křest. dělnictva a zve na
ni všecky maže a ženy v přádelnách a tkalcovnách
pracující, aby si o svém postavení porokovali. Kopfe
rence zahájena bude o 2. hod. odpol.

Velkou akademií v Národ. domě
ma Opočně pořádá Cyrilská jednota na Opočněna
oslavu desetiletého trvání avého za laskavého spolu

Úúsobení p. t. místních pěveckých jednot Mlady a
Vorla, Temborašů z Hradce Králové řízením sbormistra
p. V. Gyurkovicze, si. E. Lutzové z Č. Skalice a p.
prof. Nováka z Náchoda v neděli dne 13. listopadu
1904. Pořad: 1. M. Farkař: „Směs z chorvatských
nár. písní“. Tamburaši. 2. Ed. Bartonfček: „Vzkaz

českýmženám. vprelle Taichman,smíš.sbors prův,orchestru. 8. a) B.Smetana: „Daliborova arie v ša
láři“ z opery „Dalibor“. b) Dr. A. Dvořák op. 83:
T6 naší lásce“. 4. J. Machač: „Veselá Praha“, Směs.

Tamboraši.5.K. Bendl: „Tichánoe“.Dvojspěvs prův.
piana. 6. A. Stróbl: „Krejčí“ Trojzpěv s prův.piana,
ženský sbor. II. 7. G. Roseini: „Vilém Tell“.Ouver
tura pro piano na 4 roce a harmonium 8. G. Braga:
„Andělský spěv“. Serenada pro housle. sopran a piano.
9. Brož: „U posavskoj šumi“, Hudební obraz. Tam
buraši. 10. a) P. J. Čajkovskij op. 16: „O zapěj mi,
matkol“ b) R. Friml: „Zda si někdy vzpomínáte“. 11.
C. M. Hrazdira: „Námlavy“, Čtverylka, smíšený abor
s prův. piana. 12. a) M. Farkaš:„Eetudiantina“. Špa
nělský valčík. b) V. G.: „Pochod tamburašův“. Tam
buraši.—Sbory a hudbu řídí pan L. Taichmaa,řiditel
chorn. Začátek o půl 8. hodině večer, Předprodej lístků
v knihtiskárně p. Jana Slaky.

Podivný pehřeb. Ne nadarmo lichotísi
Hlinečtí, že jsou v pokroku sto honů před Prahou!

Novým dokladem toho jest večerní adálost minuléhopondělí. V Praze v poslední době měly noviny potě
šení zabývati we „nemocí“ občana Němce, redaktora
„Práva lida“, v Hlinska mu „soudruzi“ vyatrojili až
pohřeb. Při modrém pondělku rozjařených šest sou
druhů neslo na nosítkách bednu polepenon papírem a
ověnčenou přes náměstí. Ve dvou hostincích učinili
zastavení, načež za radnicí nad milým „nebožtíkem“
si poplakavše, jej opustili. Pohřební průvod konán
v pondělí večer — reguiem dle doslechu bude nsoudu.

Ještě krása ženského těla. (Dopisjed
nohop. učitele). Kterak Kočího „Krása ženského těla“

máhá k umravňování, slouší následovní obrázek:

řijdu do třídy jak obyčejně brzy,a tu hlouček žákůseskopen živě hovoří. Pomalu jdu k nim, aby mne
nezpozorovali a k svému úšasu spatřím, že mají před
sebou na lavici dva prospekty „krásy“. Tázal jsem
se jich, jak k tomu přišli a ta oni odvětí, še to
bylo v novinách vloženo, které tatínek odbírá. Má-li
p. Kočí eynáčka neb dcerušku 10—14letou, ať hojně
je touto „lektaron“ zásobí a bude brzy vidět, kam
dospěje. To jsme věru neočekávali, na co vydavatel
obrazů k vyučování se vrhne a kterak i naši školní
mládež otravovat bude! Snad takó dá tisknouti ně0o
ve velkém na školní chodby! Zaslouží věru, aby školní
úřady se tohoto ujaly!

Z Ústí m. Orl Na £ narozenínsvého
čestného člena, mistra J. L. Lukesa, koná hudební
jednota sv. Cecilie v Ústí n. Orl. dne 21. a 32, listo

pada v sále hotelu Frimlova svou 101. valnou schůzi.slavnostním večera bude na počest mistra koncert
hudební jednoty a starosta města Dr, F. Vicens pro
mlaví o šivotě a působení oslavence.

Pustnoucí památník. Jak vandalskyJze
si v našem t. sv. osvíceném století ještě počínati, de
kasuje Malín u Katné Hory, obec to, která se kutno
horskými Podvysockými Listy tak ráda pokročilou
obcí nazývati dává, ač o nějakém pokroku zde shola
pic nesvědčí, Obec malínská má též ve svém majetku
srašený starobylý, z XI století pocházející románský
kostel av. Jana Křtitele,salodsný na starém pohan
skémpohřebišti,o němůtéž Josef Branišvesvémspise

Dějiny umění středověkého v |Čechách“ smínku činí,
Kostel tento pastne čím dál tím více a uvědomělí
občané Malínští poušívají ho sa skladiště náčiní, cibule
©jiných polních plodin,tak še bolnohledětina toboto

svědka staré české alávy, zkáze propadlého. | K“ vůli
své rázovitosti po stráncedějinné a vzhledem k okolí
zesluhoval by bistorický tento kostel zajisté lepšího
ocenění a ušití a záleží na občanstvu zámožné obce
Malínské, aby v tomto směru pokročilost uvoji do
kázalo.

Petvrzené stamovy. Místodržitelatvípo
tvrdilo stanovy nově zřiseného křesí. socialuího
spolku v Holohlavech u Smiřic,

Z Koldima. Dne 31. října v neděli konána
v obci naší milá slavnost. Bylať toho dne církevně

požehnéna nová malba ve zdejší kapli vldp. vikářemos. Kaplanem z Cucisvi. Jak obec zdejší, tak i celé
okolí bralo na slavnosti té podíl, což dokázalo procesí,
které pořádalo ss ze Skorenic do obce zdější a jemuž
vyšel naproti hasičský sbor a družičkami v četném
počtu. Věřící vešli do vkusně vymalované kaple, kdež
bylo kázání, přiměřené zpěvy na kůra zdařile před
nesené, žehnání a ka konci požehnání. Malbu provedl
p. Doležal z Bučovic na Moravě. Přejeme si vřele,
aby i oltář sv. Anny byl důstojné opraven a tvořil
tak s malbou dokonalý amělecký oalok. Vldp. vikáři
voláme erdečné Zaplať Pán Bůh!

Z Vápna od Chinmece n. Oždl. Lotoš
níbo roku oaše ticbá dědinka postoupila do popředí,
nebo stále ve Školském Obzora obeň a síra na ni
chrlena, zvláště naříkáno na „klerikálního Ibáře a
velkého chlebaře“ řídícího ačitele, ale za to veleben
učitel Drá p a jeho pomocnice slečna učitelka Ostro
žioová, kterou Dáp poučuje o bezcharakternosti kle
rikální, že « takového babna se vymyká a to že jí
slouží ke cti, ježto nyní vyznává víru radikální. Učitel
Dráp věak veleben měrou n-jvrcbovatější, „te je jed
natelem zdejšího hospodářského spolko a pokladníkem
ve spořitelním spolka a jeho povinnost je lidstvu po
máhat a ze tmy ho eyvádět.« Do svých tepat dostal
učitel Pád vp. Hrnčála, kteréhož vybídl, by do spo
lečnosti jejich chodil, A vp. neznaje poméry místní,
přijal nabídnatí toto a chodil do společnosti učitelů
Páda a Stacblíka. Níc netrvá na avětě věčně a tek
i vp. přišel odtad do Lužce. Na rozloučenou pořádali
zmínění páni učitelé večírek, v čemž vědělo každé
dítko z vesnice. Najednou ocítila se zprávička 0 ve
čírka tomto ve Školském Obzora; dle všeho enad ji
tam některý z těch pp. pořadatelů toho večírku pvelal,
aby se mělo nač odpovídat. Hned na to následovala
sáhodlouhá odpověď, kterou by si měl vp. Hraočál
přečísti, by poznal ty „apřímné a dobré dušel“ Za
pírají, jak jen mohou, že žádný večírek nepořádali,
nýbrž že sám páter přišel, aby jim dal s Bobem.
Jeví s kaplanem velkou gouatrast, že měl malé příjmy,
(0 ty lišácký ferino), ale oni jej k sobě vevábili a
hned zase pisatel vrbi se na řídícího učitele a každého,
kdo jej přijde navštívit, Podrahá, až někdo k říd.
učiteli přijde, uechť pokorně se jde zeptati, smí-li
mluviti, neb másli zakázáno. Tak dostoupila ta savo
bodomyslnost, čili liberálnost učitelská dnešní doby,
kde učitelé kážou svému řídícímu, s kým oluviti smí
neb nesmí. Tak to dopadá v tom klerikálním Vápně,
na něž známý pišatel ve Šk. Obr. tak jest rozhorlen.
Šk. Obs. zajisté mnul si race, když takóho výtečného
dopisovatele má, který ty klerikály trhá, až z nich
prach a poří lítá, ale to peří, ač lehounké, lítá a
pad-á k zemi, pad-á k zemi a různé divné pád-y a
zvěsti věští. Povíme si příště o p. Pádoví trochu více.
Takový horlivý agent pojišťoven, kteréma jde účet
nické počtářství nad všecku méně výnosnou paeda
gogiku, zaslubaje zvláštní pozornosti. (Máme v rukou
poučný a agitační Pádův leták.)

Lr Z dějin poddaných vesmic býva:
lého panství Hradce Králové. (Die rá
snamů archiválních podáváV. P—s. (Pokračování).
Jiří Morávek měl právě tolik s takových dědič
ných rolí a luk jako Adam Morárek, mimo to měl
pod 1 vůs louky za roční plat 1 zl. 5 kr., zahradu
téže velikosti jako Adam Morávek,úroků platil také
tolik, k záduší av. Ducha též, kantorovi posnopného
8 snopů, desátku a ovsa na koně p. děkanovi také
tolik jako Adam Morávek, za obláče a letník platil
18 kr., odváděl :/, slepice a 4 vejce; robotoval 2 dny
v týdnu. Sedlák Jan Dolešal měl 21. str. II, 34
str. III. tř. rolí dědičn., pod 1 vůs louky dědičné a

pod 3 vosy louky za plat roční per 5 zl, 32 kr., zabrady pod 3 věrt,, úroků platil 61 kr. 4'/, den. půl
letně, na sukna do záduší sv. Ducha 4 sl. 40 kr.,
posnopného kantorovi 6 snopů, pana děkanoví 1 atr.
čita, 1 atr. ovsa a na koně 1%/,čtvrtce, 18 vajec, 1
slepici a 4 vejce; robotoval týdně 3 dny. lák
Václav Janss -měl 10 atr. IL, 11 str. 3 věr. III.
tř, dědič. rolí, pod1 vůz louky « platu ročně 2 zl.,
úroků platil půlletně 42 kr. 1, den., vrchnosti odrá
děl 1 slepici, panu děkanovi sa obláče a letník 6 kr.
3 vejce a na koně 1'/, čtvrtce ovsa; robotoval 1 den.
Sedlák Mikoláš Česák měl 13 atr. II, 38 atr. 3
věr. III. tě. dědičn. rolí, pod 3 vozy děd. luk a
1 str. zahrady; úroků platil půlletně 26 kr., p. děka
novi desátku: 1 str. žita, 1 str. ovsa, na koně 1
čtvrtci ovsa, za obláče a letník 16 kr., 1 alepicí a 4
vejce, kantorovi posnopného 7 anopů; robotoval 1 den
týdně. Chalupník Václav Komárek měl 8 str. II,
11 str. 2 věr. III. tř. dědičných rolí, pod 1 vůz louky,
úroků platil půlletně 16 kr. 3 den., kantoroví posnop
ného 3 anopy, desátka panu děkanovi 2 věr. žita, 2
věr. ovsa, na boně 1 čt., sa obláče a letník 10 kr, 1

slepici a 3 vejce; robotoval 8 dar týdně. ChalupníkVáclav Vavřinko měl 4 str. IT.,6 str. JIL.tě. děd,
rolí, pod 1 vůs louky, úroků platil půlletně 7 kr.,
kantorovi dával 2 snopy posnopného, p. děkanoví 8
čt. žita s 2 ovas desátku, ovse na koně1 čt. sa
obláče a letník 8 kr., robotoval 8 dny týdně. Václav

rollpod“p look:aš, ey jat15k. Brolí, 1 lo platil 15 kr. půl

letně, kantoroví dával posnbpného 3 snopy, p. dlho.
novi desátku 3 čt. žita, 3 čt, ovsa, na koněovsa 1
čt., sa o'' -če a letník 3 kr. a 1vejce; robotoval
2 day týdné. (Pokračování).



Ze Všeodb.sdružení křesť.dělnictva.
PH achůsi užšího výboru + Hradci Král. 28. říjne
dána bemoc. podpora 640 K A. Němoové, 6:12 K F.
Šolcovi v Úpici, dne 5. listopada udělena nem. pod
pora 4-30 K M, Strakové v Litomyšli, 12 K J. Ven
clovi v Ústí, mimoř. podp. 19 K J. Ptáčkovi v Čáslavi,
10 K v nezaměést. J. Tláskalovi v Třebechovicích. Při
jato 13 členů.

Různé zprávy.
V PRAZE »„OBNOVU«

dostati lse vknihkupectvíp. Františka ©Hovorky
oŽilnéulicí a vprodeji novin p. MVíčka ma

Příkopech.

Světícími biskupy v Olomeumeljme
nování jsou: probošt metropol. kapituly a general.
vikář megr. Jan Weinlich a metrop. kanovník megr.
dr. Karel Wiener.

Příloha. K celému nákladu dnešního čísla
přiloženyjsou prospekty nakladatelství p. Karla Šimka
v Čes. Budějovicích. Odporačujeme k prohlédnatí.

Na obrana katol. círve ve Francii
povstal právě slavný francoazský spisovatel Pavel Bour
get, jenž po mnohém poblouzení v životě přesvědčil
se o pravosti církve katolické, V ohledu socialním má
u Bourgeta katolicismus cenu nejvyšší, v ohleda po
litickém jest ma zate monarchie nejlepší formou vlády.

mans, přesvědčenjea 0zázračnosti tohoto místa. Viděl
mnoho poutníků, zkoumal jejich ozdravení a tvrdí,
že věda lékařská jest slabá vyuvětliti tyto nadpřiro
zené účinky. Nepřátelům církve katol. ovšem tím více
se srdce rozbouří nad těmito novými obránci církve.

Úbytek porodů w Uhrách: Diezprávy
vládní zu r. 1903 ubylo v Uhrách proti r. 1903 man
želských sňatků i porodů. V r. 1903 azavřeno eňatků
160.221, r. 1902: 169.029. Živých dětí narodilo se r.
1902: 759.789. v r.1903 pouze 725.239. Zde nejlépe
viděti, kam vede ta -yhlašovaná svoboda maďarská,
která občanský sňatek klade vad svátost stavu man
želského a před kterou tisíce ujařmených slovanských
občanů uherských bloudí v cizině za chlebem.

Marky císaře Viléma — v Přerově
ma Moravě. Dle M.Tagblattn daroval císař Vilém
něm. evangelické obci v Přerově na opravu kostela a
hřbitova 1000 marek. —To by bylo vzbouření v Ger
mánstva rakouském, kdyby tak carruský vzpomněl si
darem na některou českou obec! Ovšem, pravým vla
stencům rakouským není důstojno a třeba dožebrá
vati se pomoci za hranicemi.

Naše poklady. Dle výkazu ve „Spořitel.
Obzoru“ bylo koncem září t. r. a 74 českých apoři
telen v království Českém uloženo 488,850,238-16 K
a u 27 čes. spořitelen na Moravě a ve Slezsku
61,713.746'92 K, celkem u 101 čes. spořitelen uložeuo
500,563.980:07 K. Během měsíce září bylo u 101 čes.
spořitelen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku uloženo
o 1,829.454:67 K více než v erpnu,.přes to, že 80 ná
eledkem sucha naříkalo na špatné časy. Ze spořitelen
v Čechách nejvíce vkladů měla Městská spořitelna
pražská 168,697.347-73 K, na Moravě První kontribu
čenská spořitelna ve Výškově 7,151.618:13 K. Dle
toho jeme dosti zámožní, ne však podnikaví, jinak
by se národní naše jmění muselo nejméně sdesatero
násobiti. ©

Němec — z české Lhoty. Rektoremně
mecké university pražské zvolen právě „německý“ pro
fesor Rzacb,jenž pocházíz ryze ČeskévesnicePavlova
u Unhoště, a to z hostince ode dávna zvaného „u Řachů“,

Záník smlouvy služební. Smlouvaslu
žební se může zrošiti kdykoli, jestliže a tím obě strany
eoublasí. Jednostranně zruší se smlouva, přejde-li
hospodářetví na jiného, ať již smrtí hospodářovou,
nebo i za jeho divobytí, bylo-li hospodáfatví prodáno,
za jiné vyměněno nebo pronajato, a nechtějí-li ná
stupcové hospodářoví ve smlouvě setrvati ; jsou však
povinni, nabraditi čeledínovi ze elužby vyetupujícímu
mzdu a umlavenou stravu, a to—byla-li smlouva ači
něna na rok anebo déle, a měla-l: ještě aspoň čtvrt
roku trvati — za tři měsíce, jinak za měsíc. Smlouva
služební ovšem také pomíjí, jakmile uplyne Čas vý
slovně ve smlouvě určený. Nebyl-li čAsslužby výslovně
určen, má se za to, že čeledínové byli k pracím hc

spodátekým nojati na rok, k jiným pracím na tfi měsíce; při smlouvě na tři měsíce mobouobě etrany

služebního; nebyla-li výpověď v ta doba dána, jest
smlouva obnovena zase na tři měsíce. Ustanovení toto
jest velmi důlešité a to tím více, poněvadě ho ani ho
spodáři ani čeládka neznají. Jest zvykem, še se dává
výpověď na čtrnáct dní napřed kdykoliv, jak právě
hospodáři nebo čeládce nepadne, a po uplynutí 14 dní
čeládka vystoupí, což není správné, neboť vystoupiti
může teprv, až tři měsíce služby oplynon, ne dříve;
nestoapí-li tedy složka na př. 1. ledna a 2. ledna so
s paní pohádá a službu vypoví, smí ze slažby údejíti
teprv až 31. března.

Českým obchodníkům. Dnem1, pro
since 1904 počínajíc. sabývati se bude úřadovna Ob
chodnické jednoty pro Moravu a Sles. v Brně, Kan
nicův palác, vedením. přesného a úplného soupisu
míst z Moravy, v.nichž daly by se sříditi aneb pře
vzíti obchody českýma rakama. Prospéšno bude, když
kašdé pro český obchod příbodné místo bes průtebu

| omnámí ae shora vedené jednotě,
. WNěmeelněj seočesky. Na morarskémsněmu
přijat návrh posl. 8l. Skéne-ho, aby na všech německých

vyučování češtině. Tak vida, nenáviděná čeština na
bývá u Němců vážnosti. 

Číňané v Belgii. Na vysokých školéch
v Relgii studuje právě několik ast Číňanů, kteří jsou
velmi schopoi. Početstudajících Číňanů množí se stále.

Zemské podpery na zřizování hou

úiyslu, že podpořenybudoa stavby menších vodovodů
podníkané obcemi a vodními dražstvy. Vodovodyjiš
sřísené se nesobvencojí. K šádostem přikládá ae pro
jekt, protokol a rozpočet.

Bubeneč městem. ObecBabenečn Prahy
byla právě povýšena na město. ČÍtÁ asi 8000 obyv.
a více neš 240 domů.

Pěkaý výtěšek. Akciovýpivovarna Smí
chově vyplácel posledně 411/,/"/onídividendu. Původní
cena akcie byl 400 K, nyní vŠsk až A100 K, tedy
skoro osmkrát tolik jako dříve.

Čerstvé ovece přesimujemo nejlépev bedné rašelinou prosypané a v suché místnosti ulo
žené. Za tím účelem vezme se bedna přiměřené voli
kosti, na dno se narovná něco rašeliny drcené. Na tu
naklademe bezvadných, neporušených plodů stopkon
vzhůru, račelinou je zasypeme s opót klademe vrstva
tak, aby 80 ovoce nedotýkalo a tak vrstvíme až do
vrchu. Poslední je vretva rašeliny, Bedna víkem uza
vřeme a postavíme do místnosti nepromrzavé a suché.
Ovoce můžese pak dle potřeby vrstva po vratvě ažívati.
Radelinu dostati možno takó v městech u obchodníků.

Otruby mebo obllí f Žeotrubyjsouvlastně
poabé slupky = obilí. které mají pramálo krmné hod
dnoty, samozřejmo. Přes to otrab spotřebuje se veliké
množství, což zvláště uvášiti letos, kdy otraby jsou

oměrně drahé. U žita činí rozdíl ten pouze kolem 2
„ u pšenice více. Prospěje ei tedy rolník velmi, dá-li

raději dpatnější zrno zešrotovati a dobytku místo
otrab užití. Jinak ovšem by to bylo kus selského
marnotratnictví.

Zeměžině obecmé rvstena lesníchlukách,
vřesovištích a pasekách. Pro lékárny sbírá se nať —
celá rostlina bez kořene — v době květu, potřebujeť
ne suchá i čestvá na šťáva. Zeměžluč mimo to mohla
by býti důležitým činitelem v průmysla, dáváťt vý
tečné žinté barvivo, které we a různými přísadami
všelijek mění. Doporučuje se pěstovati ji ve větších
rozměrech. Hodily by se k tomu role mezi lesy v údolí
ležící, aby byly dosti vlhké; semenoseje se na podzim,
při jarní setbě rostliny málo sesílí.

Výtěžek medu. Největšívčelařna světěje
Harrison v Kalifornii, máť 6000 úlů, od nichž dostane
ročně 100.000 kg medu. V Řecku napočetlo se 30.000
úlů, které vydají 1/, mil. kg medu, v Dánska 80.000
úlů s 1 mil. kg medo, v. Rusku 110.000 úlů a více
než 1,600.000 kg, v Belgii 200.009 62'/, mil., v Nizo
zemí 240000 a 3 mil. kg medu. Nejvíce úlů v Evropě

obnáší ročně 21 mil. kg. Spojené Státy severoamerické
chovají úlů 2,900.000, jež patří 70.00) pěetitelům a
dají 31 mil kg. medu.

Účimek čaje. V malých dávkách působí čaj
uepokojivěa povzbudivě,uklidňujemozoka nervy, ve
větším množství rozčilnje, seslabuje spánek, způsobuje
nepravidelné klepání «rdcea zvyšaje teplotu kůže. Když
voda dloaho stojí na čaji, je tento nahořklý, neb se
v něm zatím rozpustila hořká tříslovina; takový není
ani zdravý. Nemá se píti « mlékem, neboť tříslovina
sráží egrovina mléčnou a ta jsouc tvrdá, pokrývá
stěny žaludku a ruší tím zažívání.

Svršky májemmíkovy můžemajiteldomu
o své újmě odstraniti z bytu svého nájemníka, jestliže
tento ve lhůtě kvartální až do 1x. bod. polední sám
byt novyklidil; tak rozbodl nedávno nejvyšší soud.

Nová elektrárna ma venkově. VBo
zděkově u Klatov otevřena elektrárna, která jest roz
sáblejší než Čachrovská, osvětluje ves, stavení, síly
elektrické používá se jako pobonu při mlácení obilí a
řezání řezanky. Na našem venkově, k'le mají Costatek

n vodní, měli by uvažovati o zřízení elektrárny;ovýlohy se jim časem moohonásobně vynabradí.
Trnitá cesta českých závodů. Známý

český velkozávod „Družstvo Hospodář“ v Miloticích
n. Bečvonpomýšlel zaříditi novou tovární výroba
píeního vápna v Čechách. Za tou příčinou byl v se
verních Čechách ve Vel. Březně, jež leží v t. zv. uza
vfeném území, najat velký mlýn a projektována stavba
pecí Vše šlo hladce,a$ při poslední obledací kommiesi
přidal se okresní lékař k nábledu dvon místních pánů
a vyjádřil se proti stavbě s těch důvodů, že prý by
Vel. Březno trpělo továrenským koufem Naproti tomu
vyjádřili se místní amiřliví Němci v soakromé roz
mlavě, že obec byla proti závodu jen z příčin národ
nostních. Na podání rekursu nebylo Času a proto
nezbývalo, než odebrati se do české krajiny, kde ss
takových obtíží obávati nebylo. Tak se stalo, de vý
roba přeložena do Slaného, kde závodu so zvláštní
ochotou přišla vetříc akc. rol. továrna na nu. hnojiva,

velkovýroba pravého českého pícního vápna, výše jme
novaného Draástva, Ve Vel. Březně báli so zajisté
páni Němci, že by český podnik ačinil svým úředni
etvem a dělnictrem hluboký průlom do jejich bašty.

Koho bolí zuby, ať umeletrochu pepře,
přidá octa, aby povstala kaše nepříliš tahá. JÍ natře
se ssavý papír a přiložína bolestivou tvář. Bolesti
pominou prý bned.

Pro domácnost. Jednoduché pečivo
k čaji neb k vínu. Půl kg tlačeného, přesátého
cokra se míchá se 7celými vejci, až je hmota husté.
Pak se tam dá půl kg mouky; proutek stronhané va
nilky, lšíce jemně sekané citronové kůry, 8 lžic stu
dené, syrové smotany neb mlóka, 12 gramů amonia,
které se musí atlodci na vále válečkem, v hmošdíří:
se tlouci nesmí, aby nevzalo špatnou chuť a barva.
(Ačkoliv amoniom,. které Ise „dostati « materialisty,
příjemné není, pečiva předce neškodí, neboť nepříjemná
-obať a vůně mesi pedením „zmizí a pečivo. vykyne,
čímž nabývá chuti a křebkosti.) Věechno se na míse
promíchá, poklopí se jinou mísou a nechá vo studené
míetaosti 24 hodin odpočinout. Drabý den ae tám

vyválí se stlonští stóble. Vykrejají so s ní formičkou“
věnečky, hvězdičky, sázvorky (do kterých se přidá

na plecbymáslem potřené a pekouse v teplejší troubě
do blodošluta; v méné teplé troubě povrch zkrabatí.
dyš se toho pečiva, které se velice dlouhoudrší při:
dobré chuti, ponšije k čaji, nenf třeba ledem či po

lorou je Erášliti; kdyš jest však určeno na stromek
vánoční, okrášlf se následující polevou. Poleva růžová;
Dá se na talíř 1:/, lžíce vody, '/„ lšíčky citronové
šťávy, 4 bodné vrchovaté lžíce tlačeného cakra, ně
kolik kapek bretonu, aby to dostalo červenou barva.
(Breton jest barvivo rostlinné, neškodné a lze ho do
stati v sávodě labůdkářekém neb u cukráře). Tře se
vše asi '/, hodiny, načež se tím pomažou věnečky.
Bílková poleva: Jeden bílek se tře e 12 dekag. tluče
ného cukru, na kterém ae, než so rogstloakl, citron
otřel a míchá se to 10 minut; to jest bílá poleva.
Hnědá poleva: Jedna lžíce vody, jedna lžíce ramu neb

poč 2 vrchovaté lžíce cukra, tolikéž strouhané čoolády se tře t/, hodiny. — Na bílé polevé se mohou
dělat tečky z Čokoládové polevy « na této opět bíloa
polevou. Toto pečivo jest chutné a lovné. A. Sei.

Vzbouření v Inmomeost«. Při univer
sitě v hlavním městě tyrolském Ionomostí již od
40 let trvají italské karay, a vláda, aby předešla
ustavičným třenicím, založila na předměstí inno
mostském samostatnou právnickou fakultu 8 ital
skou vyučovací tečí, která byla dno 3. t. m. tiše
otevřena, uč Vlaši si přáli universita v Terstu a
Němci byli vábec proti italské unizersitě v Ty
rolsku © Když pak se v noci vraceli vlaští pro
fesoři,studentia j. z hostince „U bílého beráaka“,
kde se sešli oa oslavu zabájení přednášek, napa
deni byli buršáky a všelijskou luzou. V sebe
obraně chopili 8e studenti italští revolverů, při
čemž bylo několik Němců raněno. Na to Němci
po sři dni prováděli pusté výtržnosti proti Vla
chům, kteří na ulici týrání, okna, výkladní skříně
jim vytlačeny, budova italské fakulty pobořena,
dva hotely vydrancovány, i ve dvorním bradu vy
tlučena okna. Zakročením vojska zjednán ovšem
pořádek, při černž probodnut malíř Pezzej. Počet
raněných jest značný. K výtržaostem děly se uš
dříve přípravy, k nimž nejvíce podaécovali posl.
všeněm. Schulk a Stein. Dr. Kórbrovi chtějí nyní
z Ianomostí poroučeti, aby Vlechy s povrchu Tyrol
odklidil. Toť ovoce mazlení se s všeněmeckým
křiklounem. Jistě tato německá novdéčnost dr.
Kórbra zamrazila.

Cesta životem. Zmínili jsme se jiš svého
časn stračně o novém obraze L Nováka, představu
jícím „Cestu životem“, daes vracíme ee k něma znova.
Obraz dle idejí inženýra Ivana Čížka, malovaný L.
Novákem, má sloužiti jako pomůcku výchovná rodině
i skole, a znázorňuje oměleckým způsobem šestnáct
podmínek, jež vedou k blahobytu, cti a štňstí, a osm
nebezpečných stanic životního boje, čestnému a dfast
nému životu se příčících. Význam této důležité po
můcky výchovné aznávají nejen správy našich akol
obecaých, ule 1 skol obchodních a pokračovacích 1
i jednotlivé rodiny a vzdělavací spolky, které zavěšojí
jej do svých místností, kde poslání své dokonale plní,
jsa vedle vlastního významu svého 1 ozdobou. Čistý
výnos, který z prodeje obrazu poplyne, bude věnován
dobročipným a národním účelům. Pozuruhodnu, že
obraz došel nejdříve porozumění v rodinách z krajů
moravských a slováckých, kdež nalézá do dnešních
dnů nejhojnějšího odbytu. Obsažný spisek, jenš o Ú
čelích obrazu tohoto věcuě pojednává, právě vyšel a
lze jej ve všech knihkupectvích, jakož i v naklada
telství obrazu v Praze, ne Václavském náměstí č. 41,
obdršeti.

Kapesní kalendář české same
správy na r. 1905 (roč. III.) právě vyšel a prospěje
obsaben: svým všem okres i vubec.starostům a úřad
mkůu, kteří v kalendáři tu na.ozavu přírační knišku.
Ma také zápisník ua kuždý den v ruce. Skrostné vá
saný výtisk stoji 1 s portem 865kr. Objednejte u re
dakce na Král. Vinobradech, Budečská ul. 18.

ftvětová výstava v St. Lomlu vyžado
vala dosad náklada 250 milionů korun, které sebrány
hlavně jako dary. Celková rozloba výstaviště jest
500 hu, z čehož hlavní paláce zaujímají óz b.

Steletý stařee. V Kocléřovůu Dvora Krá
lové n./L. zemřel soukromník Al. Miltschke, který bá
30, listopada t. r. slavil 101. uarozeniny.

"Tržní zprávy.
V Hredoi Králove, dno 6. listopadu 1vn4. I

ti pšenice K 16 80—17-60, šita K 1300—13-00, jedme
ne K 11'00—1210,ovsa K 700—800, prosaK0000
—00"00, vikv» K 00:00—00):00, hrachu (modrý) Kj22:00
—00-00,čočkyK 00 00—00:00, jahel K2400—25-00, krap
K 20-00—4000, bramborů K 600—7-00, jetelového
semene červeného K 100'00—1320'00, jetelorého semene
bílého K 000:00—00000, růšáku K00:00—00'v0, máku
K 80:00—3400, lněného semene K00-00 —00"00,. 100

K 1850—1400, 1 kg nasla K 3:40—262, 1 kg sádla
vepřovéhoK 1:74-—1'80, 1 kg trarohu K 031—0"86,
1 vejce K 0-97—0'08, 1 kopa zelí 600—14:00, 1 kepa
petržele K 1'60—1-80, 1 kopa kapusty K 120—200,
1,bl olbple K 10:00—12;00, 1 kopa drob. zeleniny K

1:00—6:00, 1 pytel mrkve K8:00—490, Lkopyooraje300—4:00, 1 hl jablek 1-20—600, 1 bl hrašek 3'0
—8-00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 5. listopadu 1904odbývaný přiveseno bylo:

280, prusa —, vikre —, brachu 8, čočky —, máku
—, jahel 19, krup 4, jetelového semínka 9,

..semene ——.$.) Zeleniny:. melí 297 kop,
petráele 52 kop, kapusty 48 kop, cibule 60 bl, drobné
zeleniny 60 kop, mrkve 74 pytlů, osrele 69 kop, brambór
187 hl. 3) Ovoce: jablek 166 hl, hraček 6 hi,
4) Drobného dobytka: vepřů 0 kusů, podavíáčat 685
kusů, kůslat 0 kusy.

o
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Srůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

(BF nákrěníky, "BS
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle baviněnéilněné,

O> kanafasy, "UB
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.
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O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí | čís. 136.

Kk
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Prmí český katolický zárod 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.

Vídeň,
VO. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasilá
se vše franco.

P——————————
Světoznámý pravý

malínský křen
z nejlepších křenovek u Malína

saaílá proti dobírce neb dle dohodnutí od 5 kg.
výše dle tlouštky kořenů a sice:

bkg.za5K—za4K060h—za4K—
: za 3K50b aza 3K.

Od 10 kg výše dráhou cena o 4 h levnější.

J. M. Jireček,
Kutná Hora.

V"

KNIH
„P9p7*06 wa Dre. Výpalova Rerníčkp:železem. Kladské povídky. Cena 60 h.
Jaroslav Zásmucký. Román.Dvadíly.Cena1 K 60b.
František Pokorný, divadelní řiditel. Vapomínkya

upomínky. Cena 1 K.
Rok mezi Přelouči a Prahou. Obrazz naší doby.

Cena 80 h.
Selské zrcadlo, představujícíživot a působení

Frant. Vaváka Cona 80 ed
Márodní zlatodol. Obraz z naší doby. Cena 60 h.
V Chytrákově. Obraz z naší doby. Cena 60 h.
Karel Havifček. Životopis.Cena 1 K 80 h.
Na stará kolena. Idylaz učitelskéhoživota,Cena60h.
Mladí starci. Obraz z naší doby. Cena 80 h.
Starší historie Povídky.Cena 1 K 60 b.
Přemyslovci. České dějiny do r. 1306.
Praha. Román. Cena 1 K.
Fr. L. Čelakovský. Životopis.Cena 1 K.

matolán. Obraz z naší doby. Cena 80 h.
jdé v zemích českých. Cena 1 K 60 k.

Český duch v XIX. století. Cena 1 K 20 h.
Novými směry. Obraz z naší doby. Cena 80 h.

.g Objednatilze ve všechknihkupectvícha u spisovatele Dr. V. Řesníčka, Kr. Vinohrady,č. 347.

Právě vyšlo.pv o "0
Moderní

náboženství
Masarykovo.

Odpovídá 8.

Vydáno jako 11. číslo „Časových Úrah“
redakcí Dr. Fr. Reyla.

Přítomná knížka věcně rozebírá nedůsledné
fráze Masarykovy o náboženství; autor usvědčuje
»reformatora« Masaryka z veliké neznalosti cír
kevních dějin. Brožura tato hodí se k četbě kaž
dému — i našim intelligentům, kteří z neznalosti
věci sedli na lep ubohým fantasiím muže, který
před svým »reformováním« měl aspoň trochu vážně
podstatu katolictva a protestantstva studovati.

Obsažný tento spisek, čitající 81 str.,
prodáváme po 8 h.

Při bromadných objednávkách poskytujeme
až 509, slevy. ,

Administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských apánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30 mt.,obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukónka, šotyše, zefiry, kanafasy atd.. jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za R 12-—, vyplaceně od korun 20'— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Skvostný Betlém
s většími uměl. vyřez. fgurkami,

zvířectvem, domy, skálam:, vodopády, výtečně z4

kostel. — Nabídky pod značkou „Betlém“ do
inserníkancelářeEdvarda Terše v Praze,

Ferdinandova třída, číslo 38 m
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Ď —Vína==
ku mši svaté

zaručená jen přírodní, jakož
i jemná tabulová vína atd.

—. doporoučí —

Hradec Králové, Adalbertinum. Ď
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Již vyšelg úpzaslá68

KALENDÁŘ
ŠTÍT“31905

Na přítomném kalendáři sezná kašdý ještě
značné zdokonalení proti roku loňskému. Čtení zá
bavné i poučné vzbudí jistě velikou pozornost
v nejširších kruzích. Upozorňujeme zvláště na po
dařenouhumoresku„ZKuřlákova do Prahy“,
povídku dra. Vác.Řezníčka „Kříž na návsi“,
Košťálova„Radovanského velebňouška“,
na Hornovovu povídku „Na bludných ce
stách“. V poučnémčlánku „Kde pověra?“
líčí se pravdivě na základě nejspolehlivějších pra
menů, jak hlavním zřídlem nejrůznějších pověr
bylo v XVI. století právě protestantské Německo.
Předložme ta fakta před oči těch, kteří velebí pro
testantism jako pokrok rozumu a přitom zároveň
katolickou církev jako pověrečnou odsuzují. —
O ostatních článcích netřeba šířiti slov, Samy
tituly jsou výmluvným odporačením.

Katolíci, kupujte svůj kalendář!
1 exemplář za 1 K, 13 kalendářů zasíláme za 8 K
8 připučtením 1%hal. na průvodní adresu. — Objednejte u

Bisk. knihtiskárny vwHradci Král.

Navštivenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

u 6 j :

Továrna ©-sr++r++
na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likórů

LU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

2 dříve závod na suditkování ovoce, salošený A W
r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4 )

— nabízí —

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká a vino Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a vybornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medatllí
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohýmiji
nými diplomy s právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a franko,Z,
Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou
stanici dodává velkozávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 303.

Bursa práge v Hradci Králové,
Práci obdrží truhlář v Orlici u Kyšperka a

v Dolní Dobrouči a učeň na řeznictví a uzenářství
v Kostelci n. Orl. Strojní zámečník, dva mladší
knibaři, cukrář po vyučení a 2lletý kraječ obuv
nictví vyučený hledají práci. — Přihlášky přijímá
„Všeodborové sdružení křesťan. děl
nictva“ v Hradci Králové.

Tři notářské prsteny,
jeden s topasem, dva s fialovými
kameny jsou levně na prodej.

Dotazy zodpoví administrace t. I.



=Gulc VÍRO=-Prala.
NÁBYTEK áclav Dvořáňek, sklad nábytku

v Hradci Král. u nového Borromaea.

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všecr kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku fi

= se na požádání franko zašlou.

světoznámý

Malínský křen
letošní sklizně

zasílá v 6kg. balíčkách i ve.
velkém za mírné ceny —

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

OBRAZ

jia Hoončpřináší dítkám blahobyt, čest a
štěstí v pozdějším životě.

Živý příklad jest nejmocnějším vý
chovným prostředkem, a tomu nejbližší
jest dobře vystihnutý obraz. Jediným po
hledem na svrchu uvedený obraz přečetli
jsme celou kuibu lidského života a při
učili se jebo zákonům a předpisům a po
znali jebo nebezpečí.

Jeho velký význam, úkol, účel a upo
třebení v rodině přináší spisek „Cesta
životem“, jejž s básnickým doprovodem
Karla Šlika obdržeti lze ve všech
knihkupectvích za 25 h, jakož i v na
kladatelství obrazu „Cesta životem“
v Praze II., na Václavskémnáměstíč. 41.
Tamtéž k dostání jest krásný tento obraz
za K 4., včetně obal a franco poštu, neb

0 8 donáškoudo domu.

Méně majetným i na 4 měsíční splátky.
Lze objedvati korespondenčním lístkem.

PAVŇ0PAVWp V
PIANINAŠE

aHARMONÍÁ

zr | Nejnovějších
čáe= soustav — levně,

též masplátky avýměnunabízí továrna |
AL. HEUGOLEOTA,
HRADEC KEUÁLOVÉ.

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.

v hojné zásobě na skladě

první královéhradecké kmihku
pootví a antikvariát

Bohdana-
Melichara

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Pánům prodavačům účtuje se

SA za původ. ceny nakladatelské.
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VARHANY
soustavy kůželové a pneumatické, lahodného zvaku
a důkladného provedení doporučuje sl. farním a
patronátním úradům majitel c. a k. výsady a zá

slažného kříže budební akademie belgické

Bedřich NÍ
stavitel varhan a harmonií v Poličce.
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M Zboží lůžkového. :
sc Železný nábytek. Nábytek z ohýbaného dřeva.

Uplné výbavy nevěstám.
Kiustrované cemmíkyzdarma a franko.

8 JAN STOUPA V PRAZE,
Václavské náměstí 32. ———————

ť " BO „' R
U V C

SMP“proSUK podzimní a zimní období v největším výběru doporučuje a vzory nu požádání ochotně zašle <

V, J. ŠPALEK v Hradci Králové.

východočeské nakladatelství
mg- a knihkupectví. "W

Prvý závod za českémseverovýchodě.

Telefon č. (7. Poeacl stroj.



Příloha
Zakládání rolnických osad,
Velice důležitou socialní otázkou zaklá.

dání rolnických osad zabývají se nyní vlády
v Německu a Dánsku. Jedná se tao zakládání
rolnických osád na velkostatcích. Věc není
nová. V dřívějších dobách činili tak feudalní
pánové; zakládali na svých pozemcích osady
rolnické, dávajíce osadníkům obydlí a kas pole.
Aby byli osadníci získáni, lákali je náhončí
feudálů různým! sliby, asi jako to nyul činí
agenti vystěhovalečtí. Shánění osadníků bylo
čilé v dobách, kdy bylo málo obyvatelstva,
tedy po vražedných válkách. Jakmile se oby..
vatelstvo trochourozmnožilo, přestaly sliby a vý
hody a nastalo vyssávání poddaných ovšem jen
na některých panstvích. Nejraději se lid usa
zoval na statcích klášterních a kněžských, po
něvadž se tu měl nejlépe, proto bylo dříve
pořekadlo mezi poddaným lidem, že pod berlou
jest dobře žíti.

Dnešní poměry jsou docela jiné. Dnes
lidu všude přibývá a každá píď země jest
využitkována. Lid hrne se z venkova do měst,
hledaje zde práci, poněvadž na venku jí ne
nachází, vlastně nechce se tu dřít. Jest to Jid,
který nemá žádného vlastnictví půdy. A přece
dalo by se zde mnobo podnikati. Jsou tu
velkostatky, které vlastníkům nenesou žádného
užitku; jsouť případy, že velkostatkáři na po
plažní dvory i dopláceti musí. Aby alespoň
něco užitku měli, pronajímají se dvory židům!
Jaké jsou z toho konce pro náš lid, o tom ne
masíme ani psáti. Vždyť to zná každý, kdo
v kraji zamořeném židovskými pachtýři jen
trochu se pooblédnée. (Coje robota proti vys
sávacíma systému pachtýře židal

Zde se tedy staví otázka, jak by velko
statkář pochodil, kdyby velkostatek rozparce
Joval na chalupy a statky řekněme ve výměře
25 až 50 katastr. jiter. Kdo by dal peníze na
investici? Otázky jsou zde velmi spletité. Ale
při dobré vůli by to šlo také. Vždyť by se
kni nemuselo všude investovat. Drobní nájemci
by mohli klidně bydlet ve svých chalupách a
stodely i stáje velkostatků mohly by se uvnitř
rozdělit a vykázat dílce jednotlivým nájemní
kům. Jedná se o to, zda by velkostatkář měl
záruka, že by drobní nájemníci platili nájemné.
Tu by mohla zcela dobře převzíti ručení
místní záložna, buď Raiffoisenka anebo okresní
záložna hospodářská. Jak odvážné peněžité
špekulace provádějí se na příklad se stavbami
v městech! Ale banky a záložny se těchto
Špekulací nebojí, doafaji pevně, že vydělají.
A koupě velkostatků, rozparcelování a prona
jímání jich na menší nájemníky, to že by seu
nás nemohlo vyplácet? Věru, měl by se tu u
čisšti pokos. Během 40 i 30 let povstala by
tu celá řada malých statkářů, kteří by sesilo
vali počet samostatných zemědělců. Nebylo by
líp než stěhovat se do Ameriky, kdyby naše
poněžní ústavy učinily pokusy zakládati rol
nické osady? To by byla věra velikolepá ná
rodná práce.

Pro tuto krásnou a užitečnou myšlénka
chydé u nás dosud smysl. Nedávno l řád
maltánský jeden z nejkrásnějších velkostatků
Dětěnšcena Jičínsku žida Becrovi za2 miliony
korea. Kněží tohoto řádu proti tomuto aneb
ném prodeji protestovali, ale nic to mespo
moble; zesnulý velkopřevor hrabě Than si
svos provedl. Hlavním agentem při tom byl
řiditeš velkostatku. Tak přechází nejkrásnější
půda v Čechách v majetek židů! O tom v na
čich viseteneckých listech se ani nedutá, tam
Se jem spílá kněžonrům, to národ spasí.

Macho-li ročně velkostatků mění své ma
jitele, to asi nebude každého roku stejné, alo
nikdo by ani netušil, jak značným změnám
podšežmají dnes i velkostatky. Ve Vídmi na
příiaě jest několik advokátních kmaesláří,
ktesé se zabývají výhradně prodejems a konpí
voliastatků, nejznámější je v tom obora Rishard
Pata, snad žid. Podáme zde statistika z roku
1908. Toho roku změnilo své vlastníky v Ra
kousku 1348 velkostatků a sice 989 velným
prodejem, 117 jinými smlouvami, 82 exeku.
censi, a jen 100 úmrtím a 8 tím spojeným dě
dictríma pozůstalým. Velkostatky ty byby od
hadnaty na 108,258.532 K peněžité ceny. VČa
cháet bylo prodáno toho roku z valné raky
17 velkostatků za 9,513.250 korun, exekucí
prodány byly 2 za 280.130 korun. Na Moravě
bylo prodáno 5, « Slezsku 10 a v ubohé Haliči
dokonce 490 v ceně 42,808.003 korun, exekučoč
bylo prodáno v Haliči 74 velkostatků za cenu
6,064.670 koran.

Čísla ta jsew příšerná. Vidíme tu děsnou
činnost židů. Nebude trvati snad ani 20 let a
v celé Haliči až na fideikomisy nebude patřiti
křesťanům aui píď půdy, či jak se jedem ži
doeka vořejměvyjádřila, že křesťanům zbudou

jen hřbitovy. Tam vede rovnoprávnost židů
s křesťany.

Tuť obraz, mnoho-li by se ročně dalo na
příklad v českých zemích koupiti velkostatků,
na kterých by ge daly zskládati rolnické osady.
Měli bychom zde možnost asldliti Jidi, kteří
jdou hledat „štěstí“ do Ameriky. Snad se
jednou tato myšlénka v rozhodajících kruzích
uchytí.

Roinictvo naše stavělo v letech 70tých
drahé cukrovary a přišlo v nich o strašné pe
níze. Kdyby rolnictvo místo takových špekulací
kupovalo společným nákupem velkostatky,
pak by o tolik peněz nikdy nebylo přišlo. Zde
se jedná o to, jak by se všecko risiko odstra
nilo a kdo by to risiko vzal na sebe. Myslíme,
že by se dala učiniti finanční operace od ta
kových záložen, které mají dost peněz na 3 a
3'/49/o. Ty by mohly podniknouti pokusy za
kládání rolnických osad.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Ladmil.

Sbírka zábavné četby pro český lid. Řídí J. Pealy.
Roč. VII., sv. [. Boh. Brodský: Tiché stezky. Povídka.
Ladmila přináší ročně 6 knih o 1000 str. za 2 K. —
Zábavy večerní. Redak. E, Žák. Roč. 25., čís. 5. D.
Fran: Srdce. Novella. Za 60h. Na Več. Záb. předplácí
se ročně 4 K. — Český Jinoch, Časopiepre dospělejší
mládež. Řídí V. Můller. Roč. X., čís.1. s 2. a vy
braným obsahem. Vychází desetkrát ročně za 1 K. —
Rajská Zahrádka. Časopis pro mládež. Pofádá V. Spa
ček. Roč. 14., čís. 1.—8, a četbou bezvadnou ozdo
bena jsou mimojiné dvěmavelkými titalními obrázky.
Vychází měsíčně za předpl. roč. 1:60 K. — Čechie.
Obrázkový a zábavně poučný měsíčník. Řídí J. Pauly.
Roč. III., čís. 16. Předpl, na rok 6 K. — Sebrané
spisy Boh. Brodského. Seš, 57. a 68., sv. V.: Všední
motivy. Za 60 h. — Křeslanská Škola. Časopis pro
šíťení ideí nébožen. v čes. školetví. S přílohou Obrana

prvál křesť. ve veřejném životě. Řídí V. Špaček.ník III., čís. 16.—21. Vychází dvakrát měsíčně za
roč. předpl. 6 K.

Nákladem J. Otty v Praze. K proinošeko.
Cestopis J. Kořenského, V seš. 34. a 35. líčí J. Ko
řenský cestu svou po souostroví Malajském. Sešit za
60 h. — J. Arbes: Sebrané spisy. Díl XV. Romanetta
V., seš. 8. a 4. po 30h. — Slavische Roman —
Bibliothek. Polnische Ersáhler. Píše B. Rogatyn. Seš.
22.—24. po 82 h.

Z nakladatelství „Unie“v Praze. SpisyJuliu
Zeyera XIX. Karolinská epopoja. Seš. 4. a 5. po 40h.
— Válka rnsko-japonská slovem i obrazem. Vychází
redakcí J. Klecandy v týdanních meš, 80 h.
Obrazový zpravodaj z bojiště. Vychází dvakrát týdně
řízením J. Klecandy; číslo za 10 hb.

Nákladem J. R. Yilímka v Praze. Malý
Čtenář. Časopis pro mládež. Řídí G. Smetana, J. Ze
lený a F. Procházka. Seš. 8. a 4. Vychází dvakrát
měsíčně za 2 K ročně. — Vříši stříbrného Iva, román
od dr. K. Maye. Sešit 2 —4. po 80 h. — O koranu
a lásku, román od Alex. Dumasa.Seš. 1.22. sillnstra
emi po 26 h. — Jan Jílek. Historický román Terezy
Novákové. Cena 3 K. '

Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesť.
školství. Vydává družstvo Vlast v Praze, řídí dr. R.
Horský. Roč. 19., čís. 19,—21,a Přílohou katechetskou
čís. 10. a 11. Roč. předpl. 6 K.

Vychovatelské listy. Časopis věnovaný záj
mům křesť. vychování. Red. AL. Adamec. Roč. IV.,
čís. 12.—21. Vycházejí dvakrát měsíčně v Brně za
roč. předpl. 6 K.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci. Kam
nechceš? Kniba výstrah, obsahující líčení soudů Bo
žích na věčnosti a udávající prostředky proti nim.
Knihovny Kazatele čís. 12,Sepsal Dr. K. L. Řehák.
— Jozka. Příhody mladého dobrodruha doma i v dál

ném pětě. Dospívající mládeži vypravuje J. Šír. Cona16 .

+ Pod národním raporem. Román z našich
národních bojů. Napsal Frt.Srbený. Knihovny Našeho
lida roč. VÍIL, čís. 3. Za 1 K 60 h. Kniha velmi
zajímavá a poučná,

Věda a práce. Časopis tento seznamuje s vy
nálezy a pokroky na poli průmyslu, obchodu a ře
mesel. Vychází dvakrát měs. za 6 K. roč. Řídí Jan
a Ar. Kors v Praze VIL

Serafinské Květy. Časopis terciářů českoalo
vanských. Pořádá P. J. Rubringer. Roč. IV., čís. 1. a
2. Předpl. 2 K přijímá administrace v Olomouci.

Obzor. Časopis zábarně poučný. Řídí a vydává
VL.Šťastný. Ročník 27., čís. 19.—21. Předpl. 4 K při
jímá administrace v Brně.

Poklad věřících. Lidový list k actění Nejsvět.
Svátosti oltářní. Řídí V. Roudnický. Nákladem spolku
„kněší adoratorů“. Roč. VÍ., čís. 9. a 10, Předpí. roč.
120 K a V. Kotrby v Praze.

Causeries frangalses. Besedník francouzský,

zábavný i poučný. Na prospěch škol i sammoultů řídía vydává J. Kabín, prof. r Jičíně. Roč. HL, čís. 1. a
2. Vychází měsíčně za 3 K ročně.

Rozhledy Týdenalk pro politiku, vělu, litera
tara s umění. Řídí a vydává J. Pelek v Praze za
16 K ročně. Ročník XV., čís. 6.

Vesna. Belletristickýčtrnáctidenaát „Avěnevený
zájmům čes. žen. Řídí O. Fastrova. Roč. I., čím 2. s
3. Vychází dvakrát měsíčně nákladem JÉ. Vašleny
v Ml. Boleslaví za 6 K roť,

Ženské laty. VydáváZenský výrobní spolekčes. v Praze. Řídí EI. Krásnohorská. Roč. 32., čís.
11. Roč. předpl. 3:60 K.

Ósská Hospodyně se svtňětní othavtou pří
lobou „Zlatý Domov“. Vychází jako příloba „Hospo
dářského Lista“ chrudimekého třikrát měsíčně za 6 K
60 h ročně. Nakladatel J. Eockert, redaktor J. Stří
teský. Tento časopis jest pro hospodyně velmi důležitý.

Finanční listy. Týdenník věmovanýotázkámhospodářským. Roč.[., čís. 10. Roč. předplatné3 K.
Vydává Živnostenská banka v Praze. AA Pilát.

Selský Obzor. Kotel opolka čes rol
niotva na Morav.“Roč. II.,čís. 10. Řídí J. Šamalík
v Ostrově ne Mor. Vychásí měsíčně za 1:50 K ráfhě.

Náš en Nejlavinějšísáběvně obráskový měsíčník. ŘídíJ. Vévoda. Nákladem S ednoty
Naš. Domova“ v Olomouci, Ikdlož1 adtnihistřáce, Roč.
XII., čís, 10. a 11. « boba beahem. 
platné a s tým obsahem. Roční před

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.donBTOV

year © '

je, foto; di , ý nábytek
promo Aamápředmětynozdů sesa dárky. 9

Původní adresy, cenník a tozpodty bazpiatně a
franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
| | olleraf unllonkýstrní
| PAR | U
NÍ malbuoko kostoních

i a hNN PRAHA-I,
č. 146 at., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
pěes 69 roků na Malém náměstí

pod lonbím) doporačuje se

ku dodání oken c jch
od nejjednoduššíhoaš kboha
tému figuralnímu provedení a
sicei se šelemnýmirámy, sí„lei ZK EE ď těmivsasením.

M | Vedkerérozpočty,kizsy|odborná
; S . X LID rada bezplatně, vší závaznostip ka definitivníobjednávce.

PRE*Nosčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. “jjiij
Založeno roku 1836.GMO

G
Oltářní svícny,

korunní lustry,
presbyterní i náhrobní umělé

mříže,

ozdobné kovové kříže,

železné výkladní skříně,
portály

a jiné veškeré práce do obomt
umělého zámečnictví spadající
provádí vkusně, rychle a levně

LU“ RADULOVIČ
umělecký závod

v Předměřicíct u Hruďce Wrát.
©)K



České víno,
vyznamenané na světové výstavě v Paříži r. 1900

zlatou medailí!

Správa vinařsóvá
prince Ferdinanda z Lobkovic

w Dolních Beřkovicích u Mělníka
doporučuje

svá chvalně známá, výhradně s vlastních roz
sáhlých vinohradů vypěstěná

VÝHRA04
do přízně P. T. obecenstva.

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, Čís. 280
(proti hotelu „Merkur“)

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslušebného

se stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše silněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
Levněji vyřídit. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuslacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
salou so již avěcené še styT
sením Jeho biskupské Mi.
losti. 8 závod můj může
se vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T. zákazníků

a odporučaje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,

« monstrancí, ciborií, relikvií
ářů, nádobek na sv. oleje,

XGODXC6D XCBIX CE3 XCODX

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jskož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku. 

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

ČSDXCBDXGBIDXCBDX 663XCBDX663XESDIXE63X663XC863 XCODXCBDX6D[XCBDXČBX665

všech druhů a veškerý
také na výhodné splátky zasílá továrna

Adolf Novotný
v Týništi nad Orl.

ORP* Rozpočtya cenník zdarma. jjj

o" UO
u Založeno1853. u
© Provedeno přes 500 oltářů a Božích C

hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

E o- e

Karel Šimek
nakladatelství relig. obrázků a obrazů

v Čes. Budějovicích, Rudolfovatř. 42.1.
přijímá

veškeré práce spojené s výzdobou kostelů, jako:

polychromie, -wm
práce malířské,

řezbářskéa
ws-a sochařské.

Nádherné oltářnía podob.obrazy, křížové
cesty, malby oken chrámových atd. atd.

Za solidbí a uměleckou práci v každém obledu
se rněl. - Návrhy a rozpočty zdarma.

Uměleckémosaiky.
Prodejobrazů ašE a Šošo A išš
a obrázků za 54 E 3 sěŠ E oBDů>v “ 50000 uugE Daj

podminek. ŠEskĚě S355č3 SaššR KC LEK
Práce provádějí jen nejlepší nmél.síly.

Veledůstojnému

duchovensóvu!

Praha, ul.
Jan Staněk Kar.SvětléJ čís.19n.,roh
Konviktské ul., ý pasíř spe
cielně na kostelmi náčsní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčíní,
jako: monstrance, kalichy, ciborik,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, paenky, nádobky a td, všev přesném slohu církevním. Btaré
: předměty znovu opravuje v původní

ntenci a jem © ohní statí a stříbřá. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chyudšímkostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky beseenné. Vše posílám již posvácené.

JAN KALIS,
hodiuář a zlatník v Rychnově n. Ku.

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 mirmých
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodiu
na požádání zašle.

Důvěry hodným edsilky ma výběr téš i ma splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.
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| zasílá první východošeský křesťanský odborný obchod kávou

František Jelínek,
Slatiňany —Čechy.

Káva surová: Káva ourová:
Santos velmi dobrý K 1160 Druhy velmi jemné:
Santos Perl „ 12.0 | Portoriko velejemn. K14—
Borbon zaruč. dobrý „ 12-—| Semanik zvl. dobré „ 15—
Laguaria dobré jak. „ 1260| Guatemala jemná —„,18*50
Kuba zelené dobré „13— | Guatemalaspec.dob.„ 1450
Kubaperl vel. silný „ 1o—| Java zlatá „5 
Jamaika zelená + 1950| Menados jemná „ 1750
Portoriko vel sílné „ 18-— | Ceylon apecialita — „ 19—

Oltáře,kazatelny atd.
2 všáthslohů

vyrábía plány nebfotografie na pož. zasílá

Frant. Jirouš,.
odbor. závod pro práce kostel. v Slatinenech.



píše: „Pan Kočí ustoapil od svých pěkných s slib
ných počátků již hodně nízko. Koho neodpadil jiš
svým Husem, svoji Obrazárnou pro školu a dům, a
millionovými dary českým školám, tobo odpudil svými
reklamami Stratsova splsu snad jiš úplně“, Jiným
„Pokrokovým“ listům zacpal p. Kočí ústa přidělením
velikých insertův. s

Objednávání časopisů u poštovních
úřadů. Ministerstvo obchodu vydalo vyhlášku,
kterou zavádí se jinde osvědčené novinka v poštovní
dopravě též u nás. Doposad mohly býti a poštovních

úřadů přímo předpláceny pouze cizozemské eoptdomácí pak jen u administrací jednotlivých listů.
Nyní badoa poštovní úřady přijímati předplatné též
na domácí listy, sniž by tím vzniklo větší vydání
předplatiteli. Zapravípouze 10 h menipalačního po

platin, za který může býti i několik výtisků na stejnělouhou dobu předplaceno. Pro potřebu poštovních
úřadů a obecenstva bude vydám zvláštní seznam ča
sopisů, v němž předplatné podmínky badou zařazeny.
Zapravené předplatné doračí poštovní úřad ihned ad
ministracím časopisů. K provádění tohoto zařízení se
přikročí, jakmile sezoam listů bude sestaven. Kdo
bude chtíti přímo předplácet, bude tak moci činit i
v badoucnosti dále.

Kouření elgaret jest mládeživelmine
bezpečno. Anglický lékař Sehrwold dokazuje, že ne
mírné kouření cigaret zvlášť a lidí mladých porušuje
oběh krve, bývá příčinou těžkých nervových nemocí
a má v následcích nejčastěji srdeční vadu. V parla
mentě anglickém jedná se proto o to, aby kouření ci
garet bylo mladým lidem zakázáno.

Německé hospodářství v Českých
Budějovicích. Die „Badivoje“při vybírání čin
žovní dávky majiteli domů — jak zemský výbor na
řídil, kdežto dříve vybírala obec sama — odepřeli
Němci placení této dávky, odvolávajíce se na to, že
ji nikdy neplatili a že je te deň vypsaná pouze pro
české poplatníky, patrně proto, aby měla obec záminka,
české poplatníky, kteří zůetanou činžovní dávku dlužní,

oba volebního práva. Dávka tuto platili tedy pouzechové, kdežto pro Němce vypsána jen na papíře,
a také se od nich nevybírala. Tím obecní pokladně
ušlo ročně nejméně 30.000 K, celkem tedy za deset
let, od zavedení činž. groše,300.000 K. A to museli
pak čeští poplatníci uhraditi zvýšenými přiráškami
obecními, školními atd.

Kdy konečně prohlédneme ©NaNěmce,
na nepřátele národa našeho vůbec naříkáme, jak nám
kouska práva nepřejí, že by nás nejraději měli poní
ženými sluby, a předce k nim zase bezhlavě lezeme
kupujíce od nich zboží a za různé služby plníce jejich
kapsy penězi. Otec národa Palacký vložil nám sice
do úst heslo „Svůj k svému“, ale to se dále nedostalo.
Z křiku našeho ei Němci nic nedělají, smějou ae nám,
když jim dáme vydělati nějaký groš,nádavkem dáva
jíce nám ponížení. Na př. Dr. Wieser,jako starosta
brněnský, novým volebním řádem obecním vyloučil
ne dlouho český lid, většina to obce, z účastenství vo
správě obce a jako člen sdružení něm. poslanců vše
možně pracuje, aby na zemském sněmu moravském
nenabylí většiny Čechové, jak se dle počtu jejich patří.
Ale české peníze velice rád přijímá. Dr. Wieser totiž
ve příčině vtělování peněz vypůjčených z Hypoteční
banky moravské podává u zem. soudu v Brně týdně
průměrně 26 českých podání, za coš dostává od ča
ských lidí průměrně 30.000 K ročně. — Říďme se dle
možnosti vždy a všude heslom „Svůj k svóman“a pak
jistě musí i s námi Němci počítati.

Zánik smlouvy simžební. Bezvýpovědi
může hospodář čeledína (slašku) hned propustiti: 1.
Kdyš jest čeledín docela neschopen vykonávati práce,
ku kterým do slušby přijat byl, nechť jest toho pří
čina kterákoliv. 2. Když čeledín (služka) povinnosti
své brubé poruší, zvláště když rozkazům pána svého
neb jeho náměstka neposlušenstvím neb urputností
trvale odporuje. Když pána svého, buďto k rodině
náležející, nebo náměstka pánova urazí skutkem, han
livými a potupnými slovy, aneb utrhačnými pomlu
vami, když jiné čeledíny proti pánovi pobádá, aneb
je mezi sebou dráždí, i když vůbec domácí pokoj se
trvale ruší. 4. Když ae dopustí krádeže, podvodu,
spronověření, aneb spolučeledíny k tomu svádí; kdyš
shledá, še se některý epoločeledín nějakého podvoda,
spronevěření nebo krádeže dopustil a pánovi tobo
neoznámí. 5. Když čeledín, nedbeje dané ma výstrahy,
s ohněm a světlem neopatrně zachází, když dobytka
svěřenému špatným hlídáním hynoati dává aneb jej
trýzní, nebo když zlomyslně a svévolně, nebo s hrubé
nedbalosti pánovi na majetku uškodí. 6. Když čeledín
na jméno pánovo bez jeho vědomí peníze neb zboží
ai vydluží. 7. Když na déle neš 8 dní byl vzat do
vězení. 8. Když se oddá opilství, hře neb jiným pro
stopášnostem a nemravnostem, svláště kdyš
k tomu děti neb příbuzné pánovy ovádí. 9. Když bes
pánova dovolení mimo dům přenocuje, cizí osoby
přes noc přechovává, aneb jiným způsobem domácí
pořádek brabě poruší. 10. Když si vlastní vinou spů
sobí nemoc nakažlivou aneb ošklivost vzbuzující. 11.
Kdyš bez zavinění hospodářova jest déle než čtyři
neděle nemocen. Každý takový případ má hospodář
ihned starostovi obecnímu osnámiti. Tu můde čeledín

(sluško) žádati, aby mn mesdaa strava dána byla jeno té doby, kdy zo slaušby byl propuštěn; pán ovšem

m pohledávati náhradu sa škodu čeledínemzpůs0 u.
Rorátní aadventmí zpěvyprodnivšední

s nápěry. Sestavil Dobroslav Orel. Dvouarchová bro
Surke, vydaná u K. Reyla v Praze III., obsahoje ob
vyklé adventní písně a nejsnadnější roráty staročeské.
Aby se neprotahovala obět můěeav., mají spěvy pro
jednotlivé dni pouze as 30 sloček, s nichž žádná ne
trvá déle minuty. Zpěvy pročtvrtek určené Ise také
přednádeti v neděli při .tičhé mši sr. Odporučujeme,

Vzrůst Prahy. Vtomtorocečítá Prahai
s policejním obvodem, k němněpatří předračetíaokolní
Obce, 12.065 domů a 513.263 obyvatelů proti 11.078..

a 474897 obyv. dne 31. prosinoe,1900. Celkem..
-přibylo tu sa deset posledníchJet pon domů 857.006

obyv. Vlastní Praha čítá obyvatelů: Staré Město
88.837, Nové Město 84.666, Malá Strana 231.900,Hrad
čany 5817, Josefov 8047 (tu jediné abylo obyv.o 000,
všade jinde přibylo), Vyšehrad 6986, Holešovice-Baboy
88.609, Libeň 24.837. V Praze samé jest tedy celkem
299.766 obyv. i s 7120 vojáky, jen o 6938 více proti
r. 1900. — Na+ předměstích jest obyv: v Karlíně
20.885, na Smíchově 51.902,Vinohradech Král. 63.166,
Žiškově 66.503, celkem 203.697 i e 3208 vojáky, proti
180.529 v r. 1900. Ostatní obce obroda policejního:
Břevnov; Bubeneč, Dejvice, Nasle atd. mají celkem
78.790 obyv., o 7243 vícé než r. 1900.

Ne aimuěny, ale vytrvalé podpory
potřebuje Ústřední Matice Školská. Jost
známo, že jediným s hlavních zdrojů příjmů matičních
jest všenárodní sbírka, kterou ÚstředníMatice Školská
začíná po sv. Václavu. Letos věsk patrně následkem
neúrody, Aamnoze všuk také z pohodinosti, bned
v prvních dnech abírky bylo vráceno Matici několik
set archů a poznámkou, že letos přispěti nelse. Jinde
ani nečetli co Matice žádá, s archy jednodaše vrátili.
Naproti tomu povionosti Uetřední Matice Školské
rostou den ode dne. Škodu z Jhostejnosti k potřebám
Ústřední Matice Školské vezmo jen národ sám, jemaž
se mládež, nemůže-li Matice zasáhnouti, odpárodňuje
De postech, ale po tisících duších ročně Měli by pří
slušní činitelé míti na paměti, aby nyní, v době vy
hrazené sbírkám a podnikům matičním, každý konal
k Ústřední Matici Školské, která chrání životních
zájmů našeho národa, svou povinost. Ovšem nestačí
sbírky krejcarové, třeba rozmnožovati teké počet členů.
Jest potřebí především náklad na Gkolství matiční
ubrazovati, pak teprve přijde ostatní. Matice Školská
jest jediným spolkom, jenž soustřeďuje veškereo český
lid v celém Rakousku. Budiž podpora Ústřední Ma
tice Školské důstojna šestimilionového národa našeho!

Uherské mouky v r. 1903 přivezenodo
Rakouska 6,274.036 metr. centů za 148,067.250 K,
otrub a jiných odpadků 749.216 g za 7,891.400 K,
celkem 7,023.252 g za 166,468.050 K.

Poštovní spořitelma. V obchodaspoři
telním vloženov října9.838 mil. K a vybráno 9.378 mil.
K. Ryzí vklady činí v obchodu spof. 191.606 mil.
korun. Vkladatelů jest 1,784.637. Obchod chekový
dosáhl obratu 12786 mil. K, celkový říjnový obrat
1.297,934.347 K.

Daň z cukru snížena —v Bolgiis61-75
na 20 franků. Snížením dané docílilo ae vzrůstu tu
zemské spotřeby cukra z 60 milionů na 80.

Důležitost ovoemletví dovedou| oceniti
hlavně Prašáci, jichž se každoročnězástupy po Čechách
a Moravě rozlétoou, aby tu skoupili všecky lepší drahy
ovoce pro své rodáky, nám psk zanechávají pouze
znetvořené a nedozralé padavky. Ale ani ten jistý
groš za ovoce nepobídne našeho rolníka, aby si jím
z většího pěstování ovocného stromoví hojněji kapsu
naplnil. Nepomyslí, že Německo, nemajíc dostatek
vhodné půdy a jsouc přímým sousedem naší ., zůstane
vždy odběratelem našeho ovoce, přes to že 8e nyní do
Evropy sasílá bojnost laciného amerického ovoce, které
se však s naším tabulovým ovocemvády měřiti nemůže.
A pak co je horských krajin ve vlasti naší, kde se
ovšem ovocnému stromu nedaří, ale kde by ai předce
rádi jablíčko nebo hraštičku koapilil Že ovoce po
skytne zvlášť na zimu chutný a zdravý pokrm, žo se
s něho připravují víno, likéry, různé zavařeniny, jež
se bohatě v obchodě zpeněží, mnokým nenapadne. Le
tos utržil jeden velkostatek u Lovosic v Čechách přes
80.000 Kza ovoce. Na velkostatku dobřenickém u Hradce
Králové získali letos slušnou hromádku peněz jen za
třešně atd. Německý sedlák na Litoměřicku, mající
50 korců polí, tržívá za ovoce až 4000 K. Nedivno
pak, že ta německý sedlák šije bohaté, platí Čeládce
více s že mu po saplacení daní atd. sbade více než
Čechovi, který zasadiv etrom myslí, še vykonal mnoho
a příliš se oň nestará, ©který následkem toho zmrzačen
špatné ovoce rodí, jako člověk mrzák nemůte praco
vati. Řádně vedené velkostatky nemají cesty, která
by nebyla vroubena šlechtěnými stromy. Ale obecní
cesty kolem naších vesnic, mese kolem větších lánů
polí straší prásdnotou. Co by se tu urodilo ovoce, za
něž by slušný peníz plynul do poxladnice obecní i
soukromé! V každé obci jest sned aspoň jeden maš,
který se vzdělancem zove, ale dosud málo kde elyšeti
bylo, de by si na popud muže toho zřídili ovocnou
školku, aby odtud vysázeny byly stromy po celém
okolí, kde místo vhodné. Kde es obecní představenstva
nestarají o rozšíření pěstování orooného stromoví, tu
přes všechna vlastenecká hesla jejich, přes všechno
jejich hlásání a zastávání se pokrokovostí jsou zpá

tedníky, kteří ani zbla nerosumějí národnímu hospodářství.

Hospodář v zimě neodpočívájakopříroda,
sle pracuje zvlášť nad stolkem. Počítá, jak mnoho

do příští úrody. Zkoumá, kde měl sisk, kde škodu,
čemu by se měl v hospodářství více věnovati, aby

ono rostlo. Dobrá kniha hospodářské jest v siměvelecenným společníkem na stolku rolníkově. Zvláštní
zřetel má rolník věnovati v zimě drobným odvětvím

ovocného stromoví velkého i drobného, seleniny, drů
bežnictví, včelařství, králikážetví atd. V době klidnější
tím spíše rolník i na drobnostech nalezne potěšení a
v budoucnosti nemalý sisk.

Cibule lélkkom. LékařK. Horingve Filadelfii
v Americe praví, še často vyhojil horečku, kdyš hned

s počátku, jak se příznaky horečky objevovaly, dávalnemocnémn jísti syrové cibulé, — Jinýamerický lókař
vypravuje: Kamínekmočový, vložen meli dvě půlky
úibule, rozpustil ee v ní ve dvoutýdnech úplně; i
acudil jsem, še by mohla cibule totéš učiniti i:v těle

lidském. Kázal jsem člověku takovou nemocí trpfcímu,
aby jedl hodně často syrové cibule — a za tři týdny

zdráv. — Vložíme-lina .noc roskrájenou cibuli do
vody a drubý den dáme dělam dkrkavkami trpícím

„voda ty vypiti, posbudou jích. — BRozkrájenácibule
hloujedo sebe vlhko a zápach. Proto "hospo

aohati po béble lóšeti rozitř

j R třaébo v úpotřobití, Vasejí'do sebe všechen

zápaob, druhého dne pak se z nicb připravuje jídlo a
najednou přijde nám po jídle špatně, aniž bychom
věděli s čeho. — Roskrájíme-li ve světnici cibuli, vy
čistí se tím veduch; cibale se pak vyhodí ven.

„Česká Hudba“ č. 81. ročník X.
Jako loni, tak i letos uspořádalo vydavatelství „České
Hadby“ cyklus prakticky vhodných vánočních skladeb,
a již toto číslo počíná velice pěknými „Moravskými
koledami“ od Aaot.Brotaba. Musíme uznati že týto
koledy jsou vrorem lidových koled, právě na Moravě
plnou ryzostí zachovaných. Doporačujemé všem fedi
telům kůrů, učitelstvu atd. ku blížící se době vánoční
tyto koledy, které nejen avon snadnostf, ale výtečnou
barmonisací jednotlivých přechodů jsou cenným pří

spěrkem k poznání slovanských církevních zpěvů.V textové části velmi pékně pojednáno 0 zásluhách,
jakých si získalo České duchovenstvoa učitelstvo
v obora chrámového spěvu. „Česká Hndba“ vychásí

v Katné Hoře (18 sešitů do roka).ze ročnípředplatné8 koran.

Pro domácnost. Počivojemnějšíkčaj
nebo vínu. Půl kg mouky,1/ E cakra, 10dkg máslakávová lžička na prášek otřeného amonia, 3 malá
vejce, jeden žloutek, 4 lžíce husté. kyselé smetany;
dle chati přimícbá se jemné vokané káry citronové a
tlačené vanilky. Těsto se na válo dobře rukama
propracuje a dá ae do studena přes noc odpočinout.
Druhý den se vykrajují věnečky, ty pak se pomušou
rozklepaným vejcem, posypon stroubanými mandlemi,
kladou na omaštěné plechy a pekou se též v te
plejší troubě do bledožlnta. Pečené se popráší vanil
kovým cakrem. — Oříškové pečivo. Letos jest
hojnost ořechů, jest tedy možao levná si připraviti
pečivo oříškové. 16 dkg mouky, 10 dkg cukru prosá
tého, 10 dkg másla, 14dkg raletých lískových oříšků,
lšíce dobrého panče, lžička jemně sekané, cakrované
pomarančová kůry, půl lžičky skořice, na špič.u nože
břebíčku, 1 bílek, lžíce stronhané žemličky u neplná
lžička amonia. Vše toto se na vále dobře promíchá,
propracaje a nochi přas nuc vdpočinoat. Drabý den
ne těsto rozválí na stéblo ztlonští a vykrajují se rou
líčky neb jiné tvary, -volna 80 pekoa a pečené se
potrou následající polevou: jeden bílek, tabolka strou
bané čokolády, 2 lžíce cakra ae tře 10) minut a tím
se pečivo potře a nechá oschnouti. — Jiné pačivo.
14 dkg cukra, 14 dkg jemně mletých vlašských neb
lískových ořechů se svaří ae 2 Ižicemi vudy a lžící
rama neb punče. Na plotně se to míchá, až se to
spojí, pak se to dá na vál; jest li jest to příliš tahé,
přidá se malinio ramu, dobře se vše propracuje,
rozválí na nůž silné, pak vykrájejí se trojúhel
níčky, kladou se na plech s pomašou hnědou polevou;
na to dobře se tře 11/, lžíce vody, '/, lžíce panče,
4 hodně vrchovaté lžíce enkru, Čímž ss pomažon troj
úbelníčky; na každý se vloží do prostřed jádro vlas
kých ořechů a nechá se to na kamnech oschnouti. —
Marcipán. Když jest domácí med, může se též při
praviti marcipán. Svaří set kg medu, když jej něko
likrát přešel var, dá se vystydnout. Se atadeným se
zadělá 1 kg monky, přidá se k tomu 3, kg -cakru,
4 dkg utřeného amonia, 3 vejce a 2 žloatky, 20 dkg
neloupaných sekaných mandlí, které nose Ižicí tlučeného
cakra upraží (místo mandlí mohou býti též lískové
oříšky); přidá se špetka tlačeného cerdamonu, tlučený
hřebíček, skořice i malinko květu, z jednoho citronu
kůra jemně sekaná, lžíce anýzu, lžička pomorančové
cukrované sekané kůry. Vše se dobře vařečkoa pro
pracuje a nechá se pak 24 hodiny odpočívati. Drabý
den se těsto rozdělí na tři díly, kažuý díl se rozválí
na stóblo silně a dá na máslem potřený plech a peče
se v teplejší troubě do červena. Zatím se dá na misku
1/, kg cukru, 2 bílky, '/, lšíce citronové šťávy a tře

se to '/, hodiny; marcipka pečený dá ee na vál, pomaže tím ledem a hned ae na libovolné čtverečky neb
obdělníčky krájí a nechá oschnoati. Kdo si chce dát
více práce, rozkrájí marcipán, když jest jiš studený
a potře ledem kašdý kousek svlášt. A. Soi.

Lidové říkámí © listopada. Hřímá-li
v listepadu, bude příští rok úrodný. Kvetoa-li v listo
pada některé stromy nanovo,bude tahá zima trvati
až do května. V listopadu, je-li mokro, roste hojnost
trávy. Drší-li v tomto měsíci sníh na stromech, budou
na jaře stromy málo pučet. Na mokré počasí násle
duje zima nestálá, když ale slance svítí, následuje
tuhé zima. Půjde-li hus přes led o Martině (dne 11.
listopadu), bude se po něm ještě dlouho houpati.
Chodí-li busa o Martině po ledě, chodí o vánocích
po blátě. Padá-li na sv. Martina sníh, říká ce, še av.
Martin přijel na bílém koni. Na sv. Martina koařívá
se n komína, Je-li na sv. Martina slunečno, nastane
tubá zima. Je-li na sv. Martina mlhavo, bude mírná
sima. Posdní bouře mají moc, že se urodí obilí dosti,
přijde-li mráz na vás, poseká vás. Počasí na den Obě
tování Panny Marie (dne 21. listopadu) zvěstaje prů
běh příští zimy. Sv. Kliment zimu oblibaje, av. Petr
ji ucezuje (dne 22. února). Na ov. Kateřinu schováme
2. peřina. Přitehnou-li mrazy e Kateřinou, hleď
se kašdýopatřit peřinou. Af Kateřiny nebo Kříže, kdyš
mrane, tedy topte chýše. Sníh na sv. Ondřeje šítu
velmi prospěje (dne 80. listopadu).

"Tržnízprávy.
V Hredoi Krélové, dne 12. Istopadu 1004.1

hl K16:50 —17-50,šita K'11-30—18-20, ječme
ne K 11-70—18-30,ovsa K 7'20—770,promK0000
—20"00, rikve K 00:00—0(*00, hrachu (modrý) K 22:00

K 20-00—40:00, bramborů K 6:00—6-80, jetelového
semeno červeného K 130*00—180*00, jetelového semene
bílého K 000*00—000-00,růšáku' K 00-00—00"00,máku
K 8200—00-00, lněného semene K 00-00 —00:00, 100

vepřovéhoK 1'68—0'00, 1 lig trarehte K ©20—0"33,
„vejce K 0pT—0-08, 1 kópa zelí 800—13'00, 1 kopa

petržele K 1*60—1'80,T kopě kaposty K-440—200,
1 BlolbuleK 600—-11*00,1 kopa drob, seleninyK

o



100—000, 1 pytel mrkve K 3-00—4'00, 1 kopa oorelo
0-00—0-00, 1 hl jablek 8-60—8-00, 1 bl hrašek 0:00
—000. — Na týdenní obílní trh v Hradci Králové
dne 13. listopadu 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 260:/,, žita 159, ječmene 138,ovsa
146, prosa —, vikve —, hrachu 1, čočky —, máku
1, jehel —, krap 31, jetelového semínka 39/,,
lněného semene —. %.)Zeleniny: self 874:/, kopy,
potršele 88 kop, ke pusty 58 kop, oibule 56 hl, drobné
zeleniny 126kop, mrkve 08 pytlů, cerele — kop, brambor
160 hl. 8) Ovoce: jablek 256 hl, hrašek — hi,
4) Drobného dobytka: vepřů 17 kusů, podevinčat 448
kusů, kůzlat 0 kusy.

Prosíme svéodběratele, ktoří dosud
za „Obnovu“ a „Časové Úvahy“ dluhují,
aby ihned příslnšné obnosy vyrovnali.
Právě pohledávky za „Časové Úvahy“
Jsou značné! Snad si mmohbýpomyslí:
„Jedna koruma —teť maličkost; zašlu
až „příležitostně“. Ale právě preto, že

nemá nikdo čokati, ně bndeme k tomu
všemu ještě tratiti frankaturu upe
mínáním. ,

Administrace „Obnovy“a (Čas. Úrah
v Hradci Králové.
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provedený akademickým malířem P. C. M.
Medovičem, odchovancem J. Em. biskupa
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Dá pravý a věrný výraz tváře svatého Otce.
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stojí K 1440; v rámci zvlášť
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$ | vaném vypadajícímjako lesklý
starý mosaz francouzaké antiky
8 ingigniemi a jménem zaK 35.
V rámcích lištov. K 2950 a j.

Výhradní prodej pro Čechy, Moravu a
Slezsko má

R. PROMBERGER,
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Tatínku, nezapomeň

nám k Vánocům koupiti

Všem,kdož zúčastnilise pohřbuVeledůstojnéhoPána Oa skvostných

o. í stereoskopiekýchntonína PFičmana obrazů
j z celéhosvěta s popisem

faráře ve Vysokém Veselí, i s kukátkem za . . . . . .K 700
. americkým . ..K 9—
. mabagonovým . . K 10—

Dosud vyšla serie 5. — Všech 5 serií s kukátkem
za 22 E. — Pobavíme a poučíme se celá rodina!

Vydává fotochomigrafie
Frant. Krátký v Kolině.
v"

VARHANY
soustavy kůželové a pneumatické, lahodného zvoku
a důkladného provedení doporučuje sl. farním a

patronátním úradůmmajitel c. a k. výsady a záslužného kříže budební akademie belgické

vzdáváme nejuctivější díky.
Zvláště děkujeme J. J. vysokorodémupanu knížeti Karlu z Paaru, patronu

zdejších kostelů, vysocedůstojným pp.bisk. vikářůma vik. sekretářům: Janu Tichému
2 Ostružna, Jos. Šrámkovi s Nov.Bydžova, Fr. Vohnoutovi ze Žlunic, veledůst.
pp. farářům a kaplanům z vikariatu kopidienskéhoa okolí; důst. p. Jos. Bed
nářovi, katech. na Kladně, za všechnn v pravdě bratrskou lásku a pomoc nám již po
leta prokazovanou a nyní zvláště osvědčenou; slovutným pp. Dr. O. Volkarovi, c. k.
okres. hejtmana a A, Kirschnerovi, c. k. okres. škol. inspektora z Nov. Byožova.
Veleváženým patronátním úředníkům a všemu úředniotvu na zdejším knížecím
panství. Řiditeli choru veleváženému p. Fr. Vondráčkovi a celému sboru pěvec
kému za skvostné přednesenézpěvy; veleváženému sboru učitelskému v místě a
obcích přifařenýchi všem ostatnim pp. učitelům. Velevážené rodině p. továrníka
Buvy za svláštní útěchu a přispění i všem úředníkům závodu. Všem slavným
spolkům a cechům, velectěnýmpp. starostům a obecním zastupitelstvím
všech obcí, velecténým dárcům krásných věnců a vůbec všem — nikoho nechtějíce
zámyslně opomenouti — kdo nám ústně nebo písemně svou npřímnou soustrast projevili,
voláme upřímné:

František Knapp,
administrator.

Upomínka

krásná jest podobizna zdařilá, kterou
k Vánocům co nejvýhodnější dárek

doporučuje

J. F. LANGHANS c. a k. dvorní fotograf

KAKAO
Zemská životní

pojišťovna25Moravského

(desod jediný domácí ústav toho druhu
v zemích koruny České),

která jest spravována zemským výborem
pod vrchním dozorem zemského sněmu,

pitály pro případ úmrtí | dožití, věna a vý
bavy, výměnky pro rolníky, důchody vdovský,
strotčí a pro případ invalidity, jakož | pense

všebo drubu.

Jistota jest nepochybná vzhledem k tomu, že
jest to ústav zemský.

©" Všecbončistý zisk náleží pojištěncům.

Bedřich Čápek,
stavitel varhan a harmonií v Poličce.

Grand-Hótel
v Hradci Král.

gap“ Každý čtvrtek
vojenský

KONCERT.
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Objednávky na..-.

Batovcův
kalendář
politický

na r. 905
jakož i všecky ostatní

KRÁLOVÉ HRADEC Adalbertinum.

Rozsah závodu umožňuje nejlepší provedení při
cenách uejpříznivějších.

Jméno firmy založ. 1876 ručí za
provedení a obsluhu nejsolidnější.

Praha. Plzeň. — Mar. Lázně.

Veškeré bližší informace adělí ocbotně a prospekty
zdarma zašle

vodní upokluát provýchodníČhy
Přijmou se dva zástupci na pevný plat.
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Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradu! Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Amtonín Pochmem. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král.
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Zednářská pouta.
(3) Francouzský ministr Combes :pod

vlivem svých přátel zednářů již vypracoval
nové paragrafy, jimiž by se určil poměr státu
k náboženským společnostem pro případ od
loučení církve od státu. Paragrafy sepsány jsou
velice chytře; na oko se zdají býti snášelivé,
ale jsou upraveny tak obrnyslně, že v skuteč
ností dovolují státu velikoo zvůli proti církvi
a na druhé straně činí z církve nevolnou
služku státních rozmarů.

Asroň některé ukázky, jak dovede býti
nynější zednářská vláda sanašeliva k nábožen
skému přesvědčení! Combes navrhoje: „Po
dvě léta od 1.. ledoa budou uáboženské spo
lečnosti v bezplatném používání náboženských
budov ponechány. Po této době přestane všecko
volné používání bodov těch, totiž: kathedrál,
kostelů, kaplí, templů, synagog, seminářů, domů
arcibiskapů, biskupů a kněží“ Zkrátka maje
tek, jež si sami věřící 8 kněžatvem dobrovol
nými příspěvky za dlouhouřadu let nastřádali,
nyní stát jednoduše „vyvlastní“, aby dokázal,
že pod zednářskou vládou katolický majetek
nikdy není majetkem bezpečným a že takový
kapitál vždycky může zednářeká vláda shráb
pouti, aby ho užila po případě ina další utla
čování katolictva. Peníze, jež si ve Francii
nasbromáždili židovští kapitalisté lichvou, pro
dejem kořalky a jiného „užitečného“ zboží,
zůstanou netknuty. Millionům Rotechildovým,
nabromaděným nikoli pilnon prací, ale šikov
nou a pohodlnou spekolací, nestane se také
žádná újma. Vláda se vůbec ani nevynasnaží,
aby tento hlavní pán Francie počítal menší
úroky z toho obrovského kapitálu, jež mu
Francie dlubuje. To raději seberou církevní
statky, aby 8e Rotscbildovi mohlo platiti po
řádně a pravidelně. Ta okolnost, že citovaný
článek Combův čelí vlastně jako všecky ostatní
proti náboženským spvlečnostem všem, nás
nesmí mýliti; my přes to víme, že se má
šlápnonti blavoě na šíji katolické církve. Těch
sýnagog ve Francii není tolik, aby si židovští
kapitalisté nedovedli bned vypomoci. Jediný
Rotechild zmůže v tom ohledu hravě více než
deset millionů francouzských katolíků. V jaké
finanční tísni však se ocitne katolictvo, až
bude o své fondy oloupeno! Židé proti uvede
néma návrhu ovšem neprotestovali a protesto
vati nebudou; dobře si s Combem rozumějí.
Jsou-li v peněžnictví pány Fraacie, rádi ta
nějakou synagogu obětají, když peníze na ka
tolících vydřenéstejně různými cestami spadnou
do klína jim. Za malou diškrecí tak výnosnýobchod|

Combes tuké navrhuje: „Společnosti
náboženské smějí též tvořiti svazy, jež ale ne
smějí překročovati meze departementu.“ Tohle
je pěchování katolíků do díže, zavírání svobody
do klece. Svazy tedy mají býti omezeny jen
na jednotlivé departementy (kraje). Za to spolky
pro potírání křesťanství, spolky zednářské
nejsou omezeny ničím. Jeov k vůli seeflení
organisace spojeny těsně nejenjve Francii celé,
ale mohou podkopávati dosavadní řády francouz
ské společnou pomocí zednářů cizozemských.
Zvláště v době nynější dokonalé komunikace,
která umožňuje rychlou a nejrozsáhlejší orga
pisaci každé společnosti, brání se každý spolek
a společek osamocení, aby agitací odporných
stran nebyl smeten jako skrovný ostrůvek upro
střed obrovských vln. Lichvářeké kartely na
ochuzováníJidu mohouse prostírati po Francii
celé, ale katolický svaz nesmí se svobodně
šiřiti k hájení těch zásad, které národu v ni
čem neškodí. Nechová-li se Combes k svým
katolickým krajanům jako k cisozemským cikánům?

Leč slyšme ještě další část programu
Combova: „Společnosti náboženské musejí své
příjmy a vydání stále míti v ovidenci, každého
roku akládati účty a podrobovati se revisi in
ventáře. Mohou též tvořiti reservní fondy, ješ
však nesmějí převyšovati třetina celoročních
příjmů. Společností jsou povinny bez jakého

koliv zastírání k vyzvání prefekta nebo jebo
delegáta účty předkládati. Kdož by se proti
kterému článko provinil, podléhá pokutě 16—
1000 franků.“ — Tážeme se, zda vláda také
prohlíží inventáře socialistických spolků, zda
je nutí, aby předkládali účty státním fankcio
nářům; jistě také zednářská vláda neobmezaje
socialísty a prodavače kořalky v rozmnožování
„řeservních fondů“. Combes zkrátka činí pří
pravy, aby ochuzená církev vůbec žádného
stálého jmění neměla a tak aby při žebráctví
svém nemohla nic důležitějšího jako svobodná
korporace podniknonti.

Combes také navrbuje teuto „svobodo
myslný“ článek pro náboženské společnosti:
„Obřady, průvody, náboženské manifestace ne
smějí se díti na veřejných místech, mimo ob
řady pobřební. Budoucně zapovídá ve nějaké
náboženské odznaky, symboly, kříže, kostelní
prapory na veřejných pomnících vyvěšovati,
mimo na budovách určených pro bohoslužbu,
va hrobech, nebo na museích při veřejných
oslavách.“ — Jest to zvláštní, jak se francouzští
zednáři nevinného kříže bojí; odstranili jej
ze soudních síní, ale zlé uvědomí jim pokoje
nedá. Činí vše možné, aby katolický ráz Francie
zastřeli. Náboženská manifestace, které státu
ještě nikdy neškodily, nemají míti volný prů
chod; za to však dovolují se socialní demo
kracii nejvášnivější demonstrace, ačkoli při
nich několikrát šlo i presidentovi o život. So
cialistům dovalovalo se činiti nejvášnivější
projevy proti katolíkům v době zavírání klá
šterů, katotíci však nijak manifestovati ne
smějí. Ještě dost zvláštní, že dovoluje Combes
veřejný náboženský obřad při pohřbu! Jinak
by Francouz katolicky pohřbívaný musil býti
nesen do sklepa. -= Rozamí se, že na přestapky
proti těmto paragrafům jsou určeny značné
tresty.

Tohle uení příprava k uskutečnění libe
ráloího hesla: „Církev svobodná ve státě uvo
bodném“; to znamená církev zotročenou ve
státě zlovolném. Zdali pak Amerika, která
s církví spjata není, obmezoje svobodu nábo
ženství způsobem takovým? Aspoň jest patrno
— co už dávno od katolíků předpovídáno —
že boj protí řeholím byl jen přípravou na
útisky církve vůbec. Co by toma Combes říkal,
kdyby církev oplátkou chtěla kontrolovati
příjmy státní, kdybychtěla obmezovati svobodu
spolků politických a kdyby chtěla potla*ovati
vnější projevy politické? Jest obecně známo,
že Combes jest úplně v rakou zednářských,
že jen tyto race jej udržují při vesle; návrby
Combovy tudíž jsou jen tlamočením násilnické
vůle franconzekého zednářstva. Rádi uvidíme,
jak dopadnou paragrafy Combovy, až se bude
jednati o jich stvrzení v parlamentě. Ovšem
ti lidé, kteří již dříve hanebným špiclovstvím
pronásledovali i katolické důstojníky, budou
hlasovati rádi i pro Čombovy články. Rozumí
se samo sebou, že po prvém vítězství by pak
zednáři pouta ještě přitužili. Nějaká záminka
se nalezne lehce zas.

Likvidace Svatováclavské záložny.
—a. Dne 25.května 1903napsaly „Národní

Listy“ tyto řádky: „Veškeré události minulých
dnů nasvědčují tomu, že po veškerých přímo
nadlidských pokusech dospěly věci ve Svato
václavské záložně k zakončení nesmírně smuot
nému — ke konkorsn. Doznání sice trpké, ale
pravdivé, které vzbudí sklamání u tisíců těch,
kdo ve zdar akce sanační doufali. Při naprostém
neporozumění a neochotě příslušných činitelů
katastrofa jest neodvratná. Jest to žalostným
úkazem a charakteristickým pro naše malé po
měry, že v okamžika, kdy po půlletní práci
konečně byly věci přivedeny na stupeň mož
ného vyrovnání, vše ge maří a ničí a klidně
se pohlíží na nadcházející dílo záhuby.“ Tolik
pealy „Nár. Listy“ dne 25. května 1903.

Dne 10. října 1902 byl stav záložny shle
dán následovně:

Ročník X.

Pasiva 16.075 295 kor.
aktiva „ 8,162.315 »
schodek . 7,912.980 kor.
Při účetní závěrce dne 31. prosince 1902

byly číslice následující:
Pasiva 16.168.086 kor.
aktiva 8.066.750„
schodek . . 0. 8,066.335 kor.
Od té doby oplynuly málem dva roky.

Byl čas, že se o záložně vůbec ani nepsalo a
myslilo se, že se to nějak vyseká!

Je to jako s Port Arthurem.
Pojednou zase vypakly zprávy o nátlaku

věřitelů recte advokátů, že má na záložna u
valen býti konkurs. Soud však rozhodnatím ze
dne 4. listopadu t, r. nedal žádosti na avalení
konkursu místa s tím důvodem, že není zde
majetku, z kterého by se útraty konkursu kryly.
Znalci ustanovili nyní schodek záložny na
1,714.165 kor.

Porovnejme s tím bilanci ze dne3l. pro
since. Tu se na oás šklebí schodek: 8,066335
korun.

Již z toho jde na jevo,že mnoho obchodů
Svatováclavské záložny bylo vyrovnáno. Jedná
se tu ve zprávě soudního zamítnatí o repar
tiční obnosy. Záložna čítá do aktiv repartiční
obnosy za 1,200.000 koron, soodní znalci však
uznali, že repartice tyto asi 643534 kor. ob
nášejí, t. j. že se tolik peněz dá sehnati.

Nám není známo, mnoho li jest ještě vě
řítelů se záložnou nevyrovnaných. Scbodek zá
ložny Svatováclavské znalci ustanovený v ob
oosa 1,714.105 K praví, že tento obnos má zá
ložna věřitelům platit, aby nastala rovnováha.
Možno však, že jest pohledávek v knížkách
vkladatelů ještě více. Útoky na záložnu pře
stanou, až by se ocitly veškeré vkladní knížky
v rukou záložny.

Tyto vkladní knížky jsou nyní ve dvojích
rukou a sice v rakoa tvrdošíjných vkladatelů,
kteří doufají, že celý vklad jim bude vyplacen,
Jedni z těchto vkladatelů žalají, drazí neža
lují, ale vkladní knížky si ponechávají. Drahá
skupina jest ona, která vkladuí knížky od
chudých vkladatelů kupovala a nyní v rukou
svých majíc tyto vklady, žene na záložna úto
kem; to jsou advokáti, konkursní kamarilla.

K takovým koncům dospěla tedy aféra
Svatováclavské záložny.

Kdybychom se chtěli o všem tom rozepi
sovat, co se již dělo v té „sanaci“ a jací lidé
tu „pracovali“ 8 „sanovali“, na to by nestačil
ani veliký lexikon. Ukazuje se tu vždy, že
z neštěstí kořistí hyeny, asi jako ve válce,
když dodavatelé „lifrojou“ vojákům místo
mouky polovinu křídy, místo konserv plevy a
pod. Hyeny z lidské společnosti nevypudíme,
dokudv srdcíchlidskýchbudesobectvía touba
po mamona, obobatit se na úkor jiných,

Jest možno, aby Svatováclavské záložně
podařilo se odůčtování?

To 8e ovšem noví. Zde rozhodne o tom,
kolik bude ještě vkladatelů, kteří sleví 50%,
a kolik bode advokátů z konkursní kamarilly
a kolik bude státi výkapné od této kamarilly,
to jest, jak draho přijdou záložně vkladní
knížky v rakou těchto advokátů. To vše spo
čívá nyní na bedrách členstva. Zde musí tedy
výbor pracovatí železnou energií k tomu, aby
tvrdošíjným vkladatelům vyrval aspoň60 proc.
slevy vkladní knížky a zadrahé, aby povalil
konkursní kamarilla, aby ma zbylo tolik, by
mohl koupiti vkladní knížky a zaplatit k tomu
ještě palmare.

Vkladatelé jsou většinou poštvani od
advokátů, kteří patří kn kamerille a puk od
sociální demokracie.

Není možno, aby rozamný vkladatel otálel
s vkladní knížkou a nedal ji, když se mn na
bízí za ni 50 proc. výplaty. Každý rozumný
vkladatel s rychlostí co největší zachrání to,
co 8e dosud zachránit dá a to jedině obapol
ným vyrovnáním. Zrovna tak, jako kdyžudělá
žid pleite. Žid Porges ohlásí na 2mil. úpadek.
Sejdou se věřitelé a shledají, že žid Porges
nestojí ani za 200.000 K. Přijde tedy na 100



korun pohledávek 10 korun výplaty. Co máme
tedy nyní dělat? Pověsit ho nemůžeme, poně
vadě bychom tím pranic nezískali, vezmeme
tedy těch 10 proc. a půjdeme domů. Podrabé
si dáme na Porgesy pozor a žádný úvěr. Tak
rozumají napálení věřitelé a jdou domů.

To jest kletba kapitalismu.
A majitelé vkladních knížek Svatováclav

ské záložny očekávají zázraky? Tomu snad
sami nevěří. Zde se musí chladně po obchod
nicku kalkolovat. Byl jsem okraden, zbývá mi
ale přece 60 proc., proto honem zechráním je,
abych aspoň zachoval si 50 procent.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 16. listopadu.

(Zvlášiní článek k jubileu srovna jednoroční polé

tickéBena aby sejekopolency iraál Vojskaerga, se j ; li a r

Teď jest tomu právě rok, co byly ny
nějším říšským poslancem hrabětem Vojtěchem
Sternbergem vydány dvě brožury, jež v české
společnosti působily sensačně tak, že šly na
dračku a autor jejich byl zván na různá místa,
aby o stávající situaci ze svého, v Čechách
tehdy nového stanoviska promlouval.

Napsali jsme při příležitosti té do jistého
pražského denníku feuilleton, v němž jsme o
zajímavém a tehdy novém českém hraběti 80
jeho v Čechách neobyčejných veřejných pro
jevech více méné rozmarně i vážně pojednali.
Když jeme pak krátce potom jednou na večer
redakci onoho denníku navštívili, slyšeli jsme
v jindy tichounkém baoreau -jeho vydavatele
hlaholiti neznámý nám hlas, který horlivě a
nadšeně vykládal jakýsi politický program.
Necbtíce ani vstoupením vyrušovati, ani za
dveřmi poslouchati, po. možnosti tiše hleděli
jsme se ukliditi pryč. Avšak pan vydavatel
onoho denníku náš příchod již postřehl, otevřel
dvéře a radostně volal: „Jenom račte dále,
věc týká se vás!"

Na toto pozvání jsme vstoupili a setkali
jsme se statným, sympatickým možem, který
více obratného obchodníka než-li zarytého po
litika t. j. vydavatele onoho denníku již ho
dinu horlivě poučoval o svých politických ná
zorech.

„Pan hrabě Vojtěch Sternberg“, představil
nám pan vydavatel neznámého. „Zde jest pi
satel feuilletonu, jemuž děkujeme za vzácnou
vaši návětěval“, ukázal pak na pisatele těchto
řádků.

Pan hrabě rychle vstal ze křesla, v němž
seděl a přímo nám vyčetl: „S hrabětem Leo
poldem Lažanským a 8 hrabětem Kounicem
jste mne stotožňovati neměl!“

„Zatím vám tím nebylo nijak ublíženo,
společnost ta byla pro vás docela rovnorodá“
— začal ho pisatel těchto řádků krotiti, ale
pan hrabě Sternberg mu nedal domloviti,

FEUILLETON.
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Vácslav Řezníček.
XXIV.

Jaro roku 1878 prožil Hradec Králové ve
zvláštním příšerném rozechvění, možno říci krva
vém. Sběhly se zde totiž dvě hrozné vraždy, které
celý kraj naplňovaly a ovládaly nejhrůznějšími
dojmy.

T neděli dne 14. dubna ráno bylo město
plné sensační noviny, že včera t, j. v sobotu večer
o deváté hodině třemi mladíky neznámých mně
jmen nalezen byl v jsmě vodou naplněné u polní
cesty mezi labským železničním mostem severo
západní dráby a obcí Věkoší do naha svlečený,
na nohou a rukou provazy svázaný a na hlavě
nesčetnými bodnými ranami posetý mladý muž.
Nešťastník ten při svém nalezení dosud žil, avšak
když byl donešen do Věkoš, ihned skonal, aniž
mohl pověděti nebo alespoň nějak naznačití, kdo
je a co se s ním dělo.

To bylo zřejmé, že do zmíněné jámy donesen
byl v době od počátku tmy do deváté hodiny,
kdy byl nalezen. Kde a,kým byl však zavražděn,
jestli u železničního mostu nebo jest-li byl sem
odněkud přinešen, jest-li se jedná o vraždu lou:
pežnou nebo o čin hrozné msty či byl-li nesťastník
z jiných důvodů ze světa sprovozen, po tom na
stalo ihned horečné pátrání, při čemž fantasie ce
lého okolí popustila si úzdu tak, že o vraždě té
rojily se celé kroniky nejrůznějších domyslů a
smyšlenek.

Soudní komise, která se záhy na místo
hrozného nálezu, jehož okolí však bylo zatím zs
nedělního rána zvědavci jsko mlat udupáno, do
stavila, nelezla zde ze šatstva pouze kousek látky
z baědě kostkovaných kalhot, potom kousek modře
kostkované látky, vyřízautý £ ozfortské košile, jaké
se tehly nosívaly, déle kousek vlněného nskrčníku

Já jsem docela jiný člověk“, rozhodně
spasti. =

„Io teprve masíte -dokázat!“, nedal ce
másti pisatel těchto řádků.

-Pan brabě jal se výmluvoě znovo rozvi
novati své politické náhledy, když zatakéno
na dvéře a vstoupil pan brabě Vojtěch Schůn
born. Panu hraběti Sternbergovi podal přátel
sky vlídně ruku, jako svému dávnéma známému
a příbuznému a mlčky jaksi tázavě na nás
ostatní dva pohlížel. Vydavatel zmíněného
denníku se tomu usmíval a já věda, že má
s panem hrabětem Sohůnbornem patrně nějaké
důležité jednání, k vůii němuž tento přišel,

Mhdd jsem nového svého známého pana hrate Sternberga, aby přede mnou své politické
náhledy dorozvinul na ulici. Pan hrabě Stern
berg brl k Lomu ochoten a proto jeme 80 po=
rončeli.

Setkání se s autorem zajímavých brožur,
pad něž nic radikálnějšího a smělejšího nebylo
českým jazykem doposud tištěno, pochopitelně
mne bavilo. Nechal jsem ho tedy vykládati.
Zvolna táhli jsme spola postranními alicemi,
jejichž večerní tmu plynové svítilny jenom
spoře přemáhaly a rozptylovaly. Když mně
toho panu hrabě již hodně napovídal, z čehož
jsem dostatečně poznal, že nemá o skutečných
českých posněrech vlastně ani ponětí a že na
ně patří ze stanoviska svrchovaně ideálního,
zarazil jsem ho otázkou.

„A co chcete vlastně v Čechách dólati 1“
„Sjednotím všechnyradikální a pokrokové

strany“, začal vykládati a jmenovati osoby.
Ztěží potlačoval jsem smích nad upřím

ným zaníceným, s jakým mně pan brabě Stern
berg o svých ideálních plánech vykládal. Vy
vracení jejich považoval jsem za zbytečné ma
ření času a proto, když jsem již celkem jeho
názory na české poměry znal, prostě jsem
další jejich výklady přetrhl.

„Chcete-li něco v české apolečnosti do
kázati, musíte to učiniti jenom vlastní svou
siloa“, prostě jsem mu řekl. „Pro vaše náhledy,
pro váš temperament, pro vaše zkušenosti a
plány jsou všecky nynější české strany tak
těsné, že vás žádná nestráví.“

Pan hrabě Sternberg na mne 6 udivením
zůstal hledět.

„V nynějších konservativnějších stranách
není pro vás žádného místa a radikálnější
strany jsou pro vás malé, ty jste svými bro
žarami daleko překonal,“ vykládal jsem mu.
„Vy musíte jít v Čechách buďto svou vlastní
cestou anebo hledat zaneprázdnění někdejinde!“

Pan hrabě Sternberg podal mně na ně
kolika arších napsaný svůj program, abych si
prý přečetl; jak co myslí.

Slíbil jsem mn to a také jsem prohodil,
že o tom něco třebas někam napíšu, ale řekl
jsem mu zároveň, že to na mém mínění 0 jeho
politickém poslání nic nezmění.

„Tak co mám dělat?“, ptal ge.
„Na Hradecka uprázdoil se po Jarošovi

poslanecký mandát -do říšské rady. Ucházejte———————
a konečně rozřezaný řemen. Z čího oděvu předměty
ty pocházely, se nezjistilo.

Zavražděný byl prostřední postavy, asi 19
nebo 20 let starý, silný a dobře živený, měl dlouhé
tmavobnědé vlasy vzadu kratčeji stříbané, mobutné,
nad nosem skoro se spojující obočí, tupý, splasklý
nos a oči buď modré nebo šedivé. Na svrchním
pysku pučely mu knírky a na bradě vyráželo mu
chmýří. Na pravé straně brady měl tak zvané
mateřské znamení, temnou čočku s na pravé straně
krku jako hrách velikou bradavici.

Ruce měl silné, ele bez mozolů a vůbec stop,
že by těžko pracoval. Na prstech nebylo znáti,
že by nosil nějaký prsten. Na levém rameni měl
jízvu, jaká zůstává po pouštění žíly. Noby svědčily,
že ohodíval stále obutý. Dva přední bořejší zuby
měl vyžrané.

Zpráva o vraždě té, která se stala nepochybné
v sobotu dne 13. dubna v podvečer, naplnila celý
kraj úžasem a hrůzou. Všude se jen o ní mluvilo
a rozprávělo a v Hradci nastala obecná bázeň,
k večeru vycházeti za brány. Když zavražděného
nikdo neznal a v celém okolí nikdo nescházel,
byla mrtvola jeho fotografována a obraz její za
sklem v rámečku vyvěšen byl v Hradci na vratech
krajského soudu, kde o hlučných trzích a jarmar
cích si ji tisíce lidí prohlíželo. Příšerný obrázek
ten visel tam několik mésíců. Jak se povídalo, byla
hlava zavražděného od trupu z úředního nařízení
oddělena, trup byl na Poucbově pochován a lebka
k vůli dalšímu vyšetřování a zjištění totožnosti
osoby zabitého uschována, Vyšetřování vedl obratný
soudce p. Mir. Merhaut, ale veškeré, úsilovné pá
trání po stopách vrahů a po vysvětlení záhadné
té události zůstávalo stále vez výsledků, až konečně
byla celá ta záležitost bez zjištění zabitého i bez
vypátrání pachatelů odložena ad acta. Vyslýchany
byly spousty osob, dotezy- činěny na všech stra
nách, ale nikdo ani zavražděného neznal, tak že
jméno jeho zůstalo neznámo a celá věkošská vražda

1 co do pachatelů. ,
Já jsem ovšem že věnoval události tě také

60 o a $víte, co vám a vašemu programu
řekne voličstvo I“,odpověděl jsem mt.

papěře bych baze rád alyšali“, tvožíl jan
A chtěje to slyšeti, stál sé skutečněihned

kandidátem poslanectví.
Potom zašli jsme spolu ještě do jiné re

dakce a rozloučili jeme ee jako nejlepšípřetelé. Na rozloučenou jsem mu ještě řekl, že
brzy pozné, jak správně na české poměry po
hlíším. Ovšem že jsem se ihned o to postaral,
že drahého dne některé pražeké donní listy

přinesly zprávy, že se o mandát po poslanciarošovi bude ucházeti hr. Vojtěch Sternberg.
-Zprávy ty vyvolaly u našich proziravých

politiků — výsměch. Mne pak začala celá 3x4
ležitost nanejvýš zajímati. Jak bylo přirozeno,
měly se osoby hraběte Sternberga po jeho
brošurách všemi desíti zmoeniti pokrokové a
radikální etrany, a vzíti ho na svůj štít jako
vzácnou atrakci, neboťpomocí jeho vývodů a
rázné řeči mohly ovládnouti veřejnésmýšlení,
aby bylo ve svém úpadku občerstveno a no
vostí myšlének a požadavků zkypřeno. Avšak
já znaje vůdčí hlavy oněch stran, věděl jsem
předem, že bude hrabě Sternberg ze svého ra
dikalismu právě našimi radikály a pokrokáři
dokonale vykurírován.

A počítal jsem skutečně správně! Sotva
že jako radikální kandidát vystrčil hlavu,
okamžitě měl proti sobě především všechnu
pokrokovou organisaci, která si proti jeho
kandidatuře, ač si před tím ležela ve vlasech
a na jméno ei přijíti nemohla, postavila ihned
kandidáta vlastního v osobě p. dra. Antonína
Hajna.

Pan brabě Sternberg brzy na to přijel do
Prahy a přišel mně povědět, ž? jsem správně
soudil, že s radikály nic není a problásil,že
když nemůže kandidovat s radikály, že bude
kandidovat proti nim.

„Teď jste na správné cestě l“ „řekl jsem
mo.“ „Aut Caesar, aut Vokurka !“

Poněvadž na Hradecko bylo tehdy snadno
možno, že mohl býti sa poslance zvolen p. dr.
Ant. Hajn, s nímž v obledu státoprávním sice
souhlasíme, ale v ohledu taktickém stojíme na
stanovisku jiném, pochopitelně položili jsme
se svými přáteli rozbodající vábu svých vlivů
proti jeho kandidatuře a ve volebních zápasech
doté doby v Čechách nevídaných zůstali jsme
při užší volbě důslednými. To stalo se z dů
vodů taktických, neboť ve zvolení braběte
Sternberga viděli jeme porážku na Hradecku
bující politické nekázně a nesnášelivosti a
mělo ním býti také dokomentováno, že soudobý
pražský diktát poslaneckých kandidátů jest
přežitkem.

Proti hraběti Sternbergovi vypsány byly
hektolitry inkoustu, potištěny vagony papíru,
čtvrt léta se mu v jednom kuse do ochraptění
nudávalo, ale na koneo za poalance zvolen byl
předce. Ze zápasů těch vyšel jako vítěz, který
v ohromném boji „proti všem“ přemohl všechnyl
příslušnou pozornost. Hned v neděli dne 14. dubna
po kostele vypravil jsem se do Věkoš k mrtvole
zavražděného i na místo jeho nálezu, abych si
obé důkladné prohlédl. Ne místo nálezu vodíval
jsem později také kollegy a známé a jednou koncem
dubna putoval jsem tam společně s kollegou An
tonínem Grégrem schválně po klekání sa tmy, Šli
jsme přes železniční most a podstoupili jsme to
proto, abychom jeden drubého přesvědčili, že se
žádný nebojíme.

Sotva že obecný, tajemnou věkošskou vraždou
v Hradci vzbuzený rozruch tichl, vzbouřeno bylo
město krvavou udělostí novou.

Když jsme se dne 2. června 1878 dopoledne
ubírali z gymnasia po náměstí do marianského
chrému oa exrhortu a mši sv., cvalem běžel od
Caivasova domu přes náměstí, rukama lomě a
maje cylindr vsadu na hlavé seděli, president kraj
ského soudu p. Kobrč rovně ke hlavní vojenské
stráži.

Neobyčejný zjev ten vzbuzoval všeobecnou
pozornost nejen naši, ale tské na náměstí prome
nujícího četného obecenstva, jež ibned proudilo
za vyděšeným panem presidentem, který sebrav
na blavní stráži silnou vojenskou patrolu, poklusem
chvátal s ní zpátky.

Když jsme potom z kostela vyšli, dovídali
jsme se, že v g hodin dopoledne konal pan pre
sident Kobrč spolu s radou krajského soudu Lvem
Klaudym prohlídku ve krajském kriminále. Když
procházeli trestnici, vrbl se najednou nedávno před
tím pro krádež na pět Jet odsouzený trestník
Karel Zdobinský na radu Klaudyho, jemuž nožem
rospáral břicho,Když tuto obavnost provedl, chtěl
se vrbnouti na presidenta, kťerý mu však šťastně
unikl.

Vrab Zdobinský byl žalářníky «'ostatními
trestníky v další své súřivosti sudržen, avšik-rada
Klaudy druhého dne na'to ráně Zdobinskýmzpů
obené podlehl. :

Rada Lev Klaudy byl tehdy dvasčtyřičetíletý
elegantní muž, prostřednípostavy, snědé tváře,
již 'vroubil šedinami prosivělý plnovous d byl



volebnía politickémanóvrya odneslsí obecné
uznání, že jest šikovný a obrátný mož.

Při tom zatím zůstalo|
Hrabě Steraberg stal se běbem necelého

půl roku jednou z nejpopalárnějších osobností
v Čechách a ta spousta nadávání. ješ se naň
sypalo, ho neporazila, ani nesklonila. Kde od
půrce svého lapil, tam ho z cesty hned na

vělých našich českých poměrů přivedl slespoň
trochu rachu a života.

- "Při prvním zasedání říšské rady po
stavil se nejrozhodnějším způsobem za českou
věc a po jejím odročení všemožněpracoval na
koosolidování všech vážných živlů v politickou
jednotu, čímž ovšem že se všude nezavděčil.
Sledování jeho boje proti korupci, nepotismu,
politickému pantátovství jest nanejvýš zajímavé
a při tom jest zábavné, že se wu stále dále
nadává i v tisku,
"myšlení a volnost náhledů.

Z celé řady důvodů nelze úplně souhlasiti
s některými jeho vývody, avšak na drahé straně
nemožno také schvalovati způsob, jakým jsou
potírány.

To předce mosí uznati každý, že na jeho
místě by nikdo z jeho protikandidátů, třebas
to byl i sám p. Kolenský, jako poslanec docela
pic více nedokázal, nežli ona 0 budoucnosti
nelze předem nikomu souditi.

Jest li pan hrabě Sternberg zahrál svou
poslaneckou volbou v českém veřejném životě
pouze zajímavou episodka nebojest-li se stane
v české politice někdy důležitou osobou, o tom
nelze dnes mluviti, neboť jest to zastřeno ne
proniknutelnou rouškou budoucna. Dnes rok
nemobl také nikdo tašiti, co bude v českém
vefejném životě jednou znamenati ku př. po
slanec Hořman Janda. Proto někoho předem
velebiti — nebo zavrhovati nenáleší v obor
správného politického myšlení.

Až do této chvíle není té nejmenší pří
činy volby hraběte Sternberga nějak litovati.
Naopak! Jeho působení znamená v českém po
litickém životě rach, život, hybnost, přemýšlení,
skrátka kvas a činitele, o němž nelze říci, že
jde zpět.

O všem jest informován, na všecko pohlíží
srakem moderního člověka, politisaje nabasi
širokého rozhledu a co se při něm ceniti musí,
jest, že základem jeho politiky jest snaha po
docílení všeobecného blaha a spokojenosti, aby
nebylo útisků a utrpení, jejichž příčiny všude
neohroženě potírá a pronáslednje.

Z toho důvodu aení třeba, neboť není
k tomu žádných příčin, želeti, že za nynější
doby a zá nynějších okolností hrabě Vojtěch
Sternberg stal se poslancem, k čemuž právě
teď rok dán byl podnět a vzpomínce na to
platí tento článek jako „jabilejní“, při čemž
podotýkáme, že nic, co by snad pan hrabě
někdy proti zájmům svého voličstva podnikl,
nebade mu od nás přátelsky přeblédnuto.
: Jak se dovídáme, měl hrabě Sternberg
v poslední době delší osobní politické rozho
vory 8 předsedou ministerstva Kórbrem, 8 če

(=
bratrem bývalého pražského primatora Dra Karla
rytíře Klaudyho.

vícekráte trestaný nebezpečný zloděj, pocházející
z Kněžmostu. Za čin svůj byl potom tuším že
v srpnu v Hradci oběšen.

Rada Lev Klaudy bydlil na Velkém náměstí
buďto v domě Richtrově nebo v jehoblízkosti
proti biskupské residenci. Když v pondělí dne 3.
června umřel a umíráček to zvěstující Hradcem
se rozezněl, bylo celé město hluboko vzrušeno a
náměstí plné obecenstva, které o vraždě rokovalo
a nešťastného radu a mladistvou vdovu po něm
litovalo.

Kdyžsena podsíni a na náměstí před domem
smutku nejvíce obecenstva kupilo a bemžilo, vyno
řila se z davu komickáfigurka. Malý mužík ve dlou
bém umazaném burnuse, s nepokrytou, jako koleno
holou blavou, ve tváři zarostlý nepořádným plno
vousem, z něhož jako.z roští vyč (val dlouhý,
pitím kořalky zamodralý nos. Mužík ten několi
kráte se zastavil, pokaždé potom jakoby poskočil,
zdvihl ukazováček pravé ruky, pohodil hlavou a
náhle vyjekl na doprovázející onezbednou mládež:
obrr ňefl«

dlažbu, pokřižoval se a jal se nahlas modliti
»otčenáš«, ze kteréžto pobošnosti, která v této
chvíli působila ovšem jen pohoršení, vytrhl ho

| pan revisor Volák, jenž ho svou španělkou ihned
k povatání přinutil a hnal ho pryč ne Janské
náměstí.

' Byl to hradecký typ Mašta, který, dověděv
se o smrti rady Klaudyho, přišel so za něho mo
dliti. To bývalo totiž jeho obyčejem, hlavně při
pohřbech v Hradci, že 64 dostavil před dům
smutku a třebas do bláta nebo do sněhu na ná

„„mměstínebo na ulici klekl, hlasitě se modle a
| „potom -šel ve sbromážděném obecenstru, jak se
„říkávalo, »vybírati na pana Fraenkla«. Žebral totiž

krojcásky,je ihned potom ka em,držeje v hrsti,
běšel na Janské náměstí do Fraenklovy kořaloy
propiti.

ským ministrem krajanem Randou a s celou
řadou vynikajících českých politiků, aby 80
informoval o jejich smýšlení ve příčině nad
cbázejícího zasedání říšské rady, v němž hodlá
míti velikou politickou řeč, v níž položí důraz
na různé české a vůbec sociální a veřejné ča
sové důležitosti.

Řeč ta zajisté potáhne světovým tiskem,
o to se pan hrabě dovede postarati, a proto
jest na jeho voličstva, aby ho upozornilo, co
by si přálo, aby na říšské radě pověděl, aby
se o tom i šíře ve světě mluvilo a doma
jednati musilo.

Pan hrabě Stenberg zajisté že každý po
kyn, každé faktam, každé uposornění rád

konsiliantní muž, že ochotně každé wínění vy
slechne, že bez odpora každéma dle možnosti
vyhoví a případně i radost učiní.

O této jeho ochotě vypravuje se ostatně
špásovitá anekdotka. Kdysi v létě ohlásil
v jistém městě schůzi voličů. Tamní advokát
a kápo místních politiků mu dopsal, aby mo
poslal řeč, již chce u nich promluviti, že si
ji přečte a že mu pak předem řekne, co 0 ní
soudí. Pan hrabě Steroberg mu ochotně vy
hověl a koncept své řeči advokátovi předem
poslal. Když pak v den schůze na svém auto
mobilu do města přifrčel, vyšel mu advokát
se starostlivou tváří vstříc. A vraceje mu za
půjčený koncept řeči děl: „Četl jsem ji třikrátel
Poprvé uznal jsem ji za dobrou, podruhé za
prostřední, ale potřetí 8e mně nelíbilal“, pro
nesl vážně.

„Děkoju vám“, hrabě Sternberg na to.
„Já ji badu mlaviti jenom poprvé, tak bude
dobrá !“, řekl srdečně.

A tek se také stalo.

Obrana.
(3)Židovské úpadky. Nemámevezvyka

čenichati po každém větším židovském skan
dálu; ani nevypočítáváme soustavně velkolepé
židovské bankroty, jichž počet stále se množí.
Musili bychom na prosté záznamy takových omě
leckých kousků vyhraditi v „Obnově“zvláštní,
hezky obsáhlou rubriku. Nejdeme za příkladem
našich protivníků, kteří Drozda jmenují skoro
v každém čísle svých listů a z nedostatku
látky dovedou si „katolické“ škandály vymý
šleti, Ani nenáležíme k těm, kteří hned pro
vinu jednotlivcovu dovedou tupiti celý stav.
Pro jednoho židovského podvodníka nemá Se
banobiti žid takový, který 8 podvodníkem
třebas ani ve spojení nebyl. V „Obnově“ jsme
ani tak nepoukazovali na židovské, dokázané
Švindle, jako spíše na otrockou a prodajnou
povaha českých přislahovačů židovstva. Zvláště
tehdy byli jsme naceni poukázati na dvojí
duši těchto „českých“ listů, když všecky ve
Jiké židovské bankroty nechávaly stranou, ale
Drozda mlely ustavičoě. Chyby Israole, které
nechtěl často ani židovský časopis hájiti, na

(E
Mašta byl prý blázen, ale spíše dělal dojem

lenocha a pijana, který jsa kořalkounapařen, tropil
po městě výtřžnosti, s povykem honě doprováze
jící ho mládež, jež na něho pokřikovala »Mašta puj«|

Své obvyklé s»brr ňaf« vybafl na každého,
kdo na něm zrakem svým utkvěl a pak škemral
na uleknutém o krejcárek.

Kdekoliv a kdykoliv se něco v Hradci
dělo, Mašta se pokaždé ke všemu nachomejtl a
prováděl komedie s chlapcia menšími studenty,
kteří v jeho čkádlení nacházeli zvláštní oblibu,
jež patřívala mezi královébradecké dětské nemoce,

Jinou, Mašty nepoměrně ušlecbtilejší hra
deckou figurkou let sedmdesátých minulého století
býval svatodušský zvoník Honzili, jehož příjmění
jsem nezoal. , Byl to pomalý, vážný muž, vždy
pečlivě vyholené tváře, s placatou čepicí na hlavě,
s modrou plátěnou zástěrou před sebou a silně na
jednu nohu napadající. Obyčejně zvoníval u chrámu
sv. Ducha umíráček a neunavně tazatelům sděloval,
komu hodinku vyzvání, Byl to nemluvný člověk
a jeho miláčkem byl největší královéhradecký zvon
Augustin, —Ačkoliv nikomu nic nedělal a jenom
hleděl si svých zvonů avěží, předce nemíval pokoj
od drobných nezbedů, když se zvolna po ulicí
kýval a kolem sebe rozblížel. Pokřikovalina něho:
»Honzili mačkali dudy«. Svatodušský zvoník však
pokládal pod svou důstojnost, aby si takových
pokušitelů všiml. Obyčejně si jenom odplivl a
potom zástěrou ústa utřel.

Některým hradeckým pánům v době té pů
sobila zvláštní hloupou zábavu zakrsalá, nemoudrá
ženština, Byla to Kočárková Pepička, již velice
bavilo, když jí někdo namluvil, že se s ní ten
nebo onen pán chce oženit, což ona pak dále
chlubně vypravovale. Živilase pletením punčoch,
chodila si Čistě, ale lidé se na útraty jejího ne
rozumu bavili tak podivně, že jsem v jednom
domě byl dokoncetoho svědkem,žesi jistý vážný
hradecký měšťan vyhrnul rukávy, pomazal si ruce
až po Jokte červenou řepou, že vyhlížely jako po
krvácené a pak běžel, tekto vyparáděn, v „domě
srovna dlící Pepičce s ustrašeným obličejem po

lezly oddané advokáty v listech živených ži
dovskými inserty. Stojí věra za záznam, že
některé naše „vlastenecké“, „lidové“Jisty teprve
tehdy odvážily se aspoň něco otevřeně pro
mloviti, když jim sám vysloveně židovský ča
sopis „Rozvoj“ ušlapal ke koráži cesta.

To raději stokrát haněti krev vlastní, tu
piti své krajany z té příčiny, že mají oa Šíji
kollárek, než něco. pověděti o stále čerstvých
čidovských kumětecb! A mnsl-li se přece jen
něco o židovských defraudacích napsati, bývá
to bázlivá, zastrčená, šestiřádková lokálka.

A přece stále větší a početnější židovské
úpadky přímo vnucají každému žuraalistovi
v zájmu národního blaba úvahu 0 zjeva tak
hrozivém. Bylo by věra pro národohospodář
skou statistiku a pro poučení lidu velice uži
tečné, každý rok ve všech časopisech vypssti,
oč přišel v Rakousku lid bankroty křesťan
skými a židovskými. Bylo by to srovnání ve
lice zajímavé.

Nyní se liberální časopisy právě před
hánějí — v horlivém mlčení o dvou obrovských
bankrotech židovských: Taussigově a Geirin
gerově. V řadě věřitelů Taussigových jsou
tyto osoby: továrník posl Dr. Kramář(!) 100.000
K, Heřman Doktor v Nácbodě 60.000 K,Doležal
v Nov. Bydžově 9800 K, Krumbhbolz v Praze
91.000 K, Matouš v Bělobradě 22000 K, Jin
dřich Mayer v Král. Dvoře 90.009 K, atd.

A skoro hned po krachu Taassigově zase
stydlivé, drobným písmen vysázené lokálky
zvěstovaly bankrot židů Geiripgerů v Mcr.

dlahy v obnoso 4,300.090 korun. Poněvadž
s firmou tou ohlásilo krida 30 jivých firem,
obnášejí dluhy okrouhle 8 millionů koran. Dva
židé přetrumíli v jednom měsíci úpadek Svato
václavské záložny, krach Heřmana Jandy i
Dra. Salaby. A zase plno firem českých o
úžasné obnosy okradeno. Nejnověji Se Zase
ohlašuje insolvence židovské firmy „Jakob
Honig und Sohn“ve Vídni; passiva činí jenom
— 235.000 korun.

A naše časopisy, zvláště socialistické, jed
ním hlasem místo věcné úvahy o těchto ban
krotech —počínají sesíleným hlasem povykovati
o Drozdovi; snad proto, aby byla odvrácen.
pozornost lidu od přítomných švindlů židov
ských. Nijak nám nenapadá Štváti na zá
kladě těchto zkušeností proti židům vůbec,
třeba že židovské listy po krachu Svatová
clavské záložny še vynasnažily házeti blátem
po kněžstva vůbec.

Ani nožádáme, aby za své zkrachované
spoluvěrce platili obětem bankrotů židé jiní;
nechceme následovati příkladu „Práva lidu“,
které nutilo přímo vášnivě i nevinné kněze
k odstranění škod pražským krachem vzniklých.
Vybízíme toliko český lid k opatrnosti a k roz
umnému srovnáví chyb katolictva a židovstva.

Pooličními kravaly proti židovstva by
chom se jen zahazovali; dělají takové výtrž
nosti lidé, kteří hned drahý den jdou k židovi
na kořalka — často na dluh k tomu. Nekře
stanské nadávky, posměchy z chudých židů
(6

vídati, že se pan X. k vůli ní právě zastřelil proto,
že ho nechtěla za muže.

Typem hradeckých hospod býval písař Ko
níček. Studoval asi sextu, pak toho nechal a žil
mládenecký život, rozděluje si ho na tři díly.
Jeden, nejkratší totiž strávil v posteli, druhý delší
v kanceláři a třetí nejdelší v hospodě, kde sedal
až do shasnutí, pokuřuje při tom z důkladné
dýmky se svůdnou pannou na porculánové hla
vičce vojenský tabák. Někdy vypomohl v šístce
nebo v dardě, ale obyčejné něco vypravoval. Rád
jsem s ním u sklenice piva pohovořil, mluvíval
velice zábavně, o všem soudil střízlivě, choval se
způsobně, chodil si vkusně a čistě a když se roz
veselil, luskl prsty a bzučel si patrně svou zami
lovanou písničku: »Šlažidovka vedle trní,herefutu la

Roku 1878 na královéhradeckém gymnasiu
maturovali: Jan Brdyčka, soukromník; MUDr.
Jaroslav Čmuchal, lékař na Král. Vinohradech ;
Bulhar JUDr. Petr Dančev, vyšší úředník v Bul
harsku; Alois Doncek; Václav Dvořák, farář
v Sádku; Petr Hrubý, profesor gymnasia ve Sla
něm; JUC. Josef Chalupa, kandidát advokacie
v Chrudimi; Bohuslav Jeremiáš, hudební skladatel
vPísku; Jan Jirka, profesor gymnasia ve Dvoře
Králové nad L.; MUDr. Otakar Klumpar, lékař
v Hradci Králové; Josef Knejp, zemřeljako kaplan
ve Všestarech; MUDr.Josef Kovář; JUDr. Rudolf
Krejčí, rada zemského výboru království Českého
v Praze; Rudolf Kreutz, profesor gymnasia v Olo
mouci; MUDr. Vácslav Matys, lékař v Nové Pace;
Arnošt Rameš; František Rameš; Jan Rittich,
lesní inženýr v Kynžvartě; Bartoloměj Trubáček,
zemřel jeko právník; MUDr. (Gustav Ulbrich, ze
mřel r. 1886 jako lékař v Pardubicích ; Václav
Veverka, profesor gymnasia v Truhlářské ulici
v Praze; Josef Volf, věnoval se učitelství.“)

Dodatky o nynějším povolání a bydlišti jednot
livých osob jsou vděčně vítány,



ranečkářů «
že židovské listy samy k nám nejsou nijak
Saášelivé. Za to však zcela klidně pracojme za
národohospodářské usamostatnění, s židem,
který již má v bankrotech rotinu, nic nemějme
a — nedejme se vésti listy, které chtějí viděti
v katolictvu největší zvrhlost a o švindlech
židovských mlčí jako ryby.

Politický přehled.
Nynější zasedání říšské rady bude asi

dle všeho bouřlivé,ač se dr. Kdrber na všech
stranách pilně smlouvá. Vše záleží na tom,
jak se zachová vláda, a 8 čím předstoupí
před českou delegací. Dr. Kramář trvá na
stanovisku, jež tlamočeno v neděli na krajin
ském sjezdu mladočeském v Lounech, aby 8e
v obstrakci pokračovalo. Němcům doporučují
jejich vůdcové vyčkavací chování. Rusfnští

elanci vystoapili z jihoslovanského klubu,
ježto bude založen společný klub rusínský. Ve
společné poradě Čechů, Jihoslovanů a Rusínů
usneseno, že se Chování těchto stran vytknoe
až po poradě klubů. Pilné návrhy mají býti
odstaveny ve prospěch debaty o vládním pro
hlášení. — V neděli měl v N. Brodě prot. dr.
Bráf velmi zajímavoo přednášku, v níž dokládal,
že vůdčí myšlenkou českého života masí býti,
aby kuždá instance přivedena byla k největším
dosažitelným stapňům odborné dokonalosti.
Na každém místě mosí přijíti schopná síla
k plné platnosti. — Ministr Kosel podal v poal.
sněmovně rozpočet na r. 1905.— Také haličský
sněm již uzavřen, štyrský pro.obstrakci Slo
vinců odročen. — Slovanské stadentetvo na
vídeňské universitě podulo rektorovi pamětní
spis proti vyzývavosti a zpupnosti německých
baršů. — Němci v Innomostí stále štvou proti
Vlachům. Všichni italští dělníci (asi 700) byli
ze služeb obecních vypovězeni. Také italští
kopci mají býti hospodářsky boykotování. —
V fForstu, Zadru, Tridentu a v různých městech
italských udály se protiněmeckéa protirakouské
demonstrace následkem událostí innomostských.
Italská fakulta v Innomostí dle všech známek
znova otevřena nebude.

Maďaři dosáhli nového vítězství. Aby hr.
Tisza vymohl na uher. sněma změnu jednacího
řáda, zřízeno bode v Uhrách zvláštní hondvéd
ské dělostřelectvo. Také rakouské zem. obraně
přiděleny budou zvláštní dělostřelecképluky;
7 nových dělostř. plaků připadne Uhrám, 8
rakouské zem. obraně. Tím samostatná uberská
armáda bude hotova. S dělostřelectvem přijdou
uberské dělostřelecké školy, zřízen bude uher
ský arsenál a konečně také uherský generální
štáb. Časem nebude míti naše polovina vlivu
na vojenství uherské, ale platit na ně bude
moseti. Organisace dělostřelectva provedena
bude od základu. Zavedena bude i dvouletá
doba u vojska a následkem toho, zvýšení kon
tingentů branců.

Volby do parlamentu v Italii přinesly ú
plné vítězství vládě. Socialisti v městech skoro
všude propadli. Tentokrát volili i katolíci.

Na mandžurském bojišti situace nezmě
něna. Obě armády se tak silně opevnily, že se
žádná nechce útoku odvážit, dokud nebude
míti rozbodaou většinu. Rasům docházejí
stále nové posily, ale také Japoncům, kteří
jen čekají na pád Port Artburu, aby se oblé
hajícím vojskem mohli posilaiti. Na sibiřské
dráze bude položena nová kolej. Zprávy
o zamyšlené kapitulaci Port Arthura jsou vy
vrácené. Gen. Stossel žádal pouze ze příměří,
jež i Japoncům povoloval, aby pochovali
mrtvé; než Japonci Rusům odepřeli. Posádka
dostala opět množství nábojů a potravin, tak
že se pevnost může udržeti do nového roku.
Japonci dosud nevzali ani jedinou tvrz. Baltické

vo, k němuš zatím připojujíse různé lodi
ruské pod povrchnívlajkou obcbodní, pomala
spěje k cíli. Větší část jeho jede Atlantickým
oceánem kolem Afriky, menší část cestou ne
bezpečnou, snozkým průplavem 6 Radým mo
řem, kdež vládnou Aogličané. Průplav po celé
délce jest střežen zvláštními ruskými policisty.
Ta může lecjaký člověk hodit pod ruskou loď
minu i s břehu průplavu neb 8 lodice nějaké.
I v Rudém moři a Indickém oceánu mohou
různí potápěči, lovem perel zaměstnaní, po
dlošiti skázonosné miny. Proto ostražitost Rusů
Jest tu veliká. Japonci se radí, jak vystoupiti
proti blížícímu se baltickému loďstvu, které
v příznivém případě přinese zkázu Japonsku.

Z Cuelaví. Pěknou schůsi jsme měli dne 18.
listopadu v Soči. Sbromaždovací sál byl návštěvníky
přeplněn. Po sahájení schůze udělil p. místopředesda
slovo vp. J. Sahulovi z Hradce Král., který v delší
řeči promlavil o době české slávy. Výmlavnými pří
klady dovodil, še náš národ těšil se největší slávě a
nejlepšímu blahob
katolíka Karla IV. Po krátké přestávce ponkázal
ještě řečník na zbraně,jakých naší uepřátelé proti

lou. Bůh aás pociluj, abychom v katolickém avédo
mění kráčeli ku předu tak statně jako dosud!

Zprávy místní a z kraje.
Významné jabilemm. Dne 3. prosince

bude tomu sto let, co zemřel osvícený buditel
českého národa, jesuite Stanislav Vydra. Sám náš
Jungmann vyslovil se o tomto muži a velikou po
chvalou. Jeho osobě Alois Jirásek přidělil sympa
tickou roli ve svém F, L. Věku. K Vydrovi, jako
jednomu z předníchharcovníků našeho probuzení,
příště se ještě vrátíme.

Sjezd poštovních úředníků v Kradei
Králové. V neděli 18. t. m. konalyse v 30 rakou
ských městech manifestační schůze c. k. poštovních
úředníků výkonných. Schůze odbora c. k. poštovních
úředníků výkonných pro východní Čechy sahájena byla
v neděli odpol. v Adalbertinu v Hradci Král. p. před
sedou vrchním officialem Bontou za četné účasti členů
z Pardubic, Hradce Králové, Josefova, Králové Drora,
Chradimě, Náchoda, Vysokého Mýta, Hořic, Nového
Bydžova. Do schůze dostavil se starosfa Hradce Krá
lové, zemský poslanec p. Dr. Ullrich v průvodu měst.
rady p. Baesa a p. Halounka, p. říš. posl. Václav
Formánek, starosta obchodního gremia p. Vlach a sá
stupcové jiných úřadů. Pan starosta Dr. Ulrich
svým milým tonem tlamočil souhlas svůj i městské
rady se spravedlivými požadavky poštovních úředníků,
načež p. off. Bíl « Josefova promluvil o postupových
poměrech, které jsou nejemotnější ze všech kategorií
úřednických. Agenda poštovní stoupla o 50%,, avšak
poměry služební se nejen nezlepšily, ale hledí se zde
různými „reformami“ nejen postap i počet úřednictva
zmenšiti. Řečník navrboval, by stanovena byla doba
služební pro praktikanty 3 léta, XI. tř. 6 let, X. tř.
7 let, IX tř. 8 let, by po 24leté služební době úřed
ník poštovní výkonný dosábl VIII. hodnostní třídy.
Pan říšský poslanec V.Formánek připomenul, še krá
lovství České to jest, jež task veliký výnos pošt od
vádía tak málojemuse na drahé stranědostává; apo
loval na organisaci úřednictva, která pak podporo
vána poselstvem mnohého ee domoci může. K dra
hému budu o 3bleté služební době promluvil pan
kontrolor Kohoutek z Králové Dvora, odůvodňaje skrá
cení doby pro poštovní úředníky, kterář při chvatu,
neustálém napjetí, za časných hodinranních, večerních,
nočních, kdy životospráva trpí nepravidelností v jídle,
spánku, měla by ne na86, -ale 32 let zkrácena býti.
Osleplý poštovní správec pan Saal nejvýznamněji illa
stroval poměry, jak působí na zdraví namáhavá složba
poštovní,a vybízeldojemnouřečípřítomné,aby praco
vali ueilorně k dosažení spravedlivých svých poža
davků. Stran dovolené a nedělního klidu promluvil
p. assistent Hrabeš z Rychnova. Za celý rok namá
havé, den se dno trvající služby je nynější dovolená,
kdy aasistent dostane 10 dní, officiál 14dní, nedosta
tečná, illasorní. Úředník v dabě dovolené musí pra
covatiza dva, poněvadě není náhrady; žádoucno proto,
by savedeny byly síly resorvní. Oslažební pragmatice pro
mluvil p. official Dvořák z Hradce Král., vymovaje
se proti tajné kvalifikaci, ješ je skvrnoa konetitačního
státa, apeloval na součinnost všech státních úředníků, by
byla utvořenamoderní slušební pragmatika. Kekaždému
bodu přijata případná resoluce. Jednatel -p. Husák

řečeti telegramy, omlavný říšského poslance braběte
Šternberga, s Prahy, Kolína, Tábora, Litomyšle sjiné,
načež předseda poděkovav hostům, dovolával se po
slanců a veřejného tiska, by se ujeli zájmu poštov
ního úřednictva a pomohli mu dosáhnouti vytče
ných cílů.

Mistrům pokařským z pol okrosn
královéhradeckého ! Dosavadnístřediskope
kařetva českého, „ÚstředníJednota pekaři v Cechách,
na Moravě a veŠlesaka“, zamýšlí provésti reorgani
saci stavu svého na základě organisace nucené, sáj
mové, organissce stavovské. Chce sdrušiti mistry české
v jednolitý oslek, jenž byl by jich nejlepším obránosm,
jenš povsnesl by stav na jeho bývalou hospodářskou
sílu a vážnost, jeně by byl původcem prospěchu stavů
odrušených i posílenímposice národehospodářské ná
roda našeho. Tohodocíliti se snaží postupem federe
tivním, založením čistě odborných společ. pekařských
pro jednotlivé okresy politické a sloučením pak jich
v jeden svaz zemský. Z příčin těch svolává veškeré
mi pekařské s polit. okresu královéhradeckého
do schůzena neděli dne 27. t. m. o 3. hod. odpol.
do zasedací síně al. obec. ssatupitelstva v Hradoi
Králová, a vyzývá tímto všechny mistry pekařské, by
jako jeden muš schůze se zúčastnili a hlas svůj pro

Rodák obrozujícíorganisacietavovskouodevudalí!Sob súčastní se mimo zástupce úřadu živnost.
společ. komisař p.prof. Karel Krýsl a důvěrník jed
noty p.Jos.Růšička, jenž přednese správu odvod
šovací a další postnp vysvětlující.

Krása žemská ve výk hhskří.
mích v Hradci Králové svádí i děti £ obecných škol
k posudkůmo této „zajímavé“, dnes p. Kočím tak

podporované otázce. Zdejší školní děti kupívají sepřed některými výkladními ekříněmi, vnichě vysta
veny jsou na pohlednicích různé svůdné posy krásného
pohlaví, nahotu často jen částečně zastírající. Výkladní
skříně jsou nyní drahou, od obecné školy zvlášť vý
mnačnou školou násornou, v níš naše děti hravě na

Bývají snámosti o krám r vztazích obou pohlaví,
ma čÍ prospěch, pozná každý, kdod pozoroval nadějnou
mládeš s vubec. škol pdejšloh koupenou právěokouslající“ pohlednicí. Kdybyotoové a matky hlou

bějí jímali své vychovatelské povinnosti, kdyby
krásné pohlaví tavilo se proti pomišojícímu je a
urášlivému veřejnému vystavování vnad, jjstěby
s mnohých skříní smisoly růsné, brzký a ý vý
sledek podávající vychovatelské prostředky.Snadi pp.
členové okresní školní rady nebudou si obtěšovati,
aby obč.. popatřili do té éškoly ve výkladních

Pohřeb p. J. Welfa, kostelníkekathe
drálního chráse + Hradci Králové, avěděil o pocté,
kterou si mobožtík za své více než 40leté slažby
kostelní zasloužil, Z domu smutku nosena raker do
katbedrálního obrámu, odkud po smatečních obřadech
ubíral se průvod vedením vedp. děkana Mosila, obos
elstních pp. kaplsnů s bohoslovců až k Pražskému
mosta, odkodě po výkrupu brali se účastníci na břoltov
Koklenský. Pohřbu účastnila se nejdůstojnější katbedrál.
kapitola, starosta dr. Ulrich se zástopci městské rady,
upolek voteránský s budbou a převeliké množství
občanstva.

Ratibor stane ce 15 nedloshoorgánemstrany
rad:kálně-pokrokové,

Panorama Národní Jednoty Seve
rečeské v Hradci Král. vystaví příští týden od 19.
do 26. listopadu 1904 v 50 krásných obrazech „Tatry“.
Každou sobotu ve 3 bod. odpoledne vystavena jest
nová kolekce.

Společnost p. Sedláčkova s neochabu.
jící pílí se přičiňoje, aby obecenstvo přesvědčila o
umělecké své anaze. Minulý pátek dávána operetta
„Mamselle Nitonche“, která svým dějer, kde vo
směšoost nváděna výchova kláštorní, působila vlastně
urážlivě. Jinak bráno velmi pékoě, zvlášť host pí M.
Zieglerová jímala Šivostí a roztomilostí. Zpěv nebyl
tek svláštní Ta bylo divadlo plné. V „Narciso“ a
v „Monné Vanně“ na předním místě se uplatnili zvlášť
p. Zvíkovský, pí M, Procházkové, el. B. Křížová s také
p: Bříž. Voselobra „Had v ráji“ neobyčejně mile pů
sobila jemným vystoupením p. Zvikovakého (Skřivana),
sl. Křížové a Stroblové, iterá dosti smélo vládla
zvučným avým hláskem. Sceny a pí Sedláčkovoo a p.
Křížem a psk s p. Bobuslavem (Petr) a Baraškou
(0. Hradeckou) neperlily hojného smíchu. Bobotýrská
hre „Cyrano de Bergerac“ vypravena skutečné skvostné *
a provedení bylo amělecké. Hlavní role byly v rakou
p. Zvikovského a pí Procházkové. Včera dávána „Do
lorosa“ za přítomnosti skladatelky 9 úspěchem velikým,
Návětěva stoupá.

Nrazivé počasí. Po dnech deštivýchno
očekávaně zavládlo počasí mrazivé. Minalon neděli
ukazoval teploměr 4“ R, ve čtvrtek z rána D'/,“R.
Nechod přispěchal mráz pp. stavitelům, kteří v Hradci
Králové mejí několik ještě noukoačených stavab. Přes
mrás pracuje se všude na stavbách e největší rychlostí.
Letos přijel k nám ov. Martin na bílém, ovšem ještě
málo vjíněném koni.

Osobní. Pan Alois Macák, knížecí kapelník
v Sofii, bratr zdejšího p. nájemce blavní trafiky, obdržel
od krále srbského aletý řád ev. Sávy.

martí. Dne 13. t. m. zemřel av. svátostmi
saopatřen v Hradci Králové po delší nemoci p. Vilém
Máslo, hostinský, vo věku 47 let, Pohřeb konal se 15.
t. m. na břbitov pouchovský. — V Hradci Král. 11.
t. m. zemřel raněn mrtvicí p. V. Janeček, správce v.

v., majitel domů atd. — Dne 15. £t.m. zemřela pmTeresie Kubíková vdovapo měšťana Královéhradeck
ve věku 77 roků.

Fe „ C. k. ministerstvo | vyučování
ve Vídni zaslalo c. k. odborné škole umělec, sámečni
ctví v Hradci Král. sbírku podobenek soásorňujících

amátky uměleckého průmyslu v Hradci Králové,
teré vynikající vávod p. J. F. Langhanse v hra

deckých kostelích fotografoval. a stkvostnoa sbírku
tato o. k. ministerstvo vyučování věnoval.

Polóvkový ústav v Novém Hradci
Král. pořádal v neděli dne 14, £.m.0 2. hod. odpol.

hůzi, v níž bylo zvoleno kuratorium dem a pánů.
stav zahájí svoji činnost v pondělí dne 5. prosince

t. r. a poskytovati bade ohudým dítkám dkolním

akrát za nr polévka. Dohled bodou míti dámykuratoria. Doufáme, že podnik ten najde časem více
příznivoů.

Oheň. Ve středu dne 16. t.m. v 6 hod. večer
vypukl z nesnámé dosud příčiny oheň v lednici hos
tinského p. H. Malce v N. Hradci Král., který se ros
Mřil na sousední domek dřevěný, patřící taktéž p.
Maloovi, na kterém shořela střecha. —| Příčiněním
hasičů byl oheň v lednici uhašen.

Z Černilova. Katol. národníjednota v Čer
nilově pořádá dne 20. listopadu t. r, Cecilekou sábavu
s tímto programem: Studentský konsek, čili čtyři
boty a dra podpatky. Dramatický žert o jedsom
jednání. — V atelieru. Dramatický žert o jednom
jednání.—Tanečnízábavas solovévýstupy.Žačátek

o půl 8. hod. večer. Čistýzýnce bude věnován okraseokolí děkanského chrámu v Černilově.

Zábavní večírek jest Lidovým
epolkem křesťan.-socisiním v Týništi n. O. v neděli
£0. listopadu t. r.s programem pestrým. Začátek v 7 hod.

Z Chlumee. Na uprázdněnoufara voVápně

raesentován byl zcela dle práva a spravedlnostídp., František Janoašek, bývalý kaplan v Lašci, kn
horlivý, mravů bexúhonných, porahy přímé. Praesen
tace tato činí všecku čest vysokor. p. patronovi a Jeho
obezřetným rádcům a naplnila proto patronátní da
chovenstvo velikým uspokojením — tím více, jelikoš
se proslýchalo, Ze ze dějí na rozhodující osobnosti

na faru vo
Vápně praesentován nebyl. Proto tím větší radost
mezi kněšstvem tním, še spravedinost předce
jen svítězíla a intrikání oželi. Vřelý dík badiž
všem,kteřík tomu přispěli!FarmostpakV
může «i blahopřáti, že tak řádného, bezáhonného
kněze za faráře dostala, k mnohé zanedbané věcí

BD nadpořádkus kn mládasdráv,“ne1. li u tr nbyl nov
sřízenýhřbitovkatol.nea sa ua za velikého
účastenství všech vretev obyvatelstva Chlumeckého.
Současně byl táž vedle hřbitova katol.ckého zřísen

nový hřbitov pro vyznavačeStarého Zákonas Chlumceo kteří nyní v Chlamol svou vlastní dachovní
opráva, modlitebnu a školu mají. — Také vystavěn



letos v Chlamci nový okresní dům nákladem okresu
Cblameckého v moderním slohu se štíhlou věší, který
sajisté městu Chlamci k okrase nemalé sloušiti bude.
Ruch stavební se vůbec v Chlumci vzmáhá, neboť
mnobo nových domů a vil se na to stranu knádraší
a k nynějšíma novéma hřbitova v poslední době vy
otavělo. Zdá se, še Chlumec, sě dosnd město menší,
vbrzku se velice rozšíří, neboť jest střediskem do
leaných drah na čtyry strany.

(11) Z Bělehradu. Zábavný večer, pořá
daný zdejším „Sokolem“ dne 13. listopadu, vydařil se
pad očekávání. Hlavní ottrakcí večera byl „pařížský
orkestr“, — novinka to zavedená k nám p. kapelníkem

bicí nástroje), jemuž k nentuchajícímu applansu při
spěla nemálo ta okolnost, še obsazen byl silami
vskatko vybranými. K němu důstojně se řadily výkony
zpěváckého opolku „Malát“, který řísením sbormistra
p Eogelmena vyplnil dvě čísla programu. Z podaře
ných solových výstnpů nejzíce ukkismován byl velo
učený prof. dr. Nyklíček (starosta „Sokola“ p. Ltebich),
který přednesl učenou přednášku „o fonografa, anebo
ližto mlavící troabě“. Zábavní odbor „Sokola“ můše
býti a úspěchem avé činnosti spokojen.

Úmartí. Počátkem erpna t. r. sešli se v Tý
ništi n. O. u svého milého soudroba vldp. faráře G.
Šourka kněží vysvěcení r. 1864, aby zde oslavili 40Jeté
jubilenm. Mezi ně spěchal také vldp. farář Autonín
Pičman z Vys. Veselí, by se potěšil se svými kolegy
a tak sepoň na okamžik zapomenul na své bolesti;
trpěl již pátý rok hroznoa chorobou — zkoroatěním
oór. Bylo to také poslední shledání se 6 nimi zde na
světě, mrtvice srdce očinila dne 10. listopadu t. r. 0
4 bod. odpol. náble konec jeho utrpení; — příjev
svátost posledního pomázání, tiše skonal. Narodil se
v Jestřábí v Krkonoších dne 1. srpna 1838. Veselí
bylo první jeho místo, kde působil jsko kaplan 8 let,
potom byl farářem v Opořanech v Táborska, pak
v Jeřicích, posledních 18 let byl farářem opět ve
Veselí. Býval výtečným kazatelem, jehož úchvatné
řeči, plné vroucí lásky k Bohu, národu a vlasti při
cházeli lidé z daleka poslechnouti; byl také hledaným
zpovědníkem, mnohá duše po pokoji toužící nalezla
u něbo svatý klid. Většinu života svého kněžského
trávil ve Vys. Veselí; celá farnost osvědčila proto
také lásku a vděčnost svéma dlouholetému duchov
nímu pastýři tím, že v přehojném počtu doprovodila
ho k poslednímu odpočinku, kamž ho také provázelo
17 spolabratří a to: vldpp. vikáři Tichý, Šrámek a
Vohnout, důst. pp. faráři a kaplani: Lhota, Hanzl,
Jedlička, Hlavsa, Rameš, Pfof, Kašpar, Klepl, Valonta,
Nožička, Šetina, Červinka, Mencl a Bednář. Velkým
utrpením připravil si Serchovaný Pán života a smrti
věrného slubu svého — jak doufáme — pro nebe a
v této víře voláme plni zármutku: „Odpočinntí věčné,
dej ma ó Panel“

Z Něm. Breda. Literátský sbor pořádá
ve své spolkové místnosti městské radnice pro avé
přiepívající a činné členy dne 20. listopadu t. r. 0 7
hodině večer Cecilskou zábavu e následajícím pořadem:
1. „Chorál sv. Václava“, přednesou chorálně členové
činní. 2. Přednáška p. JUDra. R. Halíka, advokáta,

o cestách s Terstu do Benátek“. 3. „Píseň práce od
Sychry,“ dvojblasně přednesou činní členové. 4. „Be
wední čtení“, přednese p. učitel Ambroš. 5. „Umělci
na oestách“, duetto pro dva hlasy od Pauknera, před
nesou členové činní pp Josef Adamec a Josef Žák
sa průvodu barmonia. 6. „Fantasie na české národní
písně“ pro harmonium od Vaňonse, přednese cvičitel
zpěvu p. Fr. Pospíšil. 7. Volná zábava. Při volnézá
bavě přednese ze zvláštní ochoty p. Jos. Jeřábek,
elektrotechnik s Něm. Brodu, na svůj vlastní „Gra
mophon“ některé hudební kusy a mimo to zahraje
cvičitel zpěvu p. Frant. Pospíšil rozličné skladby na
harmoniu. :

Z Vápna u Chlamee. Pan učitelPád
není jenom velkopeněžníkema agentempro umělá
hnojiva; jemu při vší namahavé učitelské i po
krokové práci sbývá ještě dost a dost Času na
pimrodství. Nimrodem jest opravdu velice horli
vým, tak horlivým, že docela při svém pronásle
-dování ušatých báslivoů se ocitl v cizím hájem
ství. S tím nechtěl být nijak spokojen majitel
bájemství Vikleckého a musil dělati paedagoga
samému příliš pokrokovému panu vychovateli.
Když p. Pád se počal odvolávati na avůj nerozum,
na svoji neznalost hranic hájematví, musil se zase
dáti poučiti, že vlastně nemá honiti, jestliže ani
hranice svého hájemetrí nezná. A tak je p. Pád
zase o jednu velepotřebnouzkušenostbohatší. Teď
se bude moci cvičiti v pokrokovosti s flintou na
rameně s lepší znalostí. — Ale když už se do

„stalo p. Pádovi vysvětlení v obora nimro
mechťzas on jako velkopeněžník nám dá odpov
zatím na tyto otázky: proč při srpaové revisi
spořitelního spolka revidoval jen revisor Spoklad
„níkem a proč ostatní výbor nebyl přítomen? Do
staly se nám do rakou pomluvy, že byli upomí
náni i ti rolníci o zaplacení superfosfátu záložnou
objednaného, kteří dluh svůj vyrovnali. Prosíme

E Páda, aby nám vše vysvětlil; jinak klevé hubybadou povídat nejvymyšlenější pohádky.
nám nejde na rozum, proč asi p.řídicí před

třemilety ze záložnyvystoupil.Zdálose mu snad,

že už je sa takovoů jo příliš starý? Všdyťsnad p práceve škole jest ještětěžší — atu
sastává p. řídící dobře. Věru, te bychom nejraději

n odpověďod samého p. řidíciho, třeba še„dělujeme první slovo p. Pádovi.
Nový poštovní úřad otevřenbyl 16.£. m.

-ve Zlaté Olešnici v hejtmanství jilemnickém.
JI. konferencekřesť.soc.textilníků

v Libštátě. Všeodborovésdružení křest. dělnictva
„pořádalo dne 13. listopadu v Libštátě konferenci textil
ků, ma kterou přes Špatnépočasí a nepohodu doste

vilo 60 ne 200 osob, abypolednaly sde o svých posměrech. Konferenci zahájil jménem „Sdrufení“ pan

Celestin Lokvonc, člen ústředního výboru, omlaviv ne
dostavivšího se posvaného řečníkap. Václava Myslivce.
Uvítal všecky přítomné, kteří nedbali nepohodyapřišli
wem, aby jednak podali zprávy o poměrech dělnických
v továrně, aneb aby vyslechli řečníka. Srdečný projev
noublasu a potlesk byl ma odměnou, kdyt ukončil.
Na to ujala se slova členka ústředního výboru sl. Je
kubcová, jež pravila, že konference tato je pokračová
ním konference náchodské a že se maríme držet rovněš
onobo programu. Probírale jednotlivě každou část ro
soluce a případně vysvětlovala ; ukazovala příkladem,
kam bychom až dospěli, kdybychom se nebránili proti
vyděračskému kapitálu. S pošadavkem prvním úplně
souhlasí, k drabému věsk pavrbuje toto změnu: Ne
dělní a sváteční klid šestatřicetihodinový budiž přísně
doIrován ; práce, kterou bez škody dělnictva ani to
várníka nelze jinak provésti (na př. čištění kotle atd.),
budit dvojnásobně placena. Třetí požadavek z konfe
rence uáchodeké bude lze asi sotva správně provésti,
v tom bychom se měli držet encykliky av. Otce Lva
XIII., který žádé, aby dělník mohl si vydělávati tolik,
aby sebe a rodinu ovoji slušně vyživil. Moohbdy se
sdá, še ei tkadlec dosti vydělá, alo přijde sobota a
zatím vidí, že mu to nestačí ani na to nejnutnější,
jelikož potraviny se stále zdražují Dělník dnes na
špatné poměry nemůže vi při vší pilné práci ani ta
kové stravy dopřáti, jako mají darebáci v kriminále;
mnobý pak nedbalec by se spolebl a myslil by, že se
vůbec přičiňovat nemusí, když menší výplata než 8
koran týdně dostat neumí. Žádá se proto tato oprava:
Budiž brán zřetel na divotní potřeby a drahotu po
travin, aby dělník za řádnou práci též epravedlivou
mzdu obdržel, aby sebe a rodinu svoji slušně vyživiti
mohl. Co se týká trestů a pokut (4. odet.), šádá: Děl
ník budiž trestán ponejprv vlídnou domluvou, podruhé
důtkou a potřetí trestem peněžitým. jenž však nesmí
převyšovati polovici denní mzdy. Mimo škody továr
nikovi způsobené nechť vyplácí se pokuta do obecní
pokladny pro místaf cbudé. Opozdění ee o malou
chvilku ať není pokutou stíháno, jelikož téměř všade
zase dříve stroje se sponští a tak co jeden promešká,
dvacet ma toho uadělá. S odstavcem b. a 6. úplně
všichni souhlasí. K sedmému badiš vennut tento pří
davek: Děti do 16 roků nebnďtež do práce tovární
přijímány; děvčata nechť se učí pracím, jež jako ho
spodyně a matky jednou aměti mají, aby tak mobly
pološiti základ k šťastnému životu rodinoémn. K de
batě přiblásilo se několik členů s různými náhledy;
jeden echvaloval úplně, aby se dítky naučily všemu
potřebnému pro šivot, aby jenom na továrnu nemo
sely býti odkásány; drobý poukazuje na rodiče, jež
mejí dítek mnoho a nemohou se ani dočkati, až nej
starší škola opustí a pomůže jim vydělávati chléb.
Jiný zase odůvodňuje zákaz ten ze sfanoviská zdra
votního. Osmý požadavek nechť zní: Pracujme k to
mu, sby žena- matka vrácena byla rodině a aby
zakázána byla vůbec práce žen takových v továrnách;
pokud však to provésti nelze, nechť jim je aspoň ©
11 hod. dopoledne dovoleno jíti domů, v sobotu 0 */45.
hod. odpoledne. Oddělení žen od mužů po továrnách
provésti nelze, jelikož právě manželé si přejou dělati
vedle sebe, aby si mohli navzájem pomáhati. Poža
davek 9.: Záchody baďtež ze zdravotních obledů od
pracovních místností odděleny a každý týden čištěny;
čištění pracovních místností nechť se děje, když děl
nictvo práci opustí. Odat. desátý: Budiž dovoleno
dělníkům a dělnicím přespolním v továrně jídlo obřáti
a zimního časn nechť jim dopřáno v teple poobědvati.
Stran odst 11. žádáme, aby prácedárce nebo jich sří
zencí nečinili nátlaku na politické a náboženské pře
avědčení dělnictva. Resoluce tato byla ode všech jed
nohlasně přijata. Na to delegáti pronášeli své stesky
a přánía žádali objasnění v různých případech. Pan

Lokvenc jsko předseda zvolil p. Sedláčka z Libštáta
sa zapisovatele; čl. ústř. výboru sl. Jakubcová odpo
vídala ua dotesy delegátů, jež budoa částečně otištěny
v „Práci“. Pak vykládala, co je to odborový spolek,
jaký má cíl a účel, jak chrání dělnictvo, jak jej vzdě
lává, seznamuje se zákony v jeho prospěch vydanými,
chrání proti nesaměstnanosti, bídě, nemoci atd. Vy
avětlila též zřízení jeho s vedení, čím vyniká křest.
sociální odborová organitace nad soc. demokratickou
a vybízí, aby půdu nenechali ladem a chopili se práce
záchranné. Dostalo se též vysvětlení stanoviska našeho
odrušení k zaměstnavatelům a duchovenstvu. Po té po
děkoval předseda všem posluchačům za živou účast a
pozornost, děkoval všem příznivcům dělnictva, avláště
duchovenstvu a sl. referentce a vybídl k pračné práci
ve spolku odborovém. Bouřlivým potleskemvzdalo
mu díkobecenstvo, načež zdařilá ochůze ta sa písně:
Bože, co's ráčil před tisíci roky .. .“ ukončena.

Doufáme, že výsledek ukáže se brsy.

Různé zprávy.

V PRAZE „OBNOVU«
dostali Lueo knihkupectvíp. Františka Hovor

Vim čá ©9 aš doban M7 m
Pastýřský list biskupů rakouských.

Njdpp. biskupové na konferencích ve Vídni shro

mážděnívydali společný pastýřský list, v něměpojednávajíce o národnostní otázce, činem milo
óho Samaritána, jenž se ujal člověka docela

elzího, vybízejí rakouské národy, aby křesťanskou
spravedlností a láskou, ve sn vosti křesťanské
pracovali na smírnění protiv národnostních a pů
sobili tak ku zvornému spolužití všech národů.
Vtom ukáže se moc Rakouska. Nacionalismus,
který nedbá Boha ami práva, jest nekřesťanským
a zároveň nobezpočným revolučním kvasem. Zájmy
náboženské musejí míti přednost před záležitostmí
světskými. U věcech víry, mravu a církevní kázně

uj mesi katolíky jednota podří"ením se svému

unu. Katol duchovní správcovo vášiti si majím jasyka dle nařízení koncilu tridentského,

dbajíce všdy křesť. opatrnosti a mirnosti. Láska
k elrkvi a vlasti, k papeži a olsaři nechť pojí ná
rody rakouské!

Biskupských konferencí, ktorésemi
nulý týden ve Vídní konaly, účastnilo se 14 biskupů
a arcibiskopů. Z Čech J. E. kard. bar. Skrbenský,
kníže src. Prašský, njdp. dr. Jos. Doubrave, biskup
Královéhradecký s z Moravy arcibiskup Olomoucký
dr. Fr. Baner a biskup brodneký dr. Pavel br. Hayn.

Kanovníkom Vyšehradským rvolen
msg. A. Wůnsch, kanoléřkn. arcib. konsistořev Prase.

Osmdesáté marozemímy slavil dne16.t.
m. zasloušilý hodnostář megr. Ant. Hora, probošt ka
pitoly svatovítské na Hradčanech.

Bývalý Olomoucký arcibiskup dr.
Th. Kohm jmenován papežem Piem X. titulárním
arcibiskupem v Pelasin, slavném kdysi městě při ústí
řeky Nila v Egyptě.

Nejnovější výskumy čes. kměze
v Palestině a v Arabii. Ve slavnostnísíni
Vědeckého klabu ve Vídni měl ve čtvrtek děkan theol.
fakulty vídeňské university dr. W. Neumunn přednáška
o výzkumech prof dr. Masila. Práce tohoto vynikají
cího rakouského badatele zabývají se širými kraji
Syrie a Arabie. Prvou samostatnou cestu konal prof.
Mosil r. 1896, od těch dob se zabývá výlučně kraji
nami mezí Mrtvým a Radým mořem, mezi Egyptem a
etřední Arabif. Jest podporován od tbeol fakalty ví
deňské university, od četných soukromníků, a zváště
však od cís. Akademie pro vědy a od vysoké vlády.
Prof. Musil pronikoul do krajů, kam ještě žádný Evro
pan nepřišel, a našel věcí, které mají nedostihlý vý
zoam, Obecenstvo znájiž jeho epochální objevy zámku
Amra a Taba, ale řečník upozorňuje, že mají snad
ještě větší význam jeho výzkumy pro výklad Písma
uv. Starého Zákona, které dají celé «tázce biblické
zcela nový am-r. Nesmírně poučay jsou záznamy prof.
Musila o obětech, zvycích, náboženských představách
atd. Ale i pro církevní dějiny, prozeměpis, místopis,
dějiny omění mají výzkamy prof Musilavýznam deleko
sáblý. Řečník uvádí, že se celý vzdělaný svět obdi
vuje tak obrovské činnosti tohoto rakouského učence,
jenž s pomocí Boží vykonal, cu 8e dosud žádnému
Evropanu nezdařilo. Obzvláštní zájem budí četná pra
stará pohanská obětiště, která umožní řádný výklad
Písma sv. Velmi zajímavě líčil prof. Neumann útrapy
a sebezapření prof. Masila, a opozornil, že takových
obětí jest schopen pouze katolický kněz. Kdežto pro
testantský pastor prof. Sellin spotřeboval od 10. března
do 1%.července 1902., tedy za 125 dní více než 50.'00,
t. j. padesát tisíc korun, vydal katolický kněz na
všechny své cesty 1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 190%.
tedy nejméně 800 dní, pouze 25.000 K. Rakousko má
býti brdo na takového učence a badatele, a má ho
podporovati jak při vydávání jeho výzkumů, tak na
nových cestách.

Který kněz deficiemt chtělbybýti spo
vědníkem v klášteře? Odměnou celé zaopatření. Blišší
údaje budou na dotazy ještě sděleny redakcí t. I.

Němel v cizimě, Čechové doma.
Nařízením sv. Otce Pia X. pověřenprelát dr. de Waala,
jemuž v rozličných městech italských ustanovení jsou

omocníci, úlohou, aby se staral o duchodní potřeby

Němců bydlících v městech italských, kde0 pou
bými cizinci. Ale 300.000 vídeňských Čechů, kteří ta
jsou přece rakouskými státními příslušníky, neuznává
duchovní vrchnost ve Vídni zříditi české služby Boží.
Bude nejlépe, když přestoto neuznávání spravedlivých
požadavků českých přikročí se k svépomoci tím, když
"Čechoslované vůbec všecky dosavadní příspěvky své
na missie atd. obrátí na zřízení čes. bohoslužeb ve
Vídni. Nač podporovat cisince, když vlastní bratří
naši nedostatkem duchovních zřízení propadají nevěře?!

Němci, něte se česky ! — volajívšdyča
stěji něm. listy: „Čeští úředníci měli nad něm. s0u
draby výhodu, ješto znali aspoň polovičatě německy.
Německé nacionální smýšlení nebude znalostí češtiny
seslabeno, ježto je nyní jiš malé dítě naplňováno ně
meckým smýšlením. Zaalost Češtiny bude účinným
bojovným prostředkem pro německé úředníky. Zvuč
nými protesty v novinách s veřejnými schůzemi nepo

řídí se nic, hlavně ne prot jmenování českých úředníků v německých krajích Čech. Je-li uprázdněno ně
jaké místo, nechť se postarají příslašní činitelé pěkně

tichu o německého úředníka“. Slovy těmi něm.

fisty dávají Čechy Němcům za příklad. Pravda, ne
křik a šalování na útisk se strany Němců, ale tichá,
neúmorná a neústupná práce v bojích sa práva ná
roda nás spasí.

Pastoři gormanisátory Poláků. Polské
listy tvrdí právem, že latherští pastoří jsou největšími
gormanisátory Poláků pod vládou pruskou. Hakatisté
přiměli jednoho pastora, nechťbdí nad svými osadníky,
aby neprodávali svých usedlostí Polákům; týš zradil

E Polákovi jeho koupi usedlosti od Němce.jiném městě o 6000 obyvatelů zakoupil sipolský
řemeslník domek od Němce, kterému však pastor vy
vynadal, jakoš i jeho ženě. Strašné věci jim asi říkal,
poněvadě šena následkem toho upadla v melancholii.
Dosud o hakatistech nic neslyšela a nepovažovala sa
žečin, prodati oizíma člověku dům sa hotové peníze.
pní te však dověděla, žese tím dopustila smrtelného

hříchu. Odtad její starosti. Byli u rádi couvli od
kapní smlouvy, ale bylo již pozdě.K tak nískému sa
městnání se sníží pastor jako učitel lidu.

Moe šidů. Slezští židé rakouští zasahují aš
do biskupských kanceláří ve Vratislavi. Farář P. ežek
v Bohumíně, v rak. slezském městě, byl tamním ži
dům o židovským starostou Lustigem v čele velice
nepohodlným proto, že so jim stavěl na odpor, nechtěje

porovati jejich poněmčovacích snah. Židé tito vy
mohli na generálním vikaristu přeložení P. Ješka
s Bohumína do horské vesmice pod Beskydy.

Učitelský úsudek © p. B. Kočím.
Časopis „Český Učitel“jistě nikdo nenasve klerikál
ním. A ble, ani tomu ee nelíbí dryáčnické nabísení
nahotin p. B. Kočím. A to aš msobo sBAMeNÉ.

„Úeský Učitel“ totiž v příčině „Krásy šenakého těla“



všech druhů a veškerý
také na výhodné splátky zasílá továrna

Adolf Novotný
v Týništi nad Orl.

GRB*> Rozpočty a cenník zdarma. W
NÁBYTEK

České víno,
vysnamenané na světové výstavě v Paříži r. 1900

slatou medailí:

Správa vimařsívé
pr Ferdinandaz Lobkovic

vwDolních Beřkovicích u Mělníka
doporučuje

svá is „zmámá,výhradně z vlastních ros
-© náhlých vinohradů vypěstěnáVÍM 04
do přízně P. T. obecenstva.

"KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě

PO městské jatky v Praze atd., odporučuje se
A k vyhotovení všeho drahu věžních hodin

se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;
cena levná, jakost výborná.

Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v žiradoci IKrálové, čís. 280
(proti hotelu „Morkur“)

(© orůj hojně zásobený

slkklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra, bronzu a ji
ných kovů

a stříbřené, se ručí.
Vlastní K umožňuje
veškeréobjednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti

možno téš ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbřenístar
lích věcí vykoná se rychle a
zašlou se jiš avěcené še stvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

vávykásnůčanými pochvapřípisyPT r.zákazníků
a odporučuje se tedy k za

- koupení a opravě kalichů,
Ř - monstrancí, ciborií, relikvi

: ářů, nádobok ua sv. oleje,

lam „laceren, lustrů,kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
«lůkálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

BI XREIXCSI GO XPI X

-Jan Horák,
. soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
©nejnovějších druhů pravých
c „viněnýchlátek

vé vlastní výroby, jakož i tu- icizo
zemských.'

"Četná uznání zvláštěz kruhů vele
důst. >duchovenstva svědčí o počťivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejamnélátky nataláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!
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Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů a Božích a
hrobů.

Nejlepší doporučení..

PETRA BUŠKA SYNOVÉ

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
p : počtyzdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazů“a j.

[m O „© UEVE“
První český katolický zárod ve Yidni.

Hrantišek ŘuberDílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

4 |Vsdeň,
VO. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasslá
se vše framco.

Veledůstojnému

duchovensóvu!

dan Staněk,
Konviktské ul., Pastř sp
ctelné na kostel náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený

= b aklad ve vlastní dílně ručně praco
=“ vanýchkostelníchnádoba náčiní,
sad Jy jako: monstrance, kalichy, cíborie,

mp, svícny, kadinelnice, kropenky, patenky, nádobk t. d, vše
v přesném slohu cír erním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

pteuci a jem © ohní spaté a stříbřs. Na požádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Prase k k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům. úleva v placení. Více uznání po race. Žádnépresované vý
robky bezcenné. VšePostlám již posvěcené.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

-© pabísí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zlaté a stříbrné skvosty, jako:

fetizky, prsteny, náramky, jehly
Aj. v vejmodernějším provedení

s úplnousárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Praha-l, ul.
Kar. Světlé

čís. 19 n, rob

—.

Dáviry hodným
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843
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zaručené

chuti,
franko do

všech
stanic

křesťanský od
ávou

František Jelínek,
Slatiňany —Čechy.

Káva surová: Káva surová
Santos velmi dobrý K 1150 Druhy velmi je

zasílá prvnín Východošeský
borný obchod

č
Santos Perl „ 180 | Portoriko velejemn. K w —
Borbon zaruč.dobrý „„ 18—| Semanik zvl. dobré„ 16—

Kognaria dobré jak. „1350 | Onatemala jemné „1350s zelené dobré + 18— Guatemalaspec.dob., . 1460
Kuba perl vel.silný x„ 15—| Java zlatá „ 1b
Jamaika zelená „ 1960| Menados jemná „ 1750

Portoriko vel. silné „18— | Ceylon specialita „ 19—

Oltáře,kazatelny atd.
všech alohů |

vyrábí a plányfjaeb fotografiefjoa poš. zasílá

Frant. Jirouš,
odbor. závod profjprácekestel. v Slatinanech.



Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Kdy na bo

jištích dohořívají děla?! Sbírka 12 básní J. E.Nečase.
Je to mohatný protest soucitné duše proti kratému
vraždění lidí v massách. Cena 30 h. — Vzdělavací
knihovna katolická. Red, dr. Tumpach a dr. Podlaha.
Sv. 33., seš. 8. obsahuje dr. J. Kachníka „Dějiny filo
sofie“, jímž celé dílo ukončeno. Seš, za 60h, Sv, 54.,
seš. 2. obsahuje Základní nauky církve katol., jak je
odává a proti moderním bludům socialním hájí papež

kov XIII. Sestavil dr. Č. Schneider, přeložil prof. V.
Můller. Seš. za 50 h. — Sebrané spisy Boh. Brod
ského. Seš. 59.—61, za 90 h. Jsou tu delší práce se
skapené v pátém svazku: Všední motivy. — Křesť.
škola. Časopis pro šíření ideí nábožen. v čes. školství.
Red. V. Špaček. S přílohou „Obrana pravdy křesť, ve
veřejnémživotě“.Roč.III., čís.21.a22.Předpl.na rok
6 K. — Čechie, obrázkový a zábavně poučný měsíč
ník. Red. J. Pauly. Roč. III., čís. 11. Ročně 6 K40h. !
— Rojská Zahrádka. Časopis pro mládež. Roč. 14., |
seš. 3. Řídí V. Špaček. Roč. předpl. 160 K. Vychází |
měsíčně.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Ottova ,
laciná knihovna národní. Serie 27., čís. 21, a 22. Sa- |
mota. Román z letních prázdnin od V. Vlčka. Seš. 1
za 20 h. — Česká knihovna zábavy a poučení. Vy
dává Ústřed. spolek čes. profesaorů. Řídí Fr. Bílý. *
Sv. 18., seš. 1. obsahuje: Dary přírody. Sbírka kul- ©
turních obrázků. Píše F. V. Vykoukal. Seš. za 24 h. '

Sv. 17. čís. 6, podáná: Od kolébky našeho obrození. |Několik obrázků z dějin jazyka a písemnictva, Napaal |
Fr. Bílý. — Lidových rozprav lékařských řada V., +
čís. 9. Ošetření duševně chorých doma i v ústavech.
Napsal dr. J. Šimsa. Za 1-30 K. — Malý Ottův slov- !
ník nančný, dvondílný. Příruční kniha obecných vědo
mostí. Red F. Šubrt. V seš, 36. a 37. vysvětlení slov
Kalené — Kirgizové. Za 1-20 K. — Východní Čechy. |

Seš. za 1:10 K. V popisa vede nás K. V. Adámek «
z Lipky do Rohozné, Proseče, k zříceninám Obebu, |
Wildšteinu, podél Chrudimky k Bojanovu, Licibořicím,
Seči, k huti Hedvikovu, hradu Lichnici, Kracemburku,
Voj. Městci a Chotěboři. K seš. připojen velký obraz
„Na velkém Žďárském rybníce“.

Nákladem „Unie“ v Praze. Dějiny umění ná
roda českého. Napsal F, J. Lehner. Seš. 32. za 70 hb.
— Obrazový zpravodaj z bojiště. Čís. 72.—74. a velmi *
zajímavými obrázky. Vychází dvakrát týdně. Čís. za
10 h. Řídí J. Klecanda. Touž redakcí Válka rasko
japonská slovem i obrazem. Seš, 18. Vychází v týden
ních seš. po 30 bh.

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Bed. T.
Škrdle. Roč. 21., čís. 2. S obsahem zajímavým. Roč.
předpl. 10 K přijímá administrace v Praze.

Nákladem Nového Života v Nov. Jičíně.
Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu.
Vede a vydává K. Dostál Lutmov. Roč. 9., čís. 11. a
12. Roč. předpl. 8 K. — Eva. Měsíčník pro vzdělání
čes. žen a dívek. Roč, I, čís. 9—10. Red. M. Kavá
nová. Předpl. na rok 2 K. — Pro kravička. Chodský
obraz. Napsal J. S. Baar.

Nákladem J. R. Vílímka v Praze. V říši
stříbrného Iva. Román od dr. K. Maye. Seš. 6.za 80 h.
— Historické romány Hen. Sienkiewicze, Illustrované
vydání pro mládež. I. Ohněm a mečem. Seš. 7. za 20
h. — Malý čtenář. Obrázkový časopis pro mládež.
Red. G. Smetana, J. Zelený a F. Procházka. Seš. 5.
Roč. předpl. 2 K.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F.
Vaněk. Roč. III., čís. 1. Obsahuje řeči adventní. 10
čísel ročně stojí 6:60 K. — Příležitostné řeči duchovní
(Příloba Kazatelny). Sešit 3. Pořádá F. Vaněk. Obsa
huje řeči instalační, při odchodu kněze, o jubileích
atd. Za 60 h.

Rozhledy. Týdenník pro politiku, věda, litera
toru a umění. Řídí u vydává J. Pelcl v Praze, Roč.
XY., čís. 6. a 7, Roč. předpl. 16 K.

Selská Stráž. Orgán sdražení českých katol.
zemědělců. Roč. I Čís. 1. Vychází jednou za měsíc
v Praze II. 200. Členové „Sdružení katol. čes. země
dělců“ dostávají Č. Stráž zdarma. Nečlenové platí
1-60 K. Řídí redaktor M. Záruba.

Bergerův záloženský ročník 1905,nastupu
jící již 25. roční pout, jest nepostrádatelnou pomůckou
na všech peněžních úetavech. Zajímavé jeou články:
K nejbližším úkolům čes. záložen, Knihovní žádosti a
žaloby záložen, a také úplná statistika všech záložen,

Bo m bank a ostatních peněžních ústavů. (Cena260 K.

Slavnostní mše od J. Nešvery. Missa in ho
norem S. Leonis pro emíšený sbor a varhany 28 6 K,
aneb s průvodem orchestra za 12 K. Vyšla nákladem
L. R. Pazdírka v Olomouci. Mše tato náleží rozhodně
k nejznamenitějším zjevům na poli moderní hudby
církevní.

Vesna. Belletristický čtrnáctidenník, věnovaný
zájmům čes. žen. Roč. I. Řídí OI. Fastrova. Předpí.
na rok 6 K. Měsíční příloha „Děteký modní svět“ se
střiby a žen. ruč. pracemi stojí čtvrtletně 1:50 K. Na
kladatel K. Vačlena v MI. Boleslavi.

Obzor hospodářký. List žapní jednoty hospo
dářeké severovýchodních Čech. Roč. 9., čís. 17. Red.
M. Michálek. Nečlen předplácí ročně 2 K.

Knihovna Bulharská, vydávána u Al. Šaška
ve Vel, Meziříčí na Mor.a řízena advokátem Králové
hradeckým Dr. Al. Rudolfem, vydá co nejdříve také spis

Na paměť brdinům“, výjevy z války rusko-turecké, od
Dr. Al. Rudolfa.

Čtěte! Předplácejtel ©Rozšiřujte|
POBNOVUcl

Kryšpín,
> (J. Sylvaterův synovec,ná

l kodoe stupce)
Wkrásně KD odbornýuměloskýzávod

zaručená AKA h konk tolnich
ÚíEžsva | malbuoken kostolnefranko do všech stanic zasílá první východočes hl zao TEJ

PonRE oaz bo tabní výebootcký| (SATO pnama-r,
| č. 165 st, Malé Karlovaal čás 29
M nové blíže Malého náměstí, dříve

přes 69 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporučuje se

František Jelínek,
Slatiňany — Čechy.

Rodinnásměs.. . . .. .... K18— ku dodání okemc ý
Rodinnásměsdobrá . 2 odnejjednoduššíhoaš k
Perl přebranný . - -© + ++ n 1B— tému figuralnímu provedení a
Liberia zaručené cbuti . . „+ 18— sos 1 se delesznýmůrámy, sí
Kavárenská směs velmi dobrá. „1I— těmi vsasením.

Mé speciality: v
Pařítokésměs- . » 18— ne pů, Ševaeňskásměs. . ... „ 19— „2 o objednávce.

Londýnská zaručená směs . . . „23 — Založeno roku 1836.

-= K E
RAREL SIMEE,

- nakladatelství a prodej relig. obrazů a obrázků md( ©
m, V Č. BUDĚJOVICÍCH,Rudolfova ulice 42-I.
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národ.světcůa SVĚLIC
dle

originálů mistra Viktora Foerstra

10 druhů krásných — ER
S2 obrázků světlotiskových. čč*
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PYROSJa uiO

Vzorky na ukázku w ceně K 3-20
ochotně zašlou sei pp. obohodníkům.
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České víno,
vysnamenané na světové výstavě v Paříži r. 1900

zlatou medailí!

Správa vimařsévá
prince Ferdinanda z Lobkovic

w Dolních Beřkovicích u Mělníka
doporučuje

ová obvalně známá, výhradně z vlastních roz
sáblých vinohradů vypěstěná

VÁMA-0

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řcích 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, O©
OOOOOO0000000

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medallií.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

vwHradci Králové, čís. 280
(proti hotelu „Merkur“)

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužobného

se stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše silněv ohnizlacené
a stříbřeně, zač se ručí.
Vlastní výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možnotéž ve lhůtách. Oprava
unovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zažlou se již svěcené še stvr
sením Jcho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

te vykázati čbvými ochvalnými přípisy P. T.zákazníků
a odporučuje ge tedy k za
koupení a opravě kalichů,

« monstrancí, ciborií, relikvi
= ářů, nádobek na av. oleje,

lemp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků ua křest, svícnů, pa
elkálů, schránek na Nejsvětější,patenek atd. co nejvíce.

X 603 X GODX GPDKCBD X GODX

Jan Horák, *
soukenník X

v Rychnově nadKněžnou ©
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
mejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

KCBDX683

pz)

M důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

XČB XČ63XGPIXCDDXEBD
GBG0

ECIXCEIXCEI|IXICHD

gď O
u Založeno1853. =
Ó Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©

hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský ařezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz

p počty zdarma.
Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.

[m 9 ©EVee“
Pryní 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, křížeatd.

+, »Vídeň,
VII. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

Veledůstojnému

duchovensóvu!

Praha-l, ul.
Jan Staněk Kar.Světlé,

J čís.19 n, roh
Konviktské ul., vyučenýpasíř spe
dlelné na kostelní náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
aklad vo 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 znovu opravuje v původní

ntenci a jen © ohns statá a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba 8
sklad v Praze k volnému nabléduutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chydším kostelům úle
va v placení, Víco uznání po race. Žádné presované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
a a soustav.Pondlové hodiny

v krásných ořechových skříních.
Zluté a stříbrné skvosty, jako:

řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení

s úplnou sárukou/

Solidní obsluha pří mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašle.

Důvěry hodným edsilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošemo r. 1843

kat

PB OLO
Výbornou modlitební knihou $

se ŽIvVÍ +%

dle nábošenství. 5
Příruční knížka pokynů a modliteb hlavně
pro | vzdělanější kraby mužské. Psána
slohem tak vzletným, že každého uchvátí
a k pravému rozjímání pobídne. S ocelo
rytinou. Dle 7. vyd. německého na jazyk
český převedl P. Placidus Buchta, bene
diktin rajhradský. 2. vydání. Cena K 1:60,
v plátně s červenou oříz. vázaná K 260,
v kůži 59 zlatou ořízkou K 3-60, nádberná

vazba K 5—.

Nákladatel R, PROMBERGER,knihkupec
v Olomouci.

Z

HP

HEHEHEX7,ZN:
6NELANÍ,

Tatínku, nezapomeň
nám k Vánocům koupiti

Bas: skvostných
stereoskopickýchobrazů.
z celého světa 8 popisem

i s kukátkom za . „K 70
. americkým „K 9—
n mahagonovým „K 10—

Dosud vyšla serie 5. — Všech 5 serií s kukátkem
za 22 K. — Pobavime a poučíme se celá rodina!

Vydává fotochemigrafio

Frant. Krátký v Kolíně.



dík vzdáti vdp. doktorovi, který rád z bohatých fondů
svých duševních dává poučení našemu lidu. Liddobře
posná,kdo s ním cítí a jest vděčentomu,kdos láskoa
přichásí k něma s obětavě pracuje na jeho vzdělání
a zašlechtění. Tak představujeme si zušlechtající vliv
intelligence na lid. Po přednášce eehrány byly dvě

- veselohry: „Na zapřenou“ a „Terno secco“. Účinkující
saslubají plnépochvaly. Program usavřen komickým

-výjevem „Latristky“, v němž předetihovali se podaře
nými maskami pp. Pečený, Hadinec a Karel. — Čistý
výnos večírku věnován podpůrnému fondu. Další čin
nosti Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
- Marlianské jubilomm bude oslavenotáž

v Hradci Králové slavnostní akademií, kterou po
„řádají na popud sv. Janského družstva tiskového
sdružené katolické spolky hradecké. Slavnostní

Bradnáška bude míti p. kons. rada dr, Františekulc, zpěvná čísla přednese Cyrillská jednota a
pěvecký sbor bohoslovoů. Akademie bude pořádána
v prvých dnech měsíce prosince, o čemž ještě
bližší zprávy přineseme. Bylo by záhodno, aby

- ba Člelovaná sedadla bylo stanoveno nějaké vstupné,
by z vybraných peněz mohla býti zakoupena při
měřená socha Panny Marie Lurdské, které dosud
naše chrámy postrádají. Není pochyby, že by cti
telé marianští dokázali i tímto spůsobem svou
vnitřní úctu ku sv. Panně.

Klleperovo divadle. Oporetta„Eozečka“,
jež provedena byla minalý pátek společností p. Se
dláčkovou za opolnúčinkovází el. M. Groszové ze

Smíchova, přivábila do divadla nesčetně obecenstva,
-ač děj sám není valné ceny. Sl. Groszová jevila co
nejlepší snabu aměleckou. Sbory mohly býti jistější.
Sobotní „Marie Stuartovna“ byla skutečným umělec
kým požitkem. Úprava jako vždy jest v pravdě nád
herná, Nedělní bistorická hra „Óuo vadis“ při ení
čených cenách a za skvostné výpravy měla nesčetné
množství vděčných pozorovatelů. Z hrajících se zvlášť
přední členové v pojetí svých úloh předstihovali. „Na=
déje“ byla věrným obrazem ze života rybářského,
zvlášť první dva děje, v nichž se na svých místech
uplatnili pí. Procházková (Jo), p. Zvíkovský (Gurt),
p. Kříž (Bos), sl. Křížová (Klementina), pí. M. Kří
žová, špitálník Cobus (p. Bohuslav); p. Tattr podá
ním Barenda uchvátil. — „Zaza“ svou pikantností
přitáhla nové žádostivce, mnozí ze stálejších návštěv
níků tentokrát pikantního požitko si nopopřáli; stu
dentstvu návštěva nedovolena právem. Jinak hra umě
decká. — „Tragedie ženy“ s pravou hereckou routinou

podána. B.uřně umělecky vystoupila Kramolinová (pí.
Procházková), jemností avou jímala Dmitrijevna (al.
-Křížová), rovněž Uagánov (p. Zvíkovský), Kakurki
nová (pí. Křížová), Zapolěv (p. Kříž) atd., přičiňovali
se o upontání obecenstva co nejvíce. Návštěva divadla
není dosad valná, Vojenská badba v sobota, kdy se
o usamostatnění pokoušeli pouzí noráčkové, přímo za
vlasy tahala, jinak výkonyjejí bývají precisní.

Nedělní cvičení vojenská přesvýnosministrův provádějí se v HradciKrálové dále.
V nových kasárnách proti bisk. s»mináři každou
neděli od 1 do 2 hod. odpol. konají vojáci na
dvoře rozmanitá cvičení v obratech a pochodech,
V poslední neděli i jeden vojín v plné zbroji ae
cvičil. Výnos páně ministrův jest snad jen na
paplře, ne v praxi. Cvičení tato nenáleží předoe
mezi neodkladná opatření.

Divadelní odber chovanců v blsk.
Borromaeu sehrál v sobotu dne 19, listopadu
1904 s dobrým zdarem divadelní kus Praktikus,
drama o 4 dějstvích od Fr. Ad. Šuberta v úpravě
oktavána Kolaříka

Sjezd hospodářskéšapy soverový
chodních Čechkonal se 20. t. m. v Hradci
Králové v Okresním domě za účastenství asi 120
rolníků. Po půl 11. hod. dopol. zahájil schůzi
zem. poslanec a okresní starosta pan H. Srdínko
srdečným uvítáním přítomných podotknuv, že rol
pictvo v nynější hospodářské tísni jest nuceno do
máhati se zlepšení svého nynějšího postavení
cestou práva, a ne dožeobráváním se vládní pod
pory. Zem. poslanec p. J. Dvořák, rolník ze Šán,
jednaje o akci nouzové doložil, že nejlepším po
mocníkem rolnictva jest pevná organisace, která
nejen chrání rolnictvo před vykořisťovateli, ale
s níž by musela počítati i vláda a ne jako dnes
dáti mu žebráckou almužnu 15', mil. K. Pan
starosta Srdínko vystoupil proti Časopisectvu,
zvláště proti N. Politice, jež neuznává za vhodné
sastati se zájmů rolniotva. Pan říš. poslanec For
mánek poukázal na neúrodu letošní hlavně
v kraji hradeckém a kritisoval stanovisko vládní
vůči rolníkům. Poslanec pan Chaloupka stran po
měrů na BRychnovsku dovodil, že tu na výživa
dobytka bude zapotřebí 1500 vagonů píce, aa niž
ze státní pomoci připadlo by na jeden vagon —
8%, K. Než šebráckou almužnu, raději nic. Lepší
organisovat nezúročitelné půjčky, jež by sprostřed
kovaly okres. hospodářské záložny. Nutné jsou
stavby nousové, meliorace, aby malí lidé neumí
rali hladem a udržení byli při zemědělství. Vzdě
lání, povznešení lidu, toť hlavní věcí mezi námi.
Každý občan buď na svém místě, a nelekoj se
námahy. Pan poslanec Srdínko poznamenal také,
že právě letos bylo na Hradecku exekucí jako
nikdy jindy, že byl nucen vystoupit
tomu napatřidaých místech. Debaty ú s

též pp. Svatoň (z Libčan, Šimoa 3 Muichovetví,
zvěrolékař Chalupa z Kostelce a Medek z Černi
lova. Ku konci přijata resoluce, která souhlasíc
8 návrhem České strany agrární, žádá ce nejroz
hodněji za vydatnou státní a zemskou pomoc spo
lehajíc se na přispění svých zástupců ba říšeké
radě a zem. sněmu.

stvím sedat do vozíku, v němž jsoa sapřašení psi.
Přestapek tento je trestný. Nato však nedbajízejména

ještě slašný nátlad. Předešlou sobota jel od Nového
Hradce vozík « jediným psem, ale proto přece seděly

To je přece více nežli surové. Do městekých jatek
vjel zase tento úterek nějaký řeaník vosele ne psím
vosíko až do usmého dvora. Obecenstvo by nemělo
takovou surovost trpěti a dotčené necity ohlašovati
městské policii. Možná, že by sl leckterý také poseděl,
sle někde jinde nežli na voze. Bylo by však nutno,
aby každý vosíčkář byl nacen míti zřetelnou tabulka
D8 VOZE,

Zábava baršů. Jednivojácichodí8kverem,
drazí vodí koně, jiní zase jsou přiděleni k obslu
hování a výchově velikých psů. Ale když už
některý voják nemá skoro nic jiného na práci než
cepovat hafany a krátit jim dlouhou chvíli, měl
by si svého „paedagogického“ ouřadu trochu líp
bleděti. Malý příklad. Před několika dny bavili se
tři buršové živým hovorem. Jedavmu utekl bafan
a začal se hoaiti za slepicí. Milí vojáčkové místo
nějakého zakročení se jen smáli. Hafan slepici
sakonel, strážce jeho dokolébal se pomalu na
místo krvežíznivého činu, s dobráckým úsměvem
zvedl nešťastnou kvoknu, pláci jí do bláta a ubí
ral se svým svěřencem dál, jako by se mic ne
stalo. Zdali psa za jeho rytířský kousek ke všemu
ještě pohladil, to jsme již neviděli.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 14. listopadu 1904 usneseno bylo,
aby tech. kancelář shlediu Kavalíry č. 84. a 35.a aby
městské radě učinila návrh na pojištění objektů těch.
— Jednotě divadelních ochotníků Klicpera vzdán dík
za dar 40 K ve prospěch ošacení školních dítek z di
vadelního představení „Matka“ věnovaný. — Zamít
nuta byla žádost V. Slabého ze SI. Předměstí za svo
lení k přejíždění po zádašní louce u Orlice za roční
nébrada 60 K. — Vyhověno žádosti obyvatelův Kar
lově třídě za zřízení dlážděného přechodufka; sou
časně zřízen bude přechodník proti budově, v níž
umístěnobýti má c.k. okres,fin. ředitelství.—Návrh
smíš. zdravotní komise, by pokus a asfaltováním alic
proveden byl ve třídě na Příkopech před badovou
obecných a měšťanských škol, postoupen byl techn.
kanceláři k návrhu. — Schválen návrh smíšené zdra
votnické kumiesse, aby požádáno bylo ředitelství zdej
ších středních škol, by jednotlivými členy sborů pro
fossorských dalo vykouati prohlídka bytů studentských,
aby za příčinou odstranění zdravotních závad, pokod
se ještě v městě vyskytují, konsly ae v příštím roce
pochozí, všeobecné kumisse. —. Schvólen řád desin
fekční a poplatek za desinfikování v bytech osob ma
jetných ua 10 K. — Okresní výbor bude požádán za
trvalé propůjčení desiafekčního aparátu Thorsfieldova
s tou podmínkou, de jej obec vlastním nákladem bude
udrčovati a še jej na každé vyzvání vrátí. — K ná
vrhu smíšené zdravotní komisse zkoušena bude voda téš
na horním toku Orlice obledně její tvrdosti a bude
o tato zkoašku požádán p. prof. Milbaner. — Usne
seno, aby p. faráři Pouchovskéma Karlu Kotrbelcovi
vypláceny byly požitky dle nově upravené fase. —
Vypsán bude konkurs na třetí místo kvstelníka při
kathedrálním chrámu Páně sv. Dacha v Hradci Král.
— Ve echůzi dne 21. listopada 1904 mezi jiným nsne
seno: Přijata byla offerta fmy V. Červený.v Praze na
dodání váhy pro vážení školních dítek. —O stížnosti
pana B. Kohouta, správce věznice, na znečisťování
Dloahé alice provedeno bude komisionelní řízení. —
Usneseno, aby zemské regulační komisi v Praze zaslán
byl projev na úprava Orlice od jezu pod Moravským
mostem k ústí jejímu do Labe. — Usneseno koapiti
z užitku nadace J. Vondry nový ornát pro vězeňskou
kapli v Hradci Králové. — Daň výdělkováz plynárny
1096:— korun za rok 1903 poakázána k výplatě. —
Obci Velké Bělči zapůjčen bude kamenný válec k vá
lení nové eilnice. — Právovární měšťanstvo bude po
žádáno, by dalo zříditi zábradlí na evahu „Kozinky“
při chodníku vedoucím k domu pana Vencla. — Výnos
okresního výboru, jímž zamítouta byla stížnost pana
Fr. Chradimského do výnosu parkmistrovského úřadu,
kterým nepovoleno mu oplocení stavební parcely č. 16.
v bloku E, vzat na vědomí. — Offorta fmy R. Šmekal
na Smíchově na dodání přístrojů do kouře pro has.
sbor postonpena byla pošár. odboru.

Sníh. Na k ráno pokryt celý kraj bílým
rubášem sněhovým. Ve čtvrtek mísil se déšť ae
sněhem. Bláta bylo na fůry všude.

Míste kostelníka obsadíse při katho
drále sv. Ducha v Hradci Králové proti l4denní
výpovědi. Komu místo to bude propůjčeno, po
vinen bude složiti kauci v obnosu 200 K. Žádosti
podácy buďtež do 15. prosince t r. u purkmi
strovského úřadu v Hradci Králové,

„Z dějin ch vesnicebýva
léhe pamství Hradce Králové. (Diozí
znemů archiválních podává V. P—s. (Pokračování.)
Předměřice. Václav Souček měl právětolik a
takové role jako Cibulka, měl však při grantě 3 čt.
sahredy, úroků, pak desátku p. děkanoví jakož i ro
boty měl vyměřeno téá tolik jako Cibulka. Chalupník
Jan Čermák měl 10 str. I, 14 str. 1 věr. III. tř.,
pod 1 vůz louky děd. apod 1 vůs louky za plat roční
por 2 zi. 20 kr.; úroků platil27 kr. 1*/ d., k záduší

žita, 1 věr. 2čt, ovsa, na koně 1 čt. ovsa, za obláče

a letník7-kr. 8 d., roboteval3 dny k Cbalapníktř. děd. rolí,
pod 1 vůz louky děd., pod 1 věr. sahrady; úroků
platil 14.ke. 1, d: půlletně, do sádaší sv. Ducha na

keatorovi 1 snop posnopnéo, p.
děkano“i 1 věr. Šita a 1: věr. ovea desátku, na koně
1 čt. ovem, za obláče a letník 4 kr., robotoval 3 day
týdně. Chalapník Václav Koza měl 6 str. IL., 9
str. 1 věr. rolí dědič. pod 1 vůs luk děd., pod 3 at,
zahrady. úroků platil 33 kr. 1%, den. půlletoě, p. dě
kanovi desátku 2 čt. žita, 2 čt. ovsa, na koně 1 čt.
Oves, za obláče s letník 3 kr. 3 den., robotoval 2 dny
týdně. Jan Ottma-r měl 2 věr. II., 1 str. 2 věr, III.
tř. dědičo. rolí, pod 1 vůs louky sa plat 1 zl. 27 kr.
B d. ročně, pod2věr. sabrady; úroků platil 4 kr.
úlletně, vrchnosti odváděl 1 slepici, p.děkanovi na
oně '/, čt. ovas, za obláč a letník 3 kr.,? vejce, ro

botoval 3 dny týdně. Mart. Doležal měl 2 věr. II.,
1 věr. 1 čt. III. tř. děd. rolí, pod '/, vozu dědičných
a pod 3 vozy lak pod plat 8 zl. 30 kr. ročně, pod 2
věr. zahrady; úroků platil 4 kr. 3 d., vrchnosti od
váděl 1 slepici, p. děkamovi na koně 1/, čt. Ov8A, SA
obláč a letník 3 kr., 1 vejce, robotoval 2 dny týdně.
Jan Řebák měl 4. str. II. tř., 6 str. 1 věr. TIL.tě.
děd. rolí, pod 1 vůz děd. lak. pod 1 vůz luk pod plat
ročních 45 kr., pod z věr. zahrady; úroků platil půl
letně 88 kr., vrchnosti odváděl 1 slepici, p. děkanovi
na koně 1/, čt. ovsa, za obláč a letník 3 kr, 2 vejce,
robotoval 3 dny týdně. Karel Zadrobil měl2 věr.
II, 2 str 2 věr III, tř. děd. rolí, pod 1 věr. 1 dt. za
hrady, úroků platil 17 kr. %, d. půlletně, vrchonat.
odváděl 1 slepici, ostatní jako Mart. Doležal. Jan
Brzinaký měl 2 atr. 1 věr. III. tř. děd. rolí, pod 1.
vůs louky pod plat roční 1 zl. 66 kr., pod 3 věr za
hrady; úroků platil 1 kr. */, d. půlletně, ostatní po
vinnosti jako Jau Řehák. Matěj Rejvold měl2 věrs
děd. rolí II tř, pod 2 vozy louky pod plat ročních.
1 zl. 10 kr.; úroků platil 17 kr. půlletně, vrchnosti,
odváděl 1 alepici, ostatní povinnosti jako Jan Řehák,
Martin Čermák měl 2 atr. 2 věr. III. tř. děd. rolí,
pod 1 vůz loaky pod plat ročních 1 zl. 27 kr., pod
2 čt. zahrady ; úroků platil 7 kr. půlletně, vrchnosti:
odváděl 1 slepici, ostatní povinnosti jako Jan Řehák,—

| Ze Všeodb. ndrušení křesť.dělnictva.
Schůze užšího výboru 19. t. m. Podpora nemoc. adě
lena: K. Koudelkové r Čáslavi 6 K, P. Sakové v N
Městě 6 K, A. Němcové v Sedici 6 K, M. Strakové

v Parníku 257 K. Přijatí 2 členové.

Osmdesáté marozenimy, Knězjubilár,
vldp. Josef Hulata, děkan ve Věestarech a Hradce
Králové, dovrší dne 6 prosince t. r. 80 rok svého
věku. Narodil se v Pardubicích 6. prosince 1824. Po
svém posvěcení r. 1850 stal se kaplanem v Rovni, po
té působil oa různých tofstech kaplunských, až se r.
1870 stal farářem v Pěčíně u Žamberka, kde pobyl
do r. 1893, kdy ustanoven farářem vo Všestarech.

so horlivě rachu národního a spolkového, až by! aa to
i pronásledován. Uznácí jeho činnosti vlastenecké do
stalo se mu jmenováním čestným měšťanem v Choeni,
řídký to zjev, še kaplana dostává ss takové pocty.
Členem,Politického družstva tiskového“, jakožji. odbě
ratelem „Obnovy“ jest od počátku. Při svém vysokém
stáří jest vldp. jubilant ku podivu duševně i tělesně
čilý. Ad plurimos annos!

Paběrky z Parduble. V poslednídobě
jednalo ae u nás v obecním výboru, mají-li do obec=
ního chudobince avedeny býti jeptišky wnebo světské
ošetřovatelky. Většina výboru se rozhodla ;rv jeptišky.
Proti jeptiškám hlasovali: Rosa, ©. k. prof na prů«
myslové škole, Rossler, obchodník suknem na náměstí,
Haratický, majitel bospodya c. k. četník v. v., Štolba,
c. k. notář, pak evaugelíci a židé. — Zdejší jednota
učitelův „Budeč“ požádána byla social. demokraty,
aby v jejich kruhu uspořádala řada poučných před=
nášek. Je to ovšem chvalitesné, že nčitolstvo ochotně
této žádosti vyhovělo a v kruhu social. demokratů
v hostinci „a Štiky“ občasně vhodné přednášky koná,
Proto jeme bvli potěšeni zprávou, že také zdejší
„Katol. jednota“ obrátí se 8 podobnou žádostí na
učitelstvo, Ale máme obavu, že to ani „Český Učitel“
ani „Osvěta lidu“ nedovolí. No uvidíme, jak to asi
dopadne. — Nový apoštol hesla „Pryč od Říma“ red,
Svosil přišel teké k nám. Přednášel své staré a
oblíbené thema: „Klerikalismus a náboženství“. Úča=
stenství bylo veliké. 851 na „Veselce“ byl plný. Po
krokový klub vynasnažil se, aby všecky výstřední
živly sehnal dohromady. Pan prof. Rosa běhal jako
potrhlý a sháněl kde koho. Přišlo četně učitelstva
domácí i okolní, socislní demokraté, evangelíci, židé
i pohané. Všichni těšili se na tu Švandu, až vystoapí
odpadlý katolický kněz a bade hřímati proti kato
Hkům. To táhlo nejvíce. Sama osobnost Svosilova
budila zvědavost. V Pardubicích jsou milovníci divo=
kého sporto. Svozilova řeť vyzněla v ten amysl, že
katolické nábošeuství jest nad hrobem a nad mrtvolou
jeho zajácá protestantismus, To byl konec provásený
hločným aplausem. Jmo teď zvědaví, jek mnoho židů
dá se nyuí po řeči Svozilově na helvetskou víru. —
Po BSvosilovimluvil Beneš, ačitel z Prahy: „O reakci
ve školetví“ a rozumí se, že drtil mocnou mluvou
svou katolické náboženství zrovna tak, jako předešlý

řečník
timy. Dp. P. Frá Bonaventura Antonín

Hejalar, jáhen řádu kasatelského, rodem s Mal. Poříčí,
nyní ve Vídoi, bude slaviti dne 37. listop. t. r. v první
neděli adventní o 10. bod. své prvotiny v klášterním
chrámu ov. Jiljí v Prase.

z Vápna u Chlemee. Největšíobratnostvšakpan učitel Pád ukázal jakopokladník a
účetní místní Raiffeisenovy záložny.Že se za

kladníka dobře hodí, kdož bypocyboral? Vědytjako pa. (čitel a zejména „pokrokový“ spočítati
něco dovede.Než i někdy i tea nejrozumnější Še

Prvo



lomoun se smýlí, a tak se stalo i p. kladoíku
Pádovi. Zapomínal totiž peněžité vklady jednotlive
vpisovati do knih záložny. Neš najednou nastal
poplach. Jistý občan S. ze Strášova Řel si vy
zvednouti své úspory ze záložny a při tom vyšlo
ns jevo, že v knihách zálošenských bylo vkladů
o 600 K méně napsáno, než v knížce vkladní, jit
měl dotčený občan. Nastala panika, avšsk zá
ložna peoíze vyplatit musila. Když takových
omylů“ p. pokladníka více vyšlo na světlo, vy

Žádal si výbor zálošny rovisora od ústřední jed
noty z Prahy. Pan rovisor přijel a nyní nastal
sbon! Ale od čebo by byl p. Pád „pokrokovým“
učítelem? Aby pan revisor po tuhé práci své 8e
trochu povyrasil a oběerstvil, vysval p. revisora
ne hon. Pan revisor pozvání ochotně přijal a tak
revise záložny protáhla ce od 19. do 28. srpna
1904. Mezi tou dobou p. pokladník své omyly
poznal a pokladniční schodek v částce 945 K
dne 23. srpua t. r. vyrovnal. Avšak po odchoda
pana revisora vyšly opět na jevo uové omyly
pana Páda. Bylo zjištěno, že nedostává se ješté
obnos 3052 K za odebraný záložnou superfosfát.
Klepavé báby vypravovaly, že prý rolníci na vět
ším díle odebraný superfosfát zaprovili. Pan po
kladník Pád, aby „pokrokovest“ avoji nezapřel,
ibned napsal seznam dlužníků za odebrané umělé
hnojivo; avšak ukázalo se, že seznam byl ne
správný. A od té doby ještě několik rozdílných
seznamů odběratelů umělého hnojiva pan učitel
Pád vypsal jako dlužníky. Avšak který jest ten
pravý seznam? Tážeme se marně, proč nebyly
řádné seznamy odběratelů »uperfospátu vedeny!
Jako každé bnojivo, tak i ono umělé hnojivo tuké
páchne a toho zápachu máme nyní plnou obec.

Z Chlumce nad Cidlimou. Vpředešlém
dopisu od nás opomenuta byla velice důležitá
věc, že takó náš kostelíček nyní dostal nový ka
bát a velice pěkně Be na náměstí vyj'má.
Jak vypadal dříve opnětěný jako ta sirota, která
marně dovolávala se ochrany! Ale náš kostelíček
po dlouhých lete:h přece ochrany došel a to ne
unavným přičiněním vdp děkana a obětavých
osadníků. Příštím rokem míní vdp. děkan obnovo
vati avatyni uvnitř, ku kteréžto snaze přejeme vdp.
děkanovi: „Zdař Bobl“

Ndražené spolky v ánech (Rolnicko
čtenářská besídka, Raiff. spoř. a záložní spolek,
Družstvo na zpracování hospodářských plodin) po
řádají dne 27. listopada t. r. o 2. hod. odpolední
v Riegrově shromažďovacím domě v Sánech před
nášku dp. Frant. Kroihera, kaplana v Borovanech,
„0 družsterním programa“. Přístap mají i nečle
nové,

Z Kluků u Čáslavě. Neurovnanépo
měry obvodních lékařů přinutily zdejší obec, že
v letě vypsala koniurs na místního lékaře. Dělo
se to v zájmu čistě lidovém. Ovšem odstoupila
obec od toho, když slíbeno bylo, že bude otázka
-obvodního lékaře pro tuto stranu okresu arovnána
okresním výborem co nejdříve a to dle přání ob
-Čanstva a poplatnictva. Dostalo se také nám zá
stopce churavého p. MUDr. Hlaváče, o němž
mnobé obce se domuívaly, že bude i jeho ná
stupcem a za tou příčinou i žádosti si podaly. Ale
nyní dle zpráv ponechává si obvod pan doktor až
do nového roku 1905 a dosavadní jeho zástupce
má býti odvolán. Mají prý v tom býti různé in
triky, jimž ovšem my nerozumíme, ale 8 nimiž
„nechceme souhlasiti, jsouce přesvědčení, že koho
obecenstvo si přeje, ten by také mu měl býti po

Ze Žlebů u Čáslavě. Letošníbídazavdá
asi mnohým individuím záminku, aby na ui 8e
"vymlonvajíce dělila se o majetek. V mioalých
dnech přistižen byl párek takových individuí v ná
dražol zdejší budově, právě když se chtěl děliti
8 přednostou stanice. Byla obě pozorností nádraž
ního zřízence zadržána a četnictva odevzdána. —
Pozor tedy!

Z Lanškrouna. (K jubileu Immakuláty.)
„Jak rozšířena byla zde od starodávna úcta a víra
v Neposkvrnénou Bohorodičku, o tom svědčí pět
„starých soch mariánských, jež předetavují nepo
„skvrněné Jeji Početí. Nejenom hlavní náměstí
zdobí korunou dvanácti hvězd věnčená socha Im
makuláty, ale i na vjezdu do města na 4 místech
a sice od Žihlínku, Lukové, Rudoltic a Výprachtic
spatřujeme staré sochy Neposkvročné Panny,
z nichž poslední Í z roku 1731. Kéž by
Neposkvračná Panna, jejišto jubileum celý svět
elaví, byla ochráňkyní a záštitou zdejšího města,
svláště před odpadem od pravé víry Kristovy, kéž
vrátí se nám ony časystarodávné, plnévíry a úcty
k Neposkvrněné.

Z Opočna. Velká akademie, pořádaná Oy
zillskou jednotou dne 18. listopadu na oslava deseti
Jetého trvání téže, vydařila se snamenitě. Sbor Cy
riliský, sesílený jednotami Mladou a Vorlem vo více
číslech osvědčil avoji eocvičenost. SI. Lutsová, sl.
Hsklová i pí Slaková uplatnily sonorní své hlasy. SI.

Lutsová předatavila seijako aračná pianistku. Rovnéši p.Štěch. Pan professor Novák zamlouval se svým
plným s kulatým blasem. K náladě večera mnoho při
"Šinil i Tamburašský odbor Katol. Jednoty s Hradce
Králové sdařilým přednesom několika čísel. Účastenství

bo velké; byliť zde hosté i s okolí, s Dobrašky, N.date, Přepych, Meziříčí atd. — | Vůbec byl ús
„akademie morální a i finanční dokonalý, o což zásluhu
nemalou má řiditel oboru p. Talohman. Slarnost ta
zajisté utkví v mílé paměti všech přátel naší Jednoty.

Z Dubemece. (Svěcení farního chrámu.) Na
poslední neděli po sv. Ducba dne 20. listopada sa
účastenství urozeného patronátního panstva, obecních
sastapitelstev, spolků, skolních dítek a velikého množ
ství zbožného lidu a sa assistence vdp. bísk. vikáře
a děkana Jos. Berana, vdp. bisk. vik. sekretáře a dě
kana A. Štěpánka a dpp. farářů s Lanšova, Zaloňova
u Žírce vykonal nejdp. kapitolní děkan a gen. vikář
Dr. Alois Frýdek benedikcí našeho uvnitř restanrova
ného farního ohráma Páně. O 1/,10. bodině za krásného
počasí a blshola zvonů ubíral se nejdp. světitel sub
infala doprovázen košžími a urozeným patronátním
panstrom z fary dpalírem školních dítek a spolků do
farního chrámu, kde po vykonané benedikci měl v obo
jím zemském jesyku vř-lou a jadrnoa promlavu ku
uhromážděným osadníkům. Potom promlavil dp. farář
Žírecký o významu chrámu Páně, načež následovala
pontifikální mše av. a „To Doum“. Chvála Boho, že
výzdoba našeho farního chrámu šťastně skončonu.
Malba provedena dle projekta akad. malíře p. Viktora
Foeretra z Praby: Oroamentální malba a polychromii
oltářů provedl akad. malíř p. Bohumil Jaroš z Prahy.
Malbu figarální provedl projektant p V. Foerster sám.
Ještě uchází křížová cesta, která bude z terracotty a
s rámci z mosaikového skla. Pan V. Foerster, který
na křížové cestě pracuje, hodlá ji do ev. postu dodati.

Z Něm. Bredu. Dne 20. listopadu pořádal
literátský sbor v slavnostně ozdobené místnosti spol
kové Cecilskou zábara, které se účastnilo přes 60
členů a více hostí. Večírku obzvláštního lesku dodala
přítomnost váženého p. měšťanosty MUDra Ed. Šn
berta. Stkvělým bodem programu byla poutavá před.
nášku na slovo vzatého řečníka a costovatele pana
JUDra Rich. Halíka, který obvyklým sobě způsobem
vylíčil cestu z Terstu do Benátek. Z vlastního názora
promlavil o místech, která pu kolikráte již shlédl:
o Terata, Miramare, Nabrezině, Dóvíno, Agnileji a Be
nátkách. Jasně představili jeme ui ze slov panapřed
nášejícího zvláště: nový rooderní a starý Terats pu
mátnou kathedrálou ov. Justa ; přístav terstský 8 vel
kolepým nábřeším a molem av. Karla, z učhož jest
překrásný pohled na celou zátoku mujekou a kamž
také každý praktický cestovatel obyčejně zavítá. Viděli
jsme názorně stavby lodí v lodůnicícha opravy jejich
v pevných dokách, jakož i rybí trh. Na to uvedl nás
pau řečník do smutného mramorového zámku Mira
mare, který v letech 1854 - 66 6 ohromným nákladem
byl zbudován. Pak vede nás po bílé kranové silnici,
olemované pravidelně založenými vinicemi, v nichž
róva pne se od stromu ke etromu a jež uměle zavod
čované jsou pravým divem těchto eacbopárných vá
pencových skal. O Benáťkách učinili jsme si zcela

nádhernými, ale nyní k obývání naprosto nezpůsobi
lými paláci bývalé šlechty benátské a octneme se na
stísněném na způsob nádvoří náměstí sv. Marka. Pře
kvapilo nás líčení chrámu sv. Marka, který zvláště
u večer za elektrického osvětlení náměstí vyniká mra
umorovýmisvými ozdobami, jež jako skvostná bělostná
krajka od tmavé obloby se odrážejí. Průčelí chráma
* vnitřek ozdoben jest mósaikovými obrazy hlavně bi
blickými; vnitřní valená klenbapokrytá silnou vrstvou

učnou a praktickon přednášku pana doktora, která
vyslechnuta byla s živým zájmem, vzdáváme erdečné
díky. K zábavě nemálo příspěl nově přistouplý člen
elektrotechnik pan F. Jeřábek svým zdokonaleným
gramofonem. Osvědčený humorista, jeden znejstarších
členů, p. učitel Eug. Ambrož pobavil nás mile svým
žertovným čtením bosedním. Pdkný byl výstap „zne
uzoaných umělců českých“ pp. Žáka a Adamce. Rovněž
vyzuaměnal ve cvičitel p. Frant, Posplšil svými bu
debo mi výkony. — Při zábavě vzpomeuuto na naši
Matičku, na niž vybráno 5 K věnovaných místnímu
odboru. — K radosti mladších členů sboru mezi námi
vytrvali po celý večer milovsný p. předseda vdp. P.
Ant. Vaučura s vel. pány i p. starší J. Pipek. — Tak
v příjemném veselí uplynul nám Cecilský večírek,
o jehož domácím, přátelském a srdečném rázu lichotivé
se vyulovil jak pan měšťanoste, tak tak pan řečník
k našemu povzbuzení. Podobným dalším večírkům:
„Zdař Bůh“

Z Pelmé. Ve čtvrtek dne 17. t. m. byla
v Polné slavnostně otevřena místní dráha „Polná=
Štoky“—„Puloá město“, Slavnostzačalave 2 hod.
odp. proslovem vedp. vikáře a děkana Jos. Šimka,
kterýž vsletoou řečí vylíčil dobro, ješ dráha město
přinese, a vysvětliv proč církev podobné podniky
žehná, vykonal za assistence místních dpp. kuplanů
žebnání stroje a vozů. Potom atarosta města, p. Rad.
Sadil, jenž již r. 1896 pojal myšlenku městu dráhu
vystavěti, objasnil vzáik a průběl dráhy polenské a
dik vyslovil těm, kteří vlivem avým přispěli k pro
edení jeho myšlenky. Slavnost zakončena prom enádní
jízdou, jíž v pěti aových vozích súčastnilo se ua 160
osob. Drábu vystavěl podnikatel Dr. Samobrd nás
kladem 826.000 korun, k čemuž přispěla země522.000,
etát 80.000, město 60.000, okres 20.000 a ostatek
doplatili akcionáři. Poněvadž zdejší jihlavská brána,
kudy ceste ku dráze vede, byla úzká, konp!lo město
dům č. 148-1 za 14.000 K, sbořilo jej a tím snačně
bránu rozšířilo. — Letos dne 9, září postaven na
brobě nešťastné Avežky Hrůzové, jež v Polné na
hřbitově av. Barbory odpočívá, pomník s pískovce
bořickébo, jež vkusně provedla sochařská dílna Sa
eherdova « Nové Paky.

Voje tábor u Benátek na půdě
sanikející onady adé, na který stát povolil4,000.000koran a který budetřikrát tak veliký jako u Bracka
nad Litavou, se již staví. Do tábora toho každoročně
vysláno bude veškeré vojsko s Čech, střídavě ku čtyř
nedělním ovičením, tak de tam stále od března do
listopadu na 2- až 35.000 vojínů dlíti bude; všichni
sáložníci budou tam povolávání ku cvičením. Potřeba
různých obchodů a živností tímto značným přílivem
mašstve bude velká, zejmena dobrý odbyt zboží na
lesnou tam růsné obchody s potravinami (usenáři,
obchodníci se smíšeným sboším, sbožím osadnickým
a pod., hostince s jiné živnosti). Blišší správy podá

Vývosní spolek pro Cechy, Moravu a Slezsko v Praze
I., Spálená ulice 24.

Obcení volby v Chrudimi skončeny

minalý výden sa obromné agitace proti dosavadnísprávě obecní. Ve třetím eboru zvítězila oposice.
Z 1399 voličů dostavilo se v tomto sboru k volbě

608. Drahý a první sbor udržela dosavadní kon
sorvativní většina.

Školská. hlídka.
Určitěji a den ode doe určitěji vyhraňoje se

protináboženská formace pokrokové učitelské organi
sace. Staří liberálové odumírají, na jich místu nasta
poje pokroková fronta, do jejíhož objetí atrhování
jsou i bývalí horlivci liberální so šedivící hlavou.
Does, kdy boj o svobodu svědomí dospívá v časopi
nech organisačních až ku neobyčejnýmvýpadům proti
positivnímu křesťanství, jest avoboda volného projeva
náboženského v samotném tělese učitelském vydána
úzkostlivéma pozorování všech pokrokových interes
sentů. S jakým chladem setkává se ten, kdo jest po
dezřelým, že jest Nikodemem, jenž boje se mínění a
papírových útoků svých kollegů, potajmu chodí zs
Kristem.Acožteprv, kdoveřejněpřiznáse a nezspře!

Dík nedočkavým předním řadám útočným, které
vší mocí chtějí státi v čele pokrokového protinábo
ženského bnutí v Čechách, odhozena byla již dávno
maska, jíž kryl se útok na náboženství a na výchova
náboženskou ve škole. Odstranéní náboženství se

škol prohlášeno sa jeden s nejpřednějších pošadavký
učitelské organisace a pod touto devisou stojí dnes
celá organisace, jskožto intelligentní předvoj pokro
kářského atheisma proti těm, kteří bájí právo katoli
ckých rodičů na katolickou výchovu dětí! Dnes již
nikdo více nevěří tomu, že boj ten má vzpražinu stou
v emancipačních snabách stuvovských, v jakémsi af
spravedlivém či nespravedlivém odpora proti osobním
inspiracím kněžstva na Školu; každý již jasně vidí,
že jedná se o úplný převrat ve škole — oodatranění
positivního náboženství, jakožto základu vychování,
kterýžto základ i nevěřící učitel dnes alespoň pasivně
t. j. trpně má uzaávati a nemá proti němu ve Škole
vystupovali.

Tento poměr ku náboženství stal se pokrokářsky
smýšlejícímu učitelstva obtížným, každý požadavek
nesoucí se za tím, aby učitel spolupůsobil při ná
boženských úkonech žactva, péči jebo svěřeného, po
važován jest za jakési obmezování wvobody, za kleri
kální okov. Právě v době přítomné kde jaký jest ve
sbora pokrokář, bojuje se bouževnatě za to, aby dobled
při cvičeních náboženských byl co možná zjednodušen,
aby dotyčný byl co nejméně vázán kn náboženským
úkonům žectva. Jak potom takový zjednodušený
dohled vyhlíží, lze ei snadno představiti, když ani
učitel nezná těch žáků, na něž má dohblížeti. Tento
odpor proti náboženským projevům veškole jde někde
tak daleko, že sei křesťanský pozdrav odstraňaje a
to proti výnosu ministerstva vyuč. ze dne 30. Června
1874. A trpí se to a mlčí se k tomu. Žádný protest
se neozve,orgány mající bdíti zaprodávajíza Čočovici
shnilého míra právo náboženského projevu, který jest
jedním z důležitých prostředků náboženského vycho
vání. Jiný snad by se odvážil k hájení práv nábo
ženských ve škole, pokud zákonem jsou garantovány,
ale přišel postupem času k toma přesvědčení, že ne
radno jest jisté instance školní vyrušovati z klidu,
že tepčí se jen tím života na konec ničeho nedokáže.
Kolik učitelů náboženství právě z těchto důvodů o
pouští dobře situována místa a jdou raději na za
padlou faru, aby se vymkli z těchto poměrů, jež
Často deprimují.

Tyto nesnesitelné poměry se přiostřají a na
straně pokrokářské pracnje se vší ailon za vůdcovatví
pokrokových učitelů, aby požadavek odstranění ná
boženství ze škol stal se skutkem.

Jest to také zcela vysvětlitelné, uvážíme-li
emýšlení pokrokového nčiteletva a nynějšího předaed
nictva organisace. Ve svých orgánech zřejmě staví so
proti víře katolické — ano proti jasným positivním
základům křesťanství, jak obsaženo jest ve sv. ovan
geliích. Orgány ty staly se koranem zvláště mladšího
učitelatva a pak těch vrstev, které se apokojí s čátbou
jednostrannou. Z nich vlil se do smýšlení jojich odpor
proti positivníma náboženství a proti všemu, 00 800
visí e úkony náboženskými ve kole. Odporu toho
nelze podceňovati, uvážíme-li, že tím nebozpečnějším
jest vliv atheismu na člověka, čím menším jest jeho
předběžné vzdělání vůbec a náboženské zvlášť! A tu
třeba podotknouti, že by již jednou osnova vyučování
náboženství na středních školách vůbec a na paeda
gogiích zvlášť zasluhovala důkladné revise! (Takových
otázek měl by se snad ochopiti katechetský spolek.
Jest v něm mnoho vynikajících odborníků. Již slyšeti
lze stesky ze všech stran!)

Ku veřejnému vystonponí pokrokového očitelstva
proti náboženství ve skole dala 1 podnět ona pozoru
hodná theorie, kterou šmahem zastávají pokrokové
kruhy v ačitelstva, že totiž škola a spůsob výchovy
a učby školní má vyhovovati přesvědčení učitele, tak
aby učitel ve svých úkonech byl úplně pravdivým.
Škola a spůsob výchovy má se tedy říditi dle pře
avědčení učitelova a nikoliv dle přesvědčení těch,
kteří škola vydržují a do ní své děti posílají.

Celá tato theorie ukazuje vlastné na bankrot
nynější skoly, která chtějíc vyhověti všem, počíná
býti obtížnou všem. Katolické kruhy stěžují si, de
náboženství přestalov ní býti základem, na němě se
staví a vychovává; pokrokáři stěžují si na pouta,
která škola ukládá jejich protinábošenskému přesvěd

čení! Kam to může SevolichéVlivné . au Ů . s
lid bude musiř napnoutí síly, aby dáti katolické
byly oychováványjen takovýmiučišeli,kteřís plným

byli by křesťany katolickými a jimě
nebylo by otrockýmpoulem smamení sv. bříše. Ší
lenásášť pokrokářskýchučitelů proti vířekatolické

všechny,jímá sáleší na tom, eby positivní
víra v Kristaa Boha, . / jest ubelným

kamenem naší kultury, S na dále byla sákladem



Da němš by bodována byla výchova českého národa.
Doufáme, věsk i tolik, že vystupování pokroko
vého učiteletva vsmaší křesťenskysmýdlející učiteletvo,
aby nepodávalo se vleku těch proudů, jež bojem svým

roti náboženství rozevírejí propast mesi školou a
idem, vsbuzujíce v ardci věřícího.lidu naprostou ne

důvěru ke škole, na níž působí učitelové, fenaticky
bojující proti jeho náboženství|

V tomto zjeva viděti mael každý nopředpojatě
sondící pozorovatel krisi, ktorá se každým dnem při
ostřaje — a jejíš rosluštěním budou asi nejvíce pře
kvapení ti, kteří ji přivodili.

Různé zprávy.

V PRAZE »„OBNOVU«
dostatilse v knihkupectvíp. Františka Hovorky
oŽitné ulicí a vprodeji novin p. M.Vlčka ma

Příkopech.

Ze státního rozpočtu připadlov Hradci
Králové na oprava chrámu Panny Marie 1046 K,
na knibovnu paedagogia 200 K.

Batovcův Politický kalendář na r.
1905 právě vyšel; cena K 3-—, poštou franko
K 3:30. Na skladě stále má a objednávky obratem
vyřizuje zdejší knihkupectví a antikvariát Boh.
Meliobara. (Bývalý závod Poaplšilův, zal. r. 1808.)

Katolíel v japonské armádě. Některé
noviny přinesly zprávu, jakoby admirál Togo byl
katolíkom. Ale uení tomu tak. Jisto však je, že
muobo katolických křesťanů stojí jako vojínové
v armádě Japonců tak, že vláda japonská na žá
dost katolíků japonských poslala na bojiště do
konce tři katolické duchovní, rodem ovšem Japuce,
kteří json v důstojnosti na rovni 8 poručíky. Mezi
zahynulými na japonské lodi námořní Jošima byl
také jeden voják katolík. V Nagasaki byl mu vy
strojen slavný katolický pobfeb za velikého
účastenství tamějších státních úředníků a všech
vrstev obyvatelstva v tomto městě. Také na Ko
reji jest několik misijních kněží katolických.

(3) K likvidací Svatováclavské zá
ložny. Již chefredaktor „Čecha“ trochu naznačil,
jak by se dal finanční stav záložny bez velikých
svízelů zlepšiti. Nyní při schůzi jednající o likvi
daci promlavil katecheta Libeňský dp. Dlouhý
Pokorný: „Je mnoho ofrkevních pokladů, jež ne
majíce ani ceny umělecké, ani bistorické, leží
ladem, mají jen cenu finanční. Mnozí biskupové
prodali pokladya živili chudé. Za válek napoleon
ských poručil císař František I., aby se prodal
náhrobek ev. Jana a císařský stříbrný oltář na
av. Hoře. Dle toho stát má dobře vše zazname
náno pro příští mobilisaci. Je lépe dát to pro
chudé, než militariemu“. „Jménem nemajetných
členů žádal řečník, aby výbor záložny obrátil se
na kláštery a j., aby peníze za členské podíly byly
složeny. Sanace je přednější, než mobilisacel Jeho
návrh setkal se 8 bouřlivou pochvalou. My přidá
váme potlesk vlastní. Katoličtí biskupové prvních
století po Kristu rozprodávali bez rozpaků poklady
chrámové, kdykoli zavládla mezi věřícími veliká
bída; a tehdy ještě žádný kněz nexzavinilnějakou
obecnou penážní katastrofa mezi věřícími. Co
tedy činiti teprve nyní? „Modlitba s postem a
almužnou lepší jest než poklady zlata schová
vati“, praví Písmo. Lépe viděti v jednoduchém
chrámu Páně hojnost zbožných věřících, než míti
chrám vystavéný ze slata, do něhož málo kdo
vkročí. Že by leckterý chrám mohl lehce postrá
dati zlatý, stříbrný, neb drahokamy okrášlený
poklad nemající ceny umělecké, jest zcela jisto.
Modlitby obdarovaných by stonásobně vynahradily
cirkvi její pomoc v okamžiku tolik vážném. Chudí
kaplani se jiš vyčerpali, nyní by bylo zajisté pro
spěšno pomoci ještě způsobem jiným.

Studentské koleje vysokých škol
českých v Praze. Mecenáščeskývrchnístavební
rada Hlávka, který před několika lety svým darem
400.000 K položil základ k České akademii věd a
umění“, založil též nákladem 800.000 K studentské
koleje na ubytování a zaopatření chudých poslucbačů
vysokých škol pražských. Vedle toho získal mecenáš

lávka novému ústavu svým příkladem a vlivem i
řadujiných příznivců s příspěvkydezetitisfeovými. Koleje
dnem 1. listopadu v šivot uvedené hostí dosad 306
posluchačů vesměs chudých, jak zakladatel astanovil,
s výborným prospěchemstudujících. Vnitřní zařízení
ústava jest úplněmoderní, vyhovající všem pošadav
kům zdravotním.Zařízenojest ústřednítopenía elek
trické osvětlení. V celé čtyřpatrové budově nachází
se asi 120 avětnic, zařízených pro 240 studujících,
tak že vědy dva bydlí v jedné světnici, Mimo tyto
světnice nachází se v budově velká prostorná jídelna
a koupelna. Každý chovanec platí 13 K měsíčně, čili
40b denně za byt s celým zařízením i lošním prádlem,
sa snídani, oběd, chléb večer, topení, uvětlo, čištěnía

pra prádla, za používání těloovičny, herny, fotograckého atelieru, klavíru, společné čítárny, knihovny
atd.; musí se učiti šermu a některéma se tří moder
ních jazyků: ruštině, frančinéě a angličině. Tak u
možněno jest chodým studentům, aby za velice ne
patrný obnos mohli klidně a nerušené,obklopeni vším
možným pohodlím a všemiprostředky pracovatí k svému
sdokomalení. V neděli 20. t. m. byl ústav vysvěcen
J. Em. kardinálem arcibiskapem Lrem Skrbenským
sa účastenství ministra dre A. Bendy, místodržitele
hr. Coudenhoveho, nejvyššího maršálka ka. J. Lob
kovice s nesčetného množství olrkevních i světských

hodnostářů. Po svěcení promlavil J. E. kerdinálk cho
vancům ústavu povsbasující řeč,aby majíce na paměti
odkas chudých svých rodičů křesťanských, svatou víra
a báseň Boží, věnovali se povolání svámu, pak jisté
Bůb je provázeti bude s pomocí svou. Po tom pro
mluvil též starosta prašeký dr. VI.Srb, ministr Randa
a j. — Nový ústav ovědčiti bude vědy o šlechetném

ci sakladatelově, který za avých stadií sám zápavil
s nedostatkem. V národě našem jest dosti sámošných
jednotlivců — jen více obětavosti mezi nimi, pak jistě
rozproudil by se tu duch sebeobětování a pravého
vlastenectví.

O cíli českého máreda podal13. t. m.
v Něm. Brodě dvorní rada prof. dr. Bráfvelmi zají
mavé myšlénky: Pracovní síly nám odcházejí do ci
sích služeb. To je nejtěšší vada našeho dosavadního
vývoje. Tento nedostatek vyvolává snahu, baditi v če
ském lida láska k českému výrobka a snaha ku zvý
Sení české výroby a k dosažení toho, aby český člověk
nemusi] otrošit cizím, aby zde zůstal jako balvan,
o nějš by se mohl roztříštit nával, jenž by mohl přijít.
Není důležitějšího našeho úkolu, než vyvíjet všecky
síly, avláště ty, které jsou dosud slaby. K tomato
dosašitelnéma cíli musí se přivést dílo probuzení. To
je cíl české politiky —věe ostatní je jen prostředkem.
—Díla českého obrození děkuje Rakousko, še povstal
zde živel, překášející assimilaci, kdyby jednou mělo
jít o existenci Rakonska. Kdo sem chce sáhnoot, masí
účtovat a tím, že tu nalezne šivel, který nebade
schopný a ochotný ku gormanisaci, jenš se jí nepoddá.
Čím větší bude toto vědomí, tím bude chuť ke ger
manisaci menší. My musíme vytvořit tuto překážku
germanisace. — Česká litika, která sleduje tento
cíl, musí být politikou každé rakouské vlády. Ra
kouské vlády masí se přičiniti o to, aby český národ
sesílil kulturně a hospodářsky. Je v tom tragický rys,
že hoafec buditelů proti vládám vybudoval to, co bude
jednou snad záchranou Rakousku. — Česká politika ne
smíhledati dostatečnýzdrojsíly jediněvenergii aráznosti,
pokud jde jen o politické projevy, nýbrž musí je hledati
v'energii k vybudování velké české moci a síly. —
My přeceňujeme příliš politické formy, vliv veřejně

moci a zákonů. To jevelké oslabování energie. Masímovšude budit cit odpovědnosti. Naučme se tak myslit
a nebudeme stále vzdyohat po pomoci vlády a změně
zákonů a budeme sami Činnější. Vůdčí myšlenkou če
ského života budiž to, aby každá naše instance byla
přivedena k nejvyšším dosažitelným stupňům odborné
dokonalosti. Máme všude hojnost nadějných sil, a ty
nesmíme nechat ležet ladem. Na každém místě musí
přijít schopná síla k plné platnosti — s vyloučením
politického momentu, kde nejde o politiku.

Areiblskap o dělnických spolcích.
Kardinál! Fischer, arcibiskup v Kolíně n. R, vyslovil
se velmi chralně o křesťanských spolcích odborových
a 00 nejlépe je odporučil.

Nešťastná třimáctka. Dosudjest dostí
pověrčivých lidí, kteří pokládají třináctzu sa nešťastné
číslo. A jsou tak pověrčiví i lidé „pokrokoví“ V Pa
říši omdlela málem při evatbě hraběnka Poissy, když
uslyšela, že se má stěhovati do doma číslo 18. Kdyš

složila 3000 K ve prospěch chudých, dovolila městskárada, že dostal pak její dům č. 1%bis, t. j. podruhé
— dáma byla upokojena. Američan John rozeslal
2000 do na známější osobnosti, co soudí o tři
náctce; skoro všichni prohlásili ji za nešťastnou. Ři

ditel nemocnice v rigutonu pozoroval, še nikdo nechtěl lažeti v posteli, kteráměla třinácté číslo. Proto
vynechali třináctku a přeskočili s čísla 13 hned na 14.
A přece Američanům můše býti třináctka velice milá.
Republika měla při svém vzniku 13 států. Znak má

písmen. Americký orel drží v jedné noze olivovou
větev, která má 18 listů, s drahé noby vyčnívá mu
18 blesků, na prsou má snak « 13 paprsky a kačdé
křídlo má 13 pér. Hlavní válku svou z r. 1776 jme
nají revolutionary, kteréž slovo má též 18 písmen.

Národníprapor Fordravají 13 výstřely z děla. Americké válečné loďstvo mělo původně 18 lodí a saložil
je John Paul Jones, jehož jméno má 13 písmen; bylo
mu 18 Jet, když přišel do Ameriky. Dne 18. ponejprv
posdravila cisí námořní loď americkou, 13 hvězdami
ozdobenou vlajku. Dne 18. vydobyto velké vítěsství
u jezera Erie a 18. vztyčena byla americká vlajka sa
secessionistické války na tvrzi Sumteru v Cbarle
stoně. — Richard Wagner též nenáviděl 18, protože
prý mělo jeho jméno právě 13 písmen, a že se narodil
roku 1818. V Berlínějest ústav „14“, kam pošle, kdo
má u oběda jen 18 hostí, pro čtrnáctého.

Zvláštní reklama. Ve „Věštníkukatoli
ckého duchovenstva“ kdosi povšechně promlouvá o
prodeji kalendářů a přidává rada, které kalendáře by
se měly objednati. Pán ten poučaje: „Jsou firmy, na
které možno se spoléhati, že vydávají kalendáře scela
dobré. Je to na prvém místě (l)J. Steinbrener ve
Vimperce, který vydává hojnost dobrých (I) kalendářů.
K těmto řadí se kalendáře V. Kotrby... Družstvo
Vlast má kalendář Sv. Vojtěch a benediktinská knih
tiskárna v Brně Moravana. To jsou kalendáře, na něž
se může každý spolebnouti a doporačiti je nebo přímo

prodávali, auiž by je četl.“ — Myse zase tážeme p.ritika, zdaš opravdu Steinbrenerovy kalendáře sám
četl, když už jim dělá takovou reklamu. Na prvním
místě odpornčuje kdeftovního Němce a k němu teprvo
řadí Kotrbu a jiné katolické nakladatele. Při tom
úplně pominul náš kalendář „Štít“, Šamalíkův „Bol

katolické kalen
dáře. Tyto pablikace dle všeho v přirovnáník Stein
brenerovým kalendářňm nestojí ani za povšimoutí.
Dle všeho sám p. kritik Steinbrenerových kalendářů
ani sám nezná; jinak by věděl, že v těchto publika
cích uvádějí se různé katolické „zázraky“ a jiné pře
nábošné věci, jimiš se spíše naší olrkvi škodí neš

prospívá.Odporačají se tam dryáčnicky zákonem zaazované léky, atd. „Bílý Prapor“ na odporučování
Bteinbrenerových výrobků správně odpovídá: „Je po
třebí už jednou rázně sakřiknouti tuto obchodní re
klamu, která sneušívá posvátných a dobrých potřeb
církve katolické pro výplň besedné obchodní Kapsy.
Neotravujte lid, nezlehčujte nábošenství, nepěstojte

„klerikalismas“. Neboť vimperské kalendáře stojí tak
hlaboko pod úrovní tvorby literární, še by neobstály
na našem cbadičkém vlastenockém trhu sni před sto
lety, kdy Kramerias vydával své „popelky“, daleko
cennější a ošlechtilejší.“ Časopisy nám nepřátelské
s pochatí citají ty všelijské chytroati a oajvnosti, aby
ukásaly, jak „klerikálové“ oblapojí. O tom „Věštoík
kat. dach.“ neví nic? A když se dokáže, še „zázraky“
v kalendářích těch jsou skutečně jen dosti nejajným
výmyslem, počnou polnice naších nepřátel vytrabo
vati: „Vidíš, český národe, to máš zrovna tak se zá
sraky v Lurdech; zrovna tak jsou na tvé oblapování
vymyšleny zázraky o svatých“. A mnohý, který byl
dříve upřímným katolíkem, řekne: „Však je to pravda.“
To je důsledek takové přenábošné, naivní četby. A
kněží by ještě měli délati takovým příšivoíkům kato
lického tiska reklama! ? Z borlivého katolického pře
svědčení Steinbrenor jistě ty kalendáře nevydává.
Kdyby věděl, de vydělá na socialistech víc, hned ka
lendáře přebarví; posud by we to sice nevyplatilo,
ale co se nestalo dovud, může být za nějakých deset
let. Sypme takovému kdeftaři tisíce, rosmnožojmo jeho
kapitál, a op pak v čase příhodném moca sílu tohoto
kapitálu obrátí proti katolíkům samým. „Národní Po
litika“ z kčeftafetvíjest posud „taky-katolická.“Aš by
zíakala vótší počet socialistických abonentů nebo aš
židovští kapitalisté skoupí její akcie, avidíte, jakou
melodii bude hráti. Prý aspoň ty obrázky v Stein
brenerových kalendářích jsou lepší než v jiných! Při
pouštíme, že jest vnější úprava těchto kalendářů lepší
než u některých katolických. To však jest hlavně
vinou těch katolíků, kteří pro podporu Námce Stein
brenera zapomínají na účinnou podpora dobrých ka
tolických kalendářů. Až budvu míti národní a kato
lická nakladatelství větší odbyt avých kalendářů,
vypraví je ještě lépe než Steinbrener. Při skrovném
odbytu nelze žádati divy. A jakust četby jest věcí
důležitější než jakost obrázků. Pokládali jeme za
svoji povinnost ozvati se proti četbě, která pověsti
církve škodí, aby nám nepřatelský tisk nevytýkal, že
vlastně katolická darnalistika jest spokojena s po
mocníkem každým.

Výnos hospodářství vzroste rozšířením
průmyslu ovocnáfského, který už nyní je v Americe,
Francii a Anglii mocným činitelem. V Americe vyrobí
se ročně pouze ovocných konserv za 240 milionů K.
Průmysl ovocnářeký jest tak rozmanitý, že se mnohému
ani nezdá. Z ovoce lze vyráběti a připraviti: sušené
ovoce, ovocná vína, ovocné likéry, pálenky, šťávy a
ayroby, ocet, povidla, marmelády, cukrované ovoce,
pasty, konservy atd. K tomu elouží: jablka, hrašky,
Švestky, meraňky, třešně, višně, rybíz, angrešt, jahody,
maliny, ostružiny atd. Ovoce nesmí býti u nás jako
dosad u většiny pouze lahůdkou, nýbré národním po
krmem, jehož výšivnost a léčivost dokázána. Bos
sáhlejším pěstovánímovoce a smohbutuěním průmyslu
ovoonářského vzejde zisk nejen hospodářům, ale tisíce
lidu jiného najdou vydatný pramen příjmů. V zimě
bude míti hospodář času, aby v tom směru nasnačil
si plány. Zahrada má býti co nejúčelnéji zřízená, ovoce
nejlepších druhů, kde místa, ať tam neschází stromek,
kořík. [ sabrádky menší, květinové neb zelinářské, ať
jsou tak nepořádány, aby a krásou pojil se vždy ažitek
nejhojnější. Hospodář musí tu býti i obchodníkem.

Upadek chova dobytka vříši rakousko
uherské jeví se zjevnějším na klesání vývozu dobytka
z našeho mocnářství. Dle zpráv ministerstva obchodu
činil vývoz dobytka ne konci třetíhočtvrtletí t. r. oproti
předešlému o 78.069 kasů a okrouhle o 133 mil. K
méně. Ani letošní katastrofa suchem způsobená neměla
pražádného účinku na atoopnatí vývotu. Zámošnost
rolnictva našeho stoupne s pečlivějším hleděním ai
přiměřeného mnošství dobytka.

Meduňka lékařská jinak zvaná molisa,
včelník, matečník, dabravník, medunice, rojovník jest
dvou i víceletá bylina a lodybou čtyřhranou, hnňatou,
listy má ordčité až klínovité, pilované, huňaté i narů
dovělé květy pyskaté objevují se v červenci aš září.
Od pradávna pěstuje se v zahradách, kde se sama
vysévá, spokojujíc s kašdou sypkou půdou a světlou
polohou. Prolékárny sbírá se nať v prvním květu —
červenci. Z nati připravuje 8© voda a líh melisový.
Meduňka tato zaměňována bývá s meduňkou zahradní
neb citronovou, která je mnoholetá, tvoříc široké, husté
tresy a vyznačujíc se mnohem ostřejší, pronikavější
kyselou vůní. Drah ten hodí se nejlépěk výrobě silice.
Daří 0e v každé půdě v teplé poloze.

Židovští umělel. Často čteme,že Ieraelité
ve vědách a umění příliš málo pracují a že jim je
kšeft zaměstnáním nejmilejším. Než nacházíme také
některé výminky. Na př. nedávno objevena družina
židovských umělců, kteří se oddalt amáéní velice né
snadnémo, ale také značně výnosnému; vždyťšid málo
který jest tak idealní, aby pracoval v umění lacino,
nebo dokonce sadarmo, V noci se soboty na neděli
18. t. m. objevili novoyorští tajní policisté v jedné
s nejživějších novoyorských ulic tajnou dílna na ra
kousko-uherské 20koranové bankovky. Dílna byla
zásobena všemožnými předměty, k výrobě papírových
peněz potřebnými, jako litografickými plotnami, lisem,
růsnými chemikaliemi s zásobou papíru na bankovky.
Neprotokolovanou společnost padělatelů peněs tvořili:
Lonis Glatt, Sim Goldfiecher, Bernet Bleler, Meyer
H, Klein a Nathan Grobert, vesměs vystěhovalí židé
« Haliče, kteří „pracovali“ již od února loňského
roku v bytě Goldfischerově, v aěmě zřídíli si dílna
tak důmyslně, še v podstropním pašení nikdo by ne
byl bledal tajnou pracovnu. Ve sdi sa papírovou stěnou
měli okryté delál potřeby k výrobě peněs: tlekací
stroj, litografickou plotnu a barvy, oož všechno bylo
sabaveno | se zásobou vyrobených dracetikoranových
bankovek v obnosu 30.000 dolarů. — Celá tato čistá
společnost byla zatčena. Jak se praví, posílali tito
padělatelé peníse do Rakouska, zvláště 2Okorunové
baokovky.

Bratr. oběsíl bratra. „Čas“ si přisvo
Juje neomylnost a ivost ve všech otáskách
veřejných. Zatím však každé číslo jeho přináší



důkazy, že dávno jiš válným časopisem není a
že- pro zájmycizí všechny dobré zásady kronlí'
jako pekař procifky.Ane“dotálů to-ve'své'chliB

nosti tak deo; Se st dátá' přivášetirozum ažz Ruska, kdě'dle jeho úsudku Jestvšechno hloupé
a zpátečnické a kde již dávno měli všechno zre
formovati dle jeho názorů. Nedávno tomu na př.,
kdy o Rošdestvenském hudi ochotně touže notou,
jako nejzavilejší nepřátelé všeho Blovanstva. Uply
nulo však jen několik dní a již provádí na sobě
veřejně poprava dopisem z BRaska, v němž se
praví: „Proč měla nová vojna vzniknouti? Ruské
loďstvo podniká cestu, na níž závisí další běh
války a v noci, za neobjasněných ještě okolností,
ve vodách, při vší neutrálnosti velmi nebezpečných,
poškodilo několik rybářských lodí. Při tom prolita
i lidská krov. To je nepochybné neštěstí, ale nic

jiného. Neboť o nějakém úmyslném útoku nemůže
býti ani řeči. Což puk Rusko, kdyby chtělo vojna
s Anglií a hledalo k ní příležitost, nevymyalilo
by nic jiného, než střelbu po mírných, bezbran
ných rybářích? To bylo i nepolitické i barbarské.

uliský incident není než následkem uedoroz
umění, jež vysvětleno bude vyšetřováním“. Nuže,
jaké to rozkošné sebepohlavkování! A jiný doklad.
Bezblavé stranění „Času“ Japoncům bylo siloým
tabákem i jednomu apolupracovníku. Spolupra
covník ten, dle všeho Machar, mluví 0 rusko-ja
ponské válce v „nečasových a rozháraných kapi
tolách“. Přídavné jméno „nečasových“ stavi sice
pisatel proti listům japanofilským, ale jisto je též,
že přátelsky tu Švihnuto přes záda „Času“ samému,
jenž tohoto sarkasmu nepochopil a ochotně jej
proti sobě otiskl. Pisatel „nečasových“ kapitolek
všecky japanofilské listy a tedy i „Čas“ nemilo
srdně vysvlóká před veřejností takto: „. . že mu
silo být v ty dny každému slovanskému člověku
hnusno při čtení těch plachet, bnusno při čtení
těch ostatních, (rozumí„Čas“ tomu kopanci?), jež
jdou sa nimi a bnusno jest do dnes, podívá-li se
do nich a čte glossy redakčních stratégů .. .“
Patrno, že pisatel „nečasových kapitolek“ přímo
míří též na redakčního stratéga v „Časn“, na nějž
hodí se kritika právě uvedená, jak by alil. Vždyť
tomaotostratégu jsou zprávy japonské o válce stále
positivnější než ruské. Dle tokijských telegramů
jiš několikrát vojevůdcl japonští připravili Kuro
paktinovi Sedan, s něhož se již nevymkne, po
každé bitvě Rusové byli rozprášení, pád Port
Arthura v určitý den ohlašován a div, že nendány
bodiny a minuty pádu jeho, pak že prý Štesselj
chce již kapitulovat a mnobo jiných zpráv, při
nichž fantasie lítala, ale rozum lezl. Mimo to i
vzdálený pozorovatel musil svuditi na hrozné ztráty
japovské zejména u Port Arthuru, ale Japonci
udávali počel až směšně malý a lhali, až se jim
od boby prášilo, a přece — pro výtečníka v „Času“
správy japonské jsou positivnější nežli ruské. Ký
div tedy, že pisateli „nečasových kapitolek“ stala
se nevolno a že mu překypěla žluč v spravedlivém
rozhořčení: „Krev se pění člověkua bil by do těch
prodajných, nepoctivých a potměšilých lebek... *“.
Uvedli jsme pak několik těchto poznámek k se
sílení důkazu, že časopis, jenž všechno všudy men
toroje, sám jest v brozných nedbalkách a vězíve
vlastním sometišti až po krk.

Z poroty královéhradecké. Dne21
t. m. odsouzeni byli Frant. Vídenský, dělník v Č.
Rybné, a Antonín Severin, dělník tamtéž, pro
zločin loupeže prvý na 5 měsíců těžkého žaláře,
drabý na 4 měsíce. Dne 22. t..m. odsouzena byla
Anna Kolovrátníková, služka bez stálého bydliště,
pro zločin únosu a krádeže na 1 rok těžkého ža
láře. Dne 23. t. m. odsouzen byl Frant. Janda,
dělník v Třebechovicích, pro zločin krádeže na
5 roků těžkého žaláře. Dne 23. octla se před po
rotou Marie Fišerová, chalupnice ve Sněžném,
pro zločin krádeže, a odsouzenana 5 roků těžkého

-žaláře, téhož dne a pro týž zločin odsouzen byl
Frant. Rybář, kovář bez stálého bydliště, na 7
roků těžkého žaláře.

V řádné schůzi městského zastu
pitelstva v Hradei Králové dnes o 4. hod.
odp. projednávány budou: 1. Věci nadační. Udělí
se nadace Frant. Laušmamxrpro žáky ško real

"ných a c. k. gymnasia a Václava Mil. Červeného
pro žáky škol realných. Převezme se ve správu
nadace Anny Vojtěchové a vyžádá se rozhodnutí
o uadaci Josefa Bartuška; zřízení nového šestého
místa pro posluchače lékařství a udělí se nadace
AL.Protivy. 3. Stížoostp. V. Formánka, majitele
domu, říšského poslance proti předepsání činžov

„ního groše. 3. Žádosti p. Frant. Klepla, p. Váci.
Machatého, Aloise Tichého a Jana Kroupy za u
dělení práva měšťanského, 4. Okresní výbor žádá

-0 slevu kanálové taxy v obnosu 980'10 vyměřené
s budovy okresní nemocnice. 5. Návrhy na koupi
pozemků pro rozšíření lesního majetku městské
obce Hradce Králové. 6. Offerta pí. Anny Štef
kové na pozemek č. kat. 138-3 v Tomkově ulici
ve výměře 42 čtver. metrů. 7. Předloží se ku
schválení návrh jízdního řádu pro povozníky
v Hřadci Králové a vávrb desinfokčního řádu. 8.
Rozhodne se o žádosti živnostníků krejčovskýcha

»kožešnických za přeložení tržiště jich výrohků
z Milého na Velké náměstí. 9. Dá ae vyjádření o
žádosti p. Ednarda Kemlinka, c. a k. nadporučíka,
za udělení koncesse živnosti hostinské pro dům

„čp. 5'v HradčiKrálově“

i

"Tržní zprávy.
V Hrodpi:Krél 0y6, -die 19. Itelipaltu 100

hl K 18%6—17-30P8iK19-700—12-90, ječí
neK 11-10—11-80,oves|K 7-30—800, prosaK00700
—00"00, rilve K 00-00—0(700, hrachu (modrý) K 24:00
—00:00,8očky K 33:00—00:00, jahe! K24:00—25'00, krup
K 2500—40'00, bramborů K 6:00—7'00, jetelového
semene červeného K 110-00—130'00, jetelového semene
bílého K 00000 —000:00, růžáku K 00*00—00'00, máku
K 32-00—00:00, lněného semene K 1900—0000, 100
kg žitvých otrab K 13:00—0000, 100 kg pěen.otrab
K 18'50—00'00, 1 kg másla K 3'40—360, 1 kg sádla
vepřovéhoK 1:73—000, 1 kg tvarohu K 028—0'82,
1 vejce K 0-06 —0-08, 1 kopa zelí 13:00—16'00, 1 kopa
petržele K 0:00—0:00, 1 kopa kapusty K 200—4'80,
1 hl cibule K 4:80—6-00, 1 kopa drob. zeleniny K
2:00—4'80, 1 pytel mrkve K 2:00—32'80, 1 kopa cerele
0 00—0:00, 1 hl jablek 2-80—9-40, 1 bl hrušek 6:00
—1200. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 19. listopadu 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 871, žita 224, ječmene 344, ovsa
206, prosa —, víkve —, hrachu 3, čočky —, máku
2, jahel —, krap 5, jetelového semínka 16,
lněného semene —. 3%.) Zeleniny: zelí 280 kop,
petržele —kop, kapasty 41 kop, cibule 34 hl, drobné
zeleniny 311 kop,mrkvo 55 pytlů, cerele 27 kop, brambor
2321/, hl. 3) Ovoce: jablek 165 hl, brašek 19 hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 26 kusů, podavinčat 288
kusů, kůzlat 0 kusy.

KIKAŘÁŘÁKÁ
Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky sro Ďámy,

veškeré prádlo
bílé i trikotové pro dámy i pány,

Bas" nákrčníky, "BS
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéiIněné,

OE>kanafasy, "U
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 186. Velké náměstí čís. 186.

„

WSvětoznámý —————

Malinský křen

H

H

+
H

had

zasílá v Okg. balíčkách i ve
velkém za mírné ceny) —

Ghrámové

voskové“
dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové"G
(ceresinové)

velikonoční svíce

(paškaly) 8 krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

Vzor
vím i k m seDAoty, obleky,svrchníky

"a taláry
skutečně velmi levně
lze koupiti, vzhledem, že
kusy látek jsou doprodány.
Vzory zašle na požádání

franko

První český zasílatelský
závod soukenného zboží

Ed. Doskočila

Fýliální sávod ©Prase |
ve Vodičkově ulicí č. 22,;

neb krášlené,
svíčky ke křtu,

ev. přijímání a 8v.
biřmování se stubami
a případnými nápisy,

svíčky a obět. před
měty pro místapout

nická, prvnější pří

Navštivenky
všech druhů

padnými obrázky o- nabízí

PSDS ámovg PPkupskátiskámavíce: pro chrámov ,
Instry.P vHradciKrál.

svíce kostelní ste

arinové, =
C

|

|

zápalkový drát,
svíce obětní "Ig

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

poručuje veledůst. kruhům |
I

'

I

I

duchovním největší speci- vv s

mě || Rozšiřujte

MONOPOL |akciová svíčkárna a

Uvahy“!
voskárna

v Mladé Boleslavi.
Filiáloí sklad:

Praha, Kr.Vinohrady

Škrétova ulice č. 2. |
Výrobky všestran. uznané,
Vzorky a cenníky zdarma

Prodaji se
2 kulečníky zánovní, 1pivní
tlakostroj s příslušenstvím

a 1 piano zachovalé.
Bližší v Josefově v hotelu Pretorii.

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci obdrží trahlář v Orlici u Kyšperka a

v Dolní Dobrouči a učeň na řeznictví a uzenářství
v Kostelci n. Orl. a učeň na klempířství v Bobu
sodově, — Strojní zámečník, dva mladší knihaři,
cukrář po vyučení, 21letý kraječ obuvnictví vy
učený a čeledín od nového roku hledají práci. —
Přihlášky přijímá „Všeodborové sdružení
křesťan. dělnictva“ v Hradci Králové.

Oltářní svícny,

korunní lustry,
presbyterní i náhrobní umělé

mříže,

ozdobné kovové kříže,

železné výkladní skříně,

portály
a jiné veškeré práce do oboru
umělého zámečnictví spadající
provádí vkusně, rychle a lerně

firma

LUK RADULOVÍ,
umělecký závod

v Předměřicích iuHřhdde Král.
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P. T. obecenstvu

Hradce Králové a okolí.

Dovoluji si tímto ct. obecenstvu odporačiti
svůj 25 let v Hradci Králové trvající závod
pro výrobu

kočárů a sání
vůbec všech druhů povozů do obora kočár
vického spadajících.

Rozáfřil jsem postavením nové

moderní dílny
závod svůj na takový stupeň, že mohu ct.
obecenstvo obeloužiti výrobky v provedení
nejdokonalejším, všem moderním požadavkům

vyhovujícím, při cenách nejmírnějších.

Veškeré opravy vyřídí se v čase nejkratším
co nejsvědomitěji.

Račte prohlédnouti můj sklad
v Pospíšilově třídě, číslo 225.

V úctě dokoualé

Čeněk Buben,
kočárník,

OPTYFTFTTTO

Světoznámý pravý

malínský křen
z nejlepších křenovek u Malína

zasílá proti dobírce neb dle dohodnutí od 6 kg.
výše dle tlouštky kořenů a sice:

okg.za5BK—za4K60h—za4K—
za 3 K60 b a za 3K.

Od 10 kg. výše dráhou cena o 4 h levnější.

J. M. Jireček
Kutná Hora.

*bOoOOOOGOOOOOOOOGOOGS:Vína=
ku mějsvasvaté

i

l

PRO

DARY VÁNOČNÍ £
zavedl jsem

dva zvláštní formáty
velkých obrasů ve způsobu platinovém,

úplně trvanlivé za značně sníženou cenu
a poskytuji tím každému lehkou možnost

«ellcé obrazy
též dle zaslaných fotografií

emmmemm SOD Anadnozaopatřiti. mmm

C.a k dvorní fotograf

Hradec Krá ové, Adalbertinum.

Závod umělecký a papírnický

Jos, Kiesiicha v Hradci Král,
doporučujeobrazy Madonny a Kris
obrazy a zrcadla všech možných
drubů, kříže, sochy, požebnání,
stojánky na fotografie j

různější

umělecké předměty,
Výroba moderních

ve vlastní
dílně. —

druhy papíru
7 a psací potřeby,

Z skvostné kassety,
£ | alba, památníky,

modlitební a obrázkové
knížky, občhodní knihy,

hry, kalendáře, poštov. krabice
atd. atd.

Obrovský výběr dopisnic.
Vzdy solid. obsluha, Jevné ceny. velký výběr.

Do Hradce Rrál.
a okolí.

T ©OV
Počneme rozesílati v nejbližších dnech osvěd

čeným přátelům lidové bezvadné četby ukázkový
svašek

p“ nejlacinější<)
sbírky zábavného čtení pro český lid

LUDMILA.
Knihovna tato dočkala se v málo letech

všeobecné obliby a jest dnes v tisících a tisících
výtiscích rozšířena.

Každýsvazektvořísamostatnou knihu
s úplnou povídkou.

Ročoě© knih (Da 1009str.) za K 2-20
(i s poštovným).

Račiž každý, koho by svasek ten nedošel,
reklamovati.

Nakladatelství „Ludmily“,
PRAHA IL-200.

SVÉZASVNA, VCAGI
S
=(a

ň„Mn

Sey
>MPAn-=

hla
K

KOKA| Objednávky vyřizuje obratem
ZZN první královéhradecké kníhkupa poctvíaantikvariát

Bohdana-

Melicharav Hradci Králové.

SNANA„.

KNRE AMLMENMNO

DGBUGZE

9)P]

5866

(€

ANT

PON

GC3BCD:M|JN 8A Aa nerpa

a. nebprodámmlýna"už
gb“ statek

ve Zminném u Dašlo.
- Po případě každý objekt zvlášť.

Bližáí sdělí Jpž, František Staněk, Hradec Král,
Pražské Předměstí.

Paramenta.

TIMUMITTNRNTIOMIINOKOMNIUENM

Ignáce V, Neškudla syn

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) :
(bratr P, J. Neškadly, faráře vo Yýprachticleh)

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

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

(protokolovaná firma)

doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstvu

všech kostelních paramentů,|

se na požádání franko zašlou.
CUT.INENKEPTC

Grand-Hótel
w Hradci Král.

aweF* Každý čtvrtek

vojenský

KONCERT.OOA

Telefon č. (7. Peací stroj.



Předplatné na čtvrt roku 2 k so kČíslo48.|

Mračna se stahují,
(14) Letos měli jsme zvláštní léto ; mračen

stálo na obzora doat, pršet však ne a ne.
Přišel vítr, rozehnal je a vedro nesnesitelné
dostavilo se zas. Lidé za tákých okolností
veradi podmikají v očekávání bouře delší ven
kovskou práci a tak, ač nepršelo, zůstala
mnobá práce státi.

Tak as vypadá to v našem Rakousku,
ješ je pověstno pro své národní a jazykové
poměry. Obstrukce nejdříve německá, pak
česká jako černý mrak stála na tom našem
nebi, důležitá práce se zastavila a národové
rakouští marně čekají aa déšť —ani věci rázn
čistě hospodářského, jichž potřebuje stejně
člověk německý jako český, nedocházely vy
řízení. Nastala nová podzimní kampaň, k vůli
níž, zajel si předseda ministerstva až.do Polska,
avšak nebe vídeňského zákonodárného sbora
se „gevyjasnilo, naopak mraky, jež až dosud
brozivě stály, stahují se víc a více, hledajíce
ústředí, v němž by se srazily v osudnou snad
bouři a třeba pronikal jimi sem tam světelný
„paprsek — částečná rekonstrakce kabinetu a
„a.Český ministr krajan — je málo naděje, že
-se vídeňský stroj hne k plodné práci a že se
vyřídí aspoň základní požadavky říše, na něž
je svrchovaný čas, nemá-li se přistoupšti k u
pravecí mimoparlamentárníma a nemá-li říše
stratiti ráz svůj konstitační. Mínímevyrovnání
s Ibry A obchodní smlouvy s cizozemekem.
K obstrekci české přistoupila obstrakce slo
vamská ma zemských sněmích štyrském, kra
jinském a dalmatském a k toma nastala ne
překlenutelná propast mezi Němcia Italy, kteří
se až posed — když se jednalo o Slovany —
soášeli. A toho všeho příčina? — Německá
zpupnost.

Němci jsou dnes jedinou závadoa pokoj
ného vývoje této říše, jako oni byli této říše
povždy neštěstím, třeba ge považovali ve své
domýšlivosli za první její kaolturní živel, bez
něhož by říše neobstála. Němci to byli, kteří
pojali již za clsafe Josefa nešťastnou myšlénka,
vzíti této říši její, třeba rozmanité, nicméně
pevné kovové nohy anahbraditi je jedním stej
ným materiálem ze skla. Hned tenkrát vypakl
boj a byli to Maďaři, kteří jej nejdřív začali
a nejdříve také šťastně vybojovali; ostatním
národům se to sice až posud nepodařilo, ale
boj, jenž ma všech stranách proti germanisač
níma centralistickému systému vzplal, mohl
již dávno poučiti všecky, kdose za ten systém
schovávají, aby toho nechali a aby popřáli ná
rodům ostatním, co jim po práva Božím a
lidskémpatří, starý bytelný podklad federativní,
na němž stáli, když v tuto říši dobrovolně
se sjednocovali. Co chtějí se svým systémem
proti tolika kulturním aárodům? Zdali se sy
etémy nemění každé chvíle tak, jak jich ná
rodová potřebojí? Či chtějí zaň dáti život,
život této říše? — Celá jejich práce věru
k tomu směřaoje.

Již na počátku předešlého století měli
němečtí centralisté poznati, kdy říše ztratila
i svůj název říše německé, že je s josefinismem
konec a že by bylo pošetilostí, vnucovati jeden
jasyk národům mluvícím tolika jazyky jinými,
ba že nové císařství rakoaské, jež se mělo
původoě jmenovati ubersko-české, nemá ani
toho povolání, aby germanisovalo, poněvadě
za idea tu počal bojovati na severa jiný útvar.

Bismark rakoaským | státoíkům dobře
radil, když pronesl, Rakousko že by mělo za
pomenouti na svou někdejší příslušnost k ně
meckéma buodu. Ale ono nezapomunělo a jeho
Šuselkové vlekli sebe a ostatní národy násilím
do Frankfartu, domnívajíce se, že by říše bez
německé státní řeči zhynula. Proto. to stálé
přistřihování autonomie. Přišel r. 1848., jenž
se měl dostaviti o 10 let později; národové
rakouští nebyli připraveni ani pro boj za svá
národní práva, ani pro svou občanskou 8vo
bodu, byloť tu mnoho příslušníků, kteří v sa
elepenosti drželi a hlasovali s centralisty. Proto
celé hnatí záby utlameno a do války s Italií

byly poměry vlastně horší, než kdy jindy,
jsko vůbec, kdykoli bylo 8 říší zle, vídeňští

naděje; sotva však říši nastal pokoj, počal
z Vídně ostrý vítr znova. Tedy stálý boj mezi
centralismem a autonomi(. Ten boj jsme zdědili
a v tom boji žijeme. Ač dnes nemají pražádné
oadéje, že by se kdy domobli vlády nad
ostatními národy, ježto nejsou s to utvořiti
sami o sobě vládní většinu, přece se té naděje
nevzdávají. aneb aspoň počínají si tak, jakoby
jim vedení veřejných věcí v této říši náleželo,
dovolávajíce se pomoci z ciziny, které se jim
téč v plné míře dostává.

V Něm. Brodě dobře pravil staročeský
řečník, že říši rakouskou maosili národové slo
vanští vždy hájiti proti — Němcům. Kdykoli
by se zdálo, že by mohl nastati v říši kýžený
mír, vždy vyvolají zpapní Němci něco, co
ostatní: národy znova popudí a přesvědčí, s ta
kými lidmi že se po dobrém nevyrovnají, protože
ti nechtějí pokoj, ale boj, nechtějí říše blaho,
nýbrž její rozklad. Tak na př. po jmenování
dra Randy ministrem, hlavně pak po cestě
dra Kčrbra k Polákům zdálo se, že by říšská
rada mohla se státi dělnou. Vláda jakž takž
rozeznává přec jen kultarní potřeby od ná
rodních a třeba v drahém ohledu bez Němců
ničeho nepodnikala, zachovala si v prení věci
kus jakésí samostatnosti, zřídivši polské a če
ské paralelky ve Slezsku a právnickou fakultu
vlašskoa v Ionomostí. Když to Němci nemohli
zameziti, awínili ai nepatrnou tauvymoženost
Čechům a Vlachům aspoň ztrpčiti; první dali
sito Iíbiti, druzí však 'dle svého tempera
mentu odpověděli na německé urážky zbraní
trochu neobyčejnou — revolvery, za to však
pykají v žaláři a ztrátou své vymoženosti,
meboť to je jisté, že v Innomostí jsou již ne
možní. Němci jsou lidé hrozní, i když protiv
níci jejich trpí jak beránci, k. př.Češi v t. zv.
uzavřeném území, jak pak teprv, když vidí re
volvery! Italové žádají nyní universita v Terstu,
což vláda nikdy nepovolí, dobře vystihujíc, že
by tím posadila irridentu jen na koně a že by
Jihoslované přišli pak s tímtóž požadavkem,
jemaž by nemohla tím méně odpírati, ježto
Slovanů je více. Ostatně Italové nebyli nikdy
přáteli Slovanů, Němcům pomáhali, zrovna jako
Maďaři, v jejich centralismu a proto nebadoa
asi Slované je v jejich požadavkaopodporovati
a badou míti dobře. Co milionů stálo nás
Lombardsko a Benátky a kdo to dnes má? Kdo
ví, koma bude za 10 let náležeti Terstl

Že Vlaši ve Vídni zticha uebudou, že hned
o řeči náčelníka vlády rozpřede se debata a
interpelace, je jisto. Chorvati nemíní svůj spor
s místodržitelem dalmatským vnášeti do říš
ské rady, usnesše ge, že ho budou vůbec igno
rovati, avšak oni žádají také upravení jazy
kových poměrů a proto jsou přirozenými spo
jenci Čechů, jichž vedení míní se podrobiti,
zrovna jako Slovinci, kteří obstraovali jak na
zemském sněmu štyrském, tak lublaňském.

A my Češi? — My nemáme vlastně žádné
důvodné příčiny k zanechání obstrakce, po
něvadž poměry jsou tytíž jako za Rezka a
Němci by se nám vysmáli, že jsme nikdy žádné
pravé příčiny k obstrokci neměli a že jsme
uoaveni jen čekali na malichernou příležitost,
bychom jí zanechali. Po zrašení jazykových
nařízení nevyšla nám vláda v ničem v ústrety
a proto, ač obstrakci nepřejeme a ji jako ubí
jecí prostředek parlamenotárního a konstitač
ního života odsuzujeme, nemůžeme se vysloviti,
co tyto řádky píšeme, než pro pokračování,
ač-li se poměry ve Vídni nezlepší. V té věci
je těško dělati politiko u džbánku; naše po
selstvo, jemuž jsme své osudy svěřili, bude
nejlépe moci situaci posooditi a své jednání
zaříditi, až jak uvidí. Na to čekají i Němci a
proto ta upjatost a jakási zamlklost v prvním
sezení; stojíť proti sobě nepřátelé dobře
vyzbrojeni, jako ti na řece Ša, jen že ve Vídni
osvětlí se obraz snad již za několik dní, kdy
čtenáři náš článek do rakou dostanou. Slibný
tento obraz así nebude, neboť Němci prohlá
sili, že česká obstrukee mosí přestati, jen že

| RočníkX.Obnova vychází v pátek v poledne.

nepovídají, jak to chtějí udělati. Na jaře se
též pokusili o mimořádné prostředky, ale Po.
láci jim v tom překazili. N. F. Presse štve již
nyní, když píše: „Budoucí útvar této říše od
toho záleží, apusti-li se od nynějšího systému
v laštění otázky národnostní a jazykové, který
dle posledních zkušeností v Opavě a Innomosti
stal se neudržitelným. Podle všeho nemíní však
vláda od něho upustiti a počínái tato saisonu
s tímtéž dvojsmyslným chováním“. V tom má
ovšem pravdu, jen že slova ta může každá ná
rodnost vztahovati ve svůj neprospěch až na
Němce, jimž systém nyuější jde k duhu, proto
že by jinak připuatili parlamentární většinu
a opravu jednacího řádu. Paragraf 14. je kus
absolutismu a v tom se Němcům dnes, kdy
nemohou vládnouti, daří nejléve, protože vláda
užívá absolatismu nikoli proti nim, nýbrž proti
nám. Němci svou domýšlivostí říši rozbijí a
vláda této říše nemá větší chyby nad svou
proti nim slabost. Rakoasku je pomoc jen
v jednem ze dvou případů; buď se Němci
urozumí a uznají, že i ostatní národové v této
říši chtějí volně dýchati, což se nestane, aneb
zmoudří vláda a opře se o většinu, jaká se jí
nabízí a to se sotva stane. Nezbude tedy nic
jiného, než aby někdo třetí zasáhl v osudy
této říše. Škoda; tak dobrého panovníka mají
rakouští národové a ten panovník tak lojální
má národy!

Dopis z Prahy.
V Prase, due 23. listopadu.

(K sedmdesátile tému jubileu národní české hymny
„Kde domov můj.“ — Několik slov k imposantnému

počiu posluchučů na české wntversité)

V nadšení uvádí, rozjařuje, rozučcuje, je
stále svěží, mladistvá, ač dose21. prosince le
tošního roku bade slaviti již sedmdesátý rok
skutečně požehnaného věku svého! Máme na
mysli naši českou znárodnělou hymnu „Kde
domov můj“

Nevíme, jest-li si kdo jabilea toho u nás
všimne anebo jest-li ono bez povšimnatí mine,
avšak my pokládáme za včasné a i důležité,
historii vznika4 rozšíření písněté věnovati ně
kolik řádků, aby bylo nejširším krakům známo,
jakým způsobem se píseň „Kde domov můj“
stala národní naší hymnou. Když byla skládána
a když byla poprvé zapěna, nikdo netušil, jaké
cti se jí dostane — —

Roka 1834 sepsal Josef Kajatan Tyl pro
česká představení ve stavovském| divadle
v Praze novoa hru. Aby hodně táhla, vzal
k uf látka z pražského života a aby neomrzela,
dal jí povahu frašky. Novou tuto bra nazval
Tyl „PFidlovačka“, aneb žádný hněv a žádná
rvačka.“ Jest to mírná satyra na tehdejší po
němčilou a němčící pražskou měšťanskou spo
lečnost, která však zároveň velebí vlastenecké
smýšlení, jež se v oněch časích národuího za
pomenutí se ve třídě řemeslnické jevilo. Po
něvadž premiera této nové Tylovy bry měla
býti dávána ve prospěch tehdejšího řiditele
české opery Františka Škroapa, protkal Tyl
její text písněmi, gnodlibety, daetty a sbory,
k nimž kapelník František Škroup složil budba,
použiv k tomu díjem českých prostonárodních
nápěvů a dílem vlastní skladby. Hudebních
čísel těch bylo ve „Fidlovačce“ celkem dvacet
a jedno.

Píseň „Kde domov můj“ má v tomto po
řadí číslo devatenácté a zpívá ji ve čtvrtém
jednání slepý žebravý houslista Mareš. Nápěv
k písni této složil František Škroup teprve
několik dní před provozováním „Fidlovačky“
a sice za okolností pro něho nanejvýš trud
ných. Skládal ho totiž za tiché prosincové noci
jako opatrovník u lože chorobné své manželky
v domě „u Bonů“ v Myslíkové ulici v Praze II.

„Fidlovačka“ provozována byla poprvé
dne 21. prosince 1834 na stavovském divadle
v Praze a žebráka Mareše hrál tehdy slavný
basista Karel Strakatý, který při té příležitost;



píseň „Kde domov můj“ první veřejně zapěl.
Ač jemu samotnému a příteli jeho ni
stovi Jana Píškovi se nápěv její velice líbil,

předce tehdy netušil, že zpívá českou národníymnu. „Fidlovačka“ totiž po prvním svém
provozování neměla přízeň kritiky na své
straně. Ano jistý vlastenecký kritik docela
vážně Škroupovi vytýkal, že prý mezi prosto
národní melodie vpletl také skladby vlastní a
kratě mu vyčetl, „še užil dle návoda spisova
telova národních nápěvů 8 velmi prospěšným
účinkem, še však jej (t. j. toho kritika) proti
tomu překvapilo, že při veliké bohatosti do
mácích nápěvův a při snadnosti, 8 jakou s nimi
zacházeti Ize, slyšel motivy cizí (!).

Vynikající kritik ten byl zrovna asi tak

prozíravý a soudný, jako onen znamenitý proesor kreslení, který Luděku Maroldovi dal ve
čtvrté realce z kreslení „nedostatečnou“ z toho
prý vážného důvodu, že při něm neshledával
ani toho nejmenšího nadání k malbě a kre
slení. Následkem tohoto „moudrého“ posouzení
odebral se Marold ihned na malířskou aka
demii do Mnichova a když jeho kollegové dě
lali za tři leta na realce maturitu, táhly již
reprodukce Maroldových kreseb nejpřednějšími
illustrovanými listy světovými.

Proto také přes zdrcající českou kritiku
Škroupových melodií v Tylově „Fidlovačce“

kola r. 1835 dr. Josef Krasoslav Chmelenskýkroupova píseň „Kde domov můj“ jako skvost
do poblikace „Věnec ze zpěvů vlasteneckých,
uvitý a obětovaný dívkám českým.“

Avšak přes to, že se píseň „Kde domov
můj“ v rukou Ššiřší české společností nachá
zela, obliby v ní nedošla proto, poněvadž byla
českým kritikem — odsouzena. Musila dříva
nabýti ocenění a uznání v cizině a odtud 6e
teprve po letech do Čech slavně vrátila.

Aby píseň „Kde domov můj“ cizina po
znala, o to starali se slavní tehdejší čeští
pěvci Jan Píšek a Karel Strakatý, kteří ji při
různých příležitostech v cizině a cizincům jako
perlu z českých skladeb s nadšením a pocho
pením přednášeli. Karel Strakatý zapel ji r.
1841 v koncertě v Marianských Lázních a po
slachačstvu se tak zalíbila, že na přátelské
vyzvání aspořádal zdě koncerty opětně r. 1842
a r. 1843, kdy písní „Kde domov můj“, již
ovšem česky zpíval, slavil největší triumfy.
Současný zpravodaj ve příčině té píše: „Když
p. Strakatý výborného našeho Škroupa touhy
plnou, srdcejemnou píseň „Kde domov můj“
dozpíval, povstala v sále mocná bouře potlesku,
která tak dlouho trvala, pokud ji p. Strakatý
opětuě přelíbeznými zvuky této písně co čau
rodějným prutem ukonejšiti se neodhodlal —
načež zase čiré ticho nastalo. Veškero obecen
stvo bylo tak dojato a poslouchalo s takovou
upjatostí, že se zdálo, jakoby všichni krajany
byli a blazí citové lásky k vlasti v duaších
jejich se prýštili; a předce snad slovům těm

FEUILLETON. ©
Z filosofických reflexí blázna.

Prozrazuje Josef Váňa.
U.

„V ústech bláznů jest srdce jejích.“
„Sirach 21, 29.

Ležel jsem tedy nedávno na brázi rybníka
uprostřed hlubokých, tmavých lesů u díval se
do jeho jasné hiadiny.

„Co tu děláte, pane?!“, ozval ge náhle
za mnou mohutný hlas.

Otočil jsem se mrzutě. Nerad dávám se
ve svých filosofických reflexích někým vvra
šovati.

Přede mnon stal starší, vousatý pán. Na
nose mu seděly obrovské brejle tlastých skel,
na zádech měl zelenou,plechovou torba, v pra
vici držel velikou síťku týlovoa a na kabátě
na. zmačkaném Širásu měl celý roj napícha
ných brouků a motýlů.

„No tohle je blázen !“, vyhrklo ze mne. —
„Kdybych já se tak ustrojil, poběhneza mnon
celá ves“,

Vousáč se zasmál, až se mn pod brojlemi
zrosily oči.

„Šonlavý, professor z Prahy [“, představo
val se.

Uklonil jsem se a neřekl jsem ničeho.
Styděl jsem se představiti se jako „blázen.“

„To je tu krásně, není-liž pravda? — To
věřím, že se vámto tu krásně vyvaluje a od
počivá.“

„Neodpočíval jsem, naopak, usilovně jsem
pracoval.“

„Vy?i —
čem?!*

- „Hm, na čem. Na tom nejdůležitějším
odvětví lidské vědy, na reformě náboženství.“

„Hahabal“ zasmál se professor, až se za

břicho popadal. — „Tohle je dobrél“, volalstále.

Tady?i — A prosím vás, na

- „No a co nejsem k tomoschopen?! Vždyť
teď se pokládá za povolaného apoštola mravní
včisty lidstva každý redakční škrábal.“

p 2 okt zápina,bojsýo nel "jeso se oje t sešel,
s části Porosaměli. a ostatní zhola nic. le

Bee ta je tak lahodná, tak dojemná — p.katý ji zpíval a takovým nadšením, že 6e
zdálojakoby celá dušejjebo rozloučena jsouc v je
den blahozvuk v způsobě lehko operutěných ethe
rických andělíčků se rozletovala co nevinné
miliskující holoubátko, ve stínu každého srdce,
jež tu v sále bez citu nebylo, nsedajíc.“

Píseň „Kde domov můj“ zalíbilase v Ma
rianských Lázních dlícím Polákům a Rusům
tak, že nestačilo pro ně ji opisovati. Poláci a
Rasové roznesli ji jako vzácnou novinka po
svých vlastech a při koncertě Strakatého pří
tomná ruská kněžna Krasovová uvedla ji do
nejvyšších společenských kruhů v Petrohradě.
Frankfartští boháči, kteří v Marianských Láz
ních meškali, znali píseň tu již z domova, kde
ji v saloně burona Rothschilda elyšeli zpívati
od Píška, který ji také v Londýně přednášel,
tak že i Angličané si v ní libovali.

Když touto cestou si „Kde domov můj“
cestu po Evropě proklestil a obliby zlekal,
začal se líbíti konečně také — vČechách, kde
pak zvolna píseň te zdomácněla. Text jeho byl
všelijak měněn, lokalisován, do cizích jazyků
překládán a zejmena mládeží s nadšením zpí
ván, tak že v letech padesátých „po skalinách
Šumící bory a po lučinách hučící řeky“ zdály
se veřejný klid a stávající pořádek do té míry
ohrožovati, že Bachův systém zpívání písně té
zapověděl a pražský policejní řiditel, pověstný
Páumano, r. 1869 po Praze zpívající ji stu
denty sám osobně honil a chytal, což ovšem
náleží časům a poměrům dávno již minulým.

Od těch dob píseň „Kde domov můj“
v českých zemích úplně zdomácněla a stala se
hymnou českého lidu.

Avšak jako nic u nás nezůstane bez ne
přátel a zavrhování, tak také i píseň „Kde
domov můj“ měla býti v letech sedmdesátých
jako ničemnost a špatnost odstraněna a jinou
nahražena. Tylův popěvek zdá) se býti těm a
oněm pánům příliš pastým a proto usneseno
složiti „národní hymna“ obsahu významnějšího.
Za tou příčinou byl tehdy vypsán veřejný kon
kurs na text nové „české hymny“ a mistr
Bedřich Smetana byl předem požádán, aby
k textu toma složil rázný nápěv. Po vypsání
konkarsu několik nových textů skutečně došlo
a dodány byly Smetanovi. Vzácný a rozumný
ten muž svolal do hotelu „Viktoria“ v Jung
manově třídě v Praze II schůzi vynikajících
českých literátů a umělců, jíž předsedal Jan
Nerada a ve schůzi té rovně prohlásil, že ná
pěv na žádný z došlých textů skládati nebude,
poněvadž by to bylo marná práce. Prohlášení
své pak doprovodi) Smetana těmito klasickými
důvody: „Pravá hymoa národní musí vytrysk
nouti sama ze srdce lidu. Kterou píseň lid sám za
svouhymnuopovznesl, ta hymnoujehotaké zůstane.

„Nechte žertů a řekněte mi, 00 soudíte o
Masarykovi ?“

„Hm, chytrý člověk, toze chytrý ! Zásluhu
má, že ventiluje otázku náboženskou v té ny
nějšíhnilobě indifferentismu,ale... «

„Co ale?!“
„Je to filosofický chameleon 1“
„A co soudite o jeho snaze?|“
„Nedá nové náboženství Tolstoj, tím méně

ho dá Masaryk. — Hraje sice na Moasiáše,

přijímá bříšníky a jÍ také dokonce 8 nimi,ale... s
„Co pak za5?!“
„Nu, sám svět neobrátí a apoštoly má po

někud jízlivé. Ostatně nové, vyšší náboženství
nedá se vyfabrikovati v žádné filosofické kom
natě, v žádné školní škamně, všádné redakční
místnosti . .. „*

„Proč tak soudíte ?“
„Protože pravé náboženství, jasné, čisté,

nerozčilené vyvíjí se ve volné přírodě anikoli
v dusných komnatách při čmoudu lampy.Sám
Kristus dal se pokříti a byl vyhlášen za Syna
Božího pod širým nebem, kázal nejšastěji pod
širým nebem, trpěl pod širým nebem, vstal
z mrtvých a vstoupil ua nebe pod širým nebem.
A Pavel, ten veliký Pavel nikde jinde nebyl
za apoštola posvěcen a vyvolen než pod širým
nebem na cestě do Damašku ....“

„Máte pravdu, v přírodě je duch í my
šlénka volná, jasná, střízlivá. V dasných kom
natách rodí se jen chorobný mysticismu3, po
třeštěna askese, zásady a systémy, jež se dnes
velebí a zítra zatracují, dnes stačí, zítra jsou
překonaným stanoviskem .. .“

„A konec koaců jest to jen tanec do kola.
Všichni ti učenci mají oči, aby neviděli, uši,
aby neslyšeli“

„Vysvětlete mi tol“
„Masaryk a jiní učenci a filosofové nechtí

náboženství víry, nýbrž náboženství vědeckého
přesvědčení a tu ten kámen úraza, o který si
všdy své učené vozy rozrazí.“

„Jak tofl“ ©
„Protože náboženství vědeckého přesvěd

Až dosud píseň „Kde domov můj“ jest hym
nou českéholide, necbmežji zpívati Si: dlouho,
"pokud našeme lídu jiná do ardee movnikne“.

Přítomní literáti a umělci Smretetovi při
ovědčili a pokus o shotovemí nové hymmy pro
český národ tehdy padl s od té doby 86 ne- .
opakoval. „Píseň „Kde demov můj“ žije dále
ve své ověžestí a jarosti přes to, fe bude dne
21. prosince 1904 slaviti jubileum své sedm
desátileté existence, což jako ©zajímavost
se stručným vypsáním cesty, které český
lid byl na ni „apozorněn“, svému čtenářetvu
sdělujeme.

*2

Některými českými listy proskočily v po
sledních dnech číslice, ješ pro nejširší českou
veřejnost nejsou bez vážné důležitosti. Četli
jsme na světských fakultách české university

v Praze zapsaný prá počet posluchačů.Na právnické fakultě zapsáno jest 1526
řádných, 284 mimořádných posluchačů. Na lé
kařské fakultě 347 řádných, 32 mimořádných
posluchačů. Na filosofické fakultě 1039 řád
ných, 446 mimořádných posluchačů.

Imposantní tyto číslice rozhodně odůvod=
ňují zřízení drahé české university, aeboť po
měry a stav nynější jediné české university
nemůže dokonale a úplně tomuto počtu po
slachačů vyhověti. O tom nemůže býti sporu

žádného.
Vždyť na střední škole nemá se v jedné

třídě tíeniti více než-li 50 chlapcůa na oniver
sitě jest na jednotlivých kolejích zapsáno i
přes sto mladých mužů. Ovšem že způsob vy
učování jest na střední škole jinačí, než-li na
universitě, ale mutatis mutandi8 puedagogická
zásada zůstává stejná. Při stu posluchačích
nemůže žádný profesor věnovati jednotlivcům
takovou pozornost, jakou by jim věnovati mohl
při polovici a při stu posluchačů nemají tito
ten zisk z výkladu profesora, jako by mělo
padesáte, neboť při takových vysokých číslech
zůstává profesor poslachačůmma posluchači pro
fesora v největší většině cizími. A předce se
ví, že největší přospěch universitního studia
vyplývá především ze styků profesora 8 po
sluchačem, neboť není žádného vynikajícího aka
demicky vzdělaného muže, který by byl k výši
své vědecké úrovně došel a dojíti mohl bez
osobní podpory a vlídaého přispění a návodu
profesora. Profesor můža raditi, pomáhati a
pokrok sledovati snad při padesáti osobách,
ale při stu jest to holou nemožností. Při etu
posluchačů profesor si sotva může jména jejich
pamatovati a pak nevšímavost a chladnost pro
fesora vede nutně ke lhostejnosti poslucbačově.
Když se nepřipouští přeplňování škol obecných,
když jest zákonem zabráněno přaplňování škol
středních, nedá se mysliti, že by bylo přepl
Řování aniversity ze stanoviska paedagogického
nějakým požebnáním a zvláštním užitkem.
=——— o

čení nemá mravního čili, jak říkáme, ethického
podklada. — Chápete?!“

„Ánol — A jakého jste náhledu vy?!“
„Věčně věkův zůstane nejdokonalejší ná

boženství Kristovo, náboženstvílásky. Nikdo nic
dokonalejšího lidstva nedá, nikdo nic vzneše
nějšího nevymyslí. Náboženství toma dosud se
nerozumí, dosud není oceněno, dosud není po
chopeno, dosod není v život lidí vtěleno. Stále
se v něm bledá, co tam není, a strká se tam,
co tam nepatří...

Professor udiveně poslouchal.
„Milovati bndeš Pána Boha svého z celého

srdce svého, z celé duše své a ze vší mysli
své!“ — Toť jest to největší a první přiká
zání! — Druhé pak jest podobné tomu: „Mi
lovati budeš bližního svého jako sebe samého I“
— Na těch dvou přikázáních všecken Zákon
leží i Proroci t. j. v těch dvou přikázáních
obsaženo jest všecko, cokoli se v Zákoně
v Prorocích čili ve veškerém Písmě přikazuje.. “

Professor potřásal hlavou.
„Nové přikázání dávám vám, abyste se

vespolek milovali... — — —*
„To znám také a dokonalel“, ozval 86.
„Prosím! — A víte, jak to stojí tam

v Píemě dále ?! — „A že 8e rozmnoží nepra
vost, astydne láska mnohých, ale kdo setrvá
až do konce nedaje se soužením a pronásle
dováním od mé víry odvrátiti, ten spasen
bode.. .

Professor se zamyalil.
„A víte, co praví ev. Pavel? — „Kdybych

měl všecku víru, tsk že bych hory přenášel,
lásky pak kdybych neměl, nic nejsem... Nyní
pak zůstávají: víra, naděje a láska, tyto tří
— ale větší z nich jest láska.“

Professor udiveně poslouchal a stále jen
potřásal hlavou.

„To je všechno hezké, ale co pak soudíte
o pana V. Mrštíkovi, jemně i to, že jest Bůh,
je pouhou hypothesca (záhadou) a dle něhož
přijde čas, kdy i víra v Boba bude mepo
třebnou...?“ —

+0 p. Mrštikovi? |! — Hm, víte, co praví



Avšak počet letos na české universitě ,
v Prase zapsanýchposluchačů nutí táké kváš
nému uvažování z důvodů jiných. .

Největší většina těchto mladých lidí bude
a moel hledati své zaopatření v úzkých čes
kých poměrech, jež jsou soačasně inteligencí
úploč přecpány. Když počítáme, že skoro stejně
tolik mladých hlav, kolik jich je právě na uni
versité zapsáno, nachází se po absolutoriu ve
stadiu skoošek, tu není na ničem a nikom žád
ným zločinem, když se myslícímu a počítají
címu člověka dere do hlavy otázka, jest-li 86
v čas dostane akademicky vzdělaným našim
lidem práci a nákladům va vysokéjejich stadia
vynsloženým přiměřenéhozaopatření.

Nával mladé české intelligence na uni
versitu jest ovšem zjevem potéšitelným, tak
že i sám předseda ministerstva musil onehdy
na říšské radě mlauviti o „velice vyvinatém
národu českém“, avšak jest otázka, jest-li tento
světlý líc nemá také svůj temaý rub.

Jako nejsme v žádném ohledu stoupenci
černého pesimismu, tak stejně oeholdujeme
lehkovážnému optimismu, chlácholícímu se ú
těchou, však ono nějak bude! Proto chováme
vážné a odůvodněné obavy, že na naši mladou
akademickou generaci čekají tradné doby exis
tenčních zápasů, jež v její život budou vrhati
dlonhé etíny, v jejichž chladu idealismus a
nadšení její musí zmrznoati.

Jako ka př. a právníků! Dnes jsou všecky
obory státní správy úplně zapiněny a nedá se
očekávati, že poměrně mladé úřednictvo bude
mřít nebo že je bude dávati vládu do pense
schválně jen proto, aby mobli býti mladší pá
nové rozmístněni. Nářek praktikantů a adjunktů
jest slyšeti pořád, že sešediví na otcově chlebě.
Advokátů jest pak všude takový počet, že pře
míra jejich dělá z většiny žebráky, ne-li Děco
horšího. Takové zaplněné poměry musí míti
nutně v zápětí celou řadu neblahých důsledků,
neboť kdo jest dnes bez protekce, musí míti
jenom slepé štěstí, abyv polovici svého života
byl jako právník „hotovým mužem“ přes to,
že má kolik let doktorský diplom.

Filosofové na čas mají otevřená zadní
vrátka, jimiž seco nejdříve pohrnou jako včitelé
Daměšťanskéškoly. Dnes jest přes000 kandidátů
profesary se zkouškami, za dvě leta bude jich
nových 200 osob a za dobu tu nebude pro 700
hlav potřebných pro ně míst. Proto počátek

říštího školního roku dá nám za pravdu, již
jeme již před rokem vyslovili, že kandidáti.
profesury na středních školách budou se časem
obraceti na školy měšťanské, čímž bude také
rozřešena všeobecně uznávaná otázka, že jest

třeba, aby výše vzdělání učitelstva škol těch
byla poměrně zvýšena.

Poněvadž pak na českých gymnasiích jest
dnes přes 20.000 žáků, nutno uvažovati, není-li
to proud nesprávný, který vnášené k žádoucím

o
av. Pavel? — „Blázen praví v srdci svém není
Boha!l“ — A protože p. Mrštíkovi je Bůh hy

pobhesou,, jest i bypothesou, sdaž p. Mrštíknení...
„Blázen?!“ usmál se professor. — „Vy

byste tomu dal. My intelligenti předce dříve
musíme býti vědecky a markantně přesvědčeni,
zdaž a kdo jest Bůh a pak teprve... .“

„Bůh jest láska!“, vyjelo ze mne — „a kdo
zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v němi“
— Mohl někdo někdy říci něco lepšího, něco
dokonalejšího, něco hlobšího a — něco kratšího...?!“

Professor se zarazil.
„Dovolte, pane, kdo pak vlastně jste, že

tak směle mlavíte o našich nejpřednějších
mužích a o těch nejdůlešitějších otázkách
života ?“

„Pardop, pane profeesore! Zapomněl jsem
8e prvé představitil — Jsem — blázen l“

„No proto, no proto! — Je viděti, že
moderně časovým otázkám nerozumíte a že 86
mezi moderní lidi nehodíte. — Holenku, teď
to chodí ve světějinakl“

A professor se zasmál, otočil se a zmizel

jako střela v zelených útrobách losa. A smáltak blasitě, aš se to v malebných houšti
nách roztřásalo.

„Ten blázen by to zreformoval, to by to
divně ve evětě vyhlíželo ... — — — Láska,samáláska... —— —1

A professor se dal znova do smíchu, až
se zakuokal a několikrát o kořeny hustých
stromů lesních saklopýtnal ...— — —

„Jsem blázen, pane professore, jsem, ale
mém přece jen někdy lacida intervalla — světlé
okamžiky |“, zavolal jsem za professorem ještě
do lesa. A les v tajemných svých hlabinách
zavzdychal a útroby jeho oddychovaly temnou
ozvěnou: „Světlá okamžiky, svě —tlé o—ka—
mži—ky....— —-"

—. -—- „ ee — —- -—- -=

Sbláznem nemnoho mlor s s nesmysl=
ným nechoď l
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cílů dotésti nemůže a nemá-li se pomýšleti

Jimžnení, jako je praktickým technikům, celý
svět otevřen, byli platně a při tom výhodně

Pro omezení vysokého vzdělání nemůže
býti nikdo, každý masí je vítati, avšak nutno

byli a mohli býti platně a pro sebe bezpečně
ve prospěch a za přiměřenýs toho ažitek celku
saopatřeni, aby nebyli nuceni žíti život nespo
kojených a rozervaných proletářů. Snad by 80
ualezla celá řada zzaměstnání, k nimž by se
skoušený právník a odborně vzdělaný graduo
vaný filosof spíše hodil, než-li všelijací lidé
bez vzdělání a jen se všelijakou protekcí!l

Obrana.
(3)Obmova a Rozhledy. Čas by rád oddal

p. Pelcla s Obnovou. Kdyby so mu podařilo
dokázati, že Rozhledy pěstají přátelské styky
8 naším časopisem, výskla by slídivá duše
„Času“ vío, než kdyby přistihla dosti nepoho
dinébo p. Pelcla při kriminálním zločinu. Vždyť
jest bohužel dosud dosti nemyslícich intelli
gentů, kteří obmyslí bez rozpaků národním
vyhazovem každého, kdo by nepřísabal na
zásadn, že roka každého „klerikála“ jest pra
šivá. Když p. Herben vším svým slovíčkářstvím
nedovedl Matěje Čapka sraziti do propadliště,
vskočil jednoduše do houští a pokřikoval, že
„Národní listy“ jsou zasnoubeny 8 katolictvem,
že Čapek žene voda na „klerikální“ mlýn. Že
Čapek po objevu konference realisticko-pastor=
ské sekal zároveň širočinou do katolictva, to
uš pro Herbena neznameňalo nic. Lid český
k vůli záchraně roputace Hěrbenovy musil býti
ohlapován tvrzením, že Čapek je pionýrem
katolickým a že vlastně evangelictvo haní. Ale
když z té svatby Čapkoveko-katolické nebylo
nic, rád by Čas k veliké radosti helvetských
klerikálů oslavil zasnoubení Pelclovo 8 listem
naším. Třikrát kroutil „Čas“ udiveně očima,
že se Obnova odvážila z Rozhledů citovati.
Prý teprve loni, když vycházel v Rozhledech

Bohanhv článek „Moderní stoupenci Husovi“,
začala si Obnova Rozhledů nápadně věímati.
„Přinášela dlouhé lokálky a šťavnatými akáz
kami z Rohanova článku „ubíjela“ nenáviděné
realisty. Jednou dokonce věnovala celou pří
lobo (!)Robanova líčení nějakého shromáždění.“
Že ku svým dosavadním úmyslným Jžem „Čas“
přidává i lži přítomné, to snad nezarazí nikoho,
kdo jen trochu do čistého nitra tohoto „reali
stického“ a „reformačního“ listu nahlédi. Na
tohle prolbané tvrzení odpovídáme, že jsme
letos v čísle z 5. února uveřejnili z Roha
novy úvahy „mimořádnou schůzi presbyterstva
v Šošovicích.“ Vydalo to v příloze půldrabého
sloupce, nebyla tedy na to věnována příloha
celá. Že bychom však byli uveřejšovali loni
dlouhé lokálky a šťavnaté ukázky z Robanova
článku, jest naprostou lží. Za to jsme již před
Rohanem uveřejnili několik samostatných statí
o „poklonách před Vitenberkem a Berlínem“,
které faly jistě do živého, poněvadě místo věc
ných odpovědí proklouzl helvetskému tisku jen
tn a tam paušální povzdech nad tou katolickou
troufalostí a „nespravedlivostí“. Nepotřebovali
Jsme k věcnéma posudku pastorské schůze
v německém kasině našeptávače odjinud. Tedy
před otištěním článku o „schůzi v Šošovicích“
žádné „dlouhé lokálky“, po té schůzi teprve
za tři čtvrti roku několik dobrých citátů. Auž
„Času“ vetávají vlasy hrůzou nad tím. Ostatně
jest věcí vedlejší, kolikrát jsme co z Rozhledů
citovali. Co je dobrého a správného, to chvá
líme i a lidí, kteří jinou cestou se berou než
my, jen když můžeme věřiti, že snahy jejich
mají za podklad opravdovost a poctivost. Kdo
však tak patolízalsky se klaní Židům a násil
nickéma tisku socialistickému jako „Čas“, kdo
dovede tak prolbaně katolictvo snižovati jako
„Čas“, u toho jest poctivosti a nestrannosti
příliš málo; slova takového „reformátora“
nelze bráti vážně. Jeden z redaktorů „Času“
napsal v Masarykově „humánní“ „Naší Době“
o katolických modernistech: „Tito lidé musí
býti postavení mimo všechny zákony jako
Škodná zvěř a komu přijdou do rány, mosí je
uhodit v jménu lidskosti, pokroku, ve jména
Krista samého.“ Toť ukázka ze „snášelivého“

programu dražiny Času, kterou 8e neostýchalachar vytisknouti znova ve zvláštním vydání
svých spisů. Nu — Rozhledy ještě ve své filo
gofli náboženské přece jen k zásadě tolik „re

formační“ nedospěly. Zatím tolik.

Politický přehled.,
OB Říšská rada od:svého zabájení 17. t. m.
mele pořád na prázdno. -Minist. předseda dr.
Kórber při zahájení naznačil význam povolání
ministra Randy, Bbhajoval spravedlnost a ne

strannost vlády a v událostech innomostských
hlavní vinu přičetl něm. agitátorům, zvlášťale
obecní policii a správě. Tím ovšem popudil na
sebe Wolfa a spol., kteří nepřestávají útočiti
na vládu, která však tentokráte dosti rázně
odpovídá. Ve sněmovně rokuje se stále o vlád
ním prohlášení, o nějaké plodné práci ani po
tachy. V síních sněmovních se zatím pilně vy
jednává a upravuje cesta dalšího postapu.
U všech stran jeví se však vyčkávací stanovisko.
— Státní rozpočet na r. 1906 vykazuje spo
třebu 1.776,326.654 K, (téměř o 40 mil. více
než loni), úbradu 1.777,901.387 K; přebytek
1,574.733 K, ovšem jen na papíře. Na české po
žadavky pamatováno měrou nepatrnou. Na
zmírnění bídy v krajinách suchem způsobe
né žádá se 16', mil. korun. — Předsedou
polského kluba na říšské radě po + ryt. Ja
vorském zvolen hr. V. Dziedaszyski.

V Uhrách panuje právě mezi odpůrci vlád
dními velké rozčilení. Minist. předseda hr.
Tisza porazil oposici na celé čáře dosáhnuv
schválení změny jednacího řádu s prozatímní
platností. Zasedání sněmu prohlášeno pak za
skončené. Nového jednacího řádu, který na
mířen proti obstraující oposici, užije 8e již
v novém zasedání.

Ve Francii mají nového ministra války
posl. Berteauxa, který ani vojákem nebyl, leda
že se honil na pařížské burse za penězi a který
prohlásil, že bude pokračovati ve šlepějích
svého předchůdce, spolíčkovaného generála a
svob. zednáře Andrém.

Na mandžarském bojišti žádná změna.
Zabouří sice někdy děla, ale k nové bitvě ne
chce se nikoma. Přípravy na zimu provedeny
v takové míře, jako by po celou zimu mělo
vojsko odpočívati. Vše točí se nyní kolem
Port Arthuru, na nějž všecky zběsilé útoky
japonské jsou bezmocny. Se strany nepřá
telské šíří se zprávy o brzkém pádu Port
Arthuru, se strany Rusům příznivé se však
hlásá, že se ještě dlouho udrží, že jest na
prosto nedobytnou pevností, dokud má posádka
dosti střeliva a potravin. Aby Japonci dobyli
Port Artbaru, museli by dříve dobýti tvrze
Liaotiešanu, která Port Artharu vévodí. Jest
to holé skalisté pohoří s vrškem skalným, do
něhož vtesána pevnost. Stěny skály jsou srázné
k moři i k souši, sám tou sráz, samá rokle a
v pevnosti ta nejlepší děla. Japonci pokoušejí
se podkopy dostati se blíž, k nedobytným pev
nůstkám. Ale Rusové je vždy zaskočí a práci
jejich zmaří, tak že oblehatelé stálým nezdarem
jsou na mysli skleslí. Z přístavu portarthar=
ského dostala se ruská torpédovka a dorazila
šťastně do čínského přístavu Čífu, odkud po
dány důležité zprávy o stavu pevnosti. Aby se
loď nedostala do rukou japonských, vyhozena
Rusy do povětří, Z Baltického moře vyplulo
nové oddělení ruského válečnéholoďstva, které,
spojí-li se šťastně,čítati bude na 50 válečných

oh které by Japonska přinésti mohly jistouzkázu.

Z činnosti katol. spolků.
Ustavujícívalná hromada katolické

Jednoty pro Holohlavy a okolí konáse
dne 27. listopadu o 2. hodině odpoledne. Program: 1

Přednáška vob: Dr. Fr. Reyla z HradceKrál. 2. Ustanovení běžná dlestanov. 3. Zapisování členů. 4. Volba
předsedy a výborů. 5. Volné návrhy. Přednáška za
počne přesně o 2. hod. odpol.

Na Slez. Předměstí v hostinciu nádraží
bude příští neděli dne 27. t. m. o 3. hod. odpol.
konati při valné schůzi tamní katol. Jednoty vp. J.
Sabula přednášku o „Postavení katolíků v českém
uárodě“.

Z Čáslavě. Křesťansko-soc.jednota pořá
dala 20. listopadu zdařilou spolkovou schůzis po
uěným a zábavným programem. Pan professor A.
Nosek přednášel poutavé více než hodinu o živo
čistvu moře; velezajímavou atula se přednáška
četnými, světelnými obrazy. Zdařilé osvětlování
obrazů řídil obětavý p. prof. Václav Šarbach. Po
té p. Zima theoreticky i prakticky ukazoval, jak
možno baviti se hrou na housle a pěvecký kroužek
zapěl několik národních písní. Spolková hudba
jako jindy © přičiňovala Be o udržení veselé
nálady četně shromážděných poslachačů. Srdečný
dík vzdává výbor pánům professorům, kteří tak
poutavým způsobem šíří vědu mezi prostými ře
meslníky a dělníky. — Spolková knihovna jest
od 15. t. m. otevřena a knihy zdarma půjčují
se každou neděli od 11.—12. hod. dopol. ve spol
kové místnosti.

Z Nového Bydšova. Katolická národní
jednota pořádala dne 20. listopadu domácí zábavu
a bohatým programem. Večer zahájen přednáškou vdp.
ThDr. Josefa Kašpara, kteráž zajisté dojmem nezapo
menutelným vtiskla se do duše všech přítomných.
Promlouval o lásce k vlasti, jak jeví se v duších kře
aťanstvím | proniknatých. Rozvinul poutavý obraz
našeho probuzení národního, kdy kněz a učitel raka
v roce pracovali na zanedbané roli české. Vybízel

noati, pracovitosti a ješ vedou kn mravnosti s vzdělání,
k bohatství a síle! Na místě tomto třeba zvláštn



Or, Alois Lang: Budhismus,
Píše Lká,

Známý a duchaplný autor zajímavých stu
dií v Novém Životě vystupuje tu skromněs ča
sovou prací o jistě i u nás ne nedůležitém
thematu. V naší pantbeistické atmosféře je i
tato forma pantheismem prodchnatébo nábo
ženství leckde obdivována a diskotováca, a
proto je dobře, aby byly aspoň jeho hlavní
rysy známy. Práce Langova bude nám ta do
brým a spolehlivým rádcem, ježto je opřena 0
práce předních autorit v tomto obora, jako
Oldenberga, Hardyho atd. Celé dílko rozděleno
ve 4 kapitoly: I. Před Budbou; II. Budba: L.)
Životopisný nástin Bodhův — 2 ) Budhaa ženy;
IMI.Nauka Budhova: 1.) Budhismus po stránce
spekulativní — 2) Mravouka Budhova; IV.
Výbor bad. podobenství a legend. — Závěrek.

Původní bndbism —dí autor — nemůže
slout nikterak náboženstvím, — je n zůstane
vždy filosofickým pokusem, který ve svých
důsledcích ústí v čiré negaci. Stránka prakti
cká pak je jen výslednicí theoretické negace a
směřuje celou podstatou své záporné nauky ku
mrtvému kvietismu: Pozdější budhismus je jen
karikatarou Budhova ačení. Původní budhis
mus zanikal, čím více oa sebe bral formu ná
boženskou. Budha neznal žádného božstva;
učil náboženství bez bohů, morálce bez dog
mata, vykoupení bez vykupitele. Náboženské

Na tomto stanovisku stojí a týmže vzne
Šeným duchem je prodchnota celá křesťanská
askese. Tím řečeno je vše a označen spolu
kardioální rozdíl mezi askesí budhismu a kře
sťanství. Budiž zde jen uvedena myšlenka o
celibátě a čistotě, jak jí hájí zmíněný katoli
cký filosof Fousegrive stanovisko křesťanské
naproti stanovisko bodhistskému a vůbec pes
Bimistickémuo.

V celibátě, v dobrovolné čistotě vidí nej
prvé jakousi střední cestu mezi biblickým
„Rostež a množte se“ a ekonomickými radami
Malthusovými. Je skoro zřejmo, že „rostež a
množte se“, doslovně vzato a doslovně všemi
praktikováno, by v jistém čase tak zalidnilo
zemi, že by tato nebyla sto, aby je uživilu.
To asi tušili prví křesťanští učitelé, kteří či
stotu odporučovali a hlásali. Tomuto přelidnění
země musilo se předejíti Jak však obmeziti
Bohem daný příkaz a neuvésti zmatek a ne
pořádek v rodinu a společnost?

Prostředek,který ta křesťanstvípředkládá,

ducbem obětí a náboženství. —Chce tím život
vičiti a v jeho zdroji ncpávati? Nikterak. —
Aby život déle trval a déle byl možný, zadr
žuje se ta tak jeho tok na okamžik, jako aby
prarem vody déle se udržel, umenšuje se někdy

a touší po objekta kultu, takového nihilismu
dlouho nesnesly, — náboženské potřeby pro
měnily filosofa, Budbu samého v bytost božskou,
přizpůsobily jeho nauku jeho názorům jedno
tlivých plemen, podřídily mocí jeho své do
mácíboby a vyzdobily kult jeho obřudnictvím.
A byla to víra v boha Badhu s jeho naukou
soucitu ke všem tvorům, která dobývala po

Referent „Hlídky“ dr. Sedlák dobře po
dotýká: —- poněkud obšírněji však měl si
všimnouti autor poměra badhismu ke křesťan
ství, jak ve vzniku, tak obsaha. Doufej:ne, že
se i toho časem dočkáme. Je toho potřeba,
abychom takovou práci měli, neboť právě tu
celá řada nesprávných názorů koluje v listech
a publiku. Tu jeo několik rmzšlenek.

= Budhismus je náboženství pessimismu.
Schoppenhaner a jiní stoupenci tohoto nezdra
vého směra dovolávají se ho ve prospěch svých
theorií, ježto dle nich ona dvě náboženství,
která dodělala se největších úspěchů na této
zemi, jsou náboženství pessimistická a děkují
zdar svůj pessimisma, který v sobě uza
vírají. Krom bodbisma má býti tím pessimi
stickým náboženstvím — křesťauství. Že bud
hismus v jádru svém je náboženství pessimismu,
o tom není sporu, ale něco podobného doslovně
tvrditi o křesťanství, je přece nesprávno. Dů
vody Schoppenhanerovy, proč staví budhismus,
brahmanismna a křesťanství v příbozenství a
konstatuje v nich základní rys pessimistický
a posmívá se optimismu St. Zákona a povrch
nímu racionalismu protestantistau, jsou ovšem
částečně pravdivy, ale přece nedovoluji, aby
se z křesťanství — respektive dle Schoppen
hauera z katolicisma činilo náboženství pessi
mismu. Schoppenhauer soudí : křesťanství hlásá
umrtvování, asketismag, celibát — patrno tudíž
z toho, že chce čeliti v odpomoci bolestem ži
vota a to tím, že je potlačí nebo ucpe v jich
zdroji. A nenazývá křesťanství tuto zemi „sl
zavým údolím?“

Není třeba přílišného výkladu — dí Fou
segrive ve své studii „Le Pessimisme“, — aby
ozřejmělo, že konkluse Schoppenhauerova je
příliš široká. Věří-li křesťanství, že pozemský
život je bolestný, je přece daleko toho, aby
vyznávalo, že tento život nestojí za to, uby
byl žit! Ono věří, že je ještě jiný život, lepší
život, který nás bohatě odškodní za pouníjející
bolesti pozemské, — a proto učí, že tento
život, který je podmípkou a přípravou života
věčného, má svou hodnotu a cenu. Křesťanství
nepraví jako budhismus: Osvoboď 8e!, ne, bře
stanství volá ke člověku: Shromažďuj zásluhy!
Trp! — toť heslo křesťana, ale to zoamená:
povzoášej, zušlechťuj, očišťoj,posvěcuj sel Jen
tak staneš se hodným života lepšího, života
šťastnějšího, života věčného a účastným života
samého Boha! Svět nenízlý a špatný, je v sobě
dobrý, neboť je dílem dobrého Boha, dílem
nebeského Otce. Utrpení a bolest na něm sice
jsou, ale křesťan i ty chápe a dovede mluviti
o dobrodiní bolesti, o požehnání utrpení —
pro něho bolest je hástrojem, který člověka
dělá více člověkem, ho zduševňuje a Čiví více
podobným Bohu. „La douler est une caltore“,
dí krásně kterýsi autor. Když tak křesťan
smýšlí o životě, — kde je tu ten příšerný a

0 marný pessimismas, který vyvěrá z budismu

Než pravý důvod, proč muži a ženy,
kteří sliby posvěcují svou dobrovolnou čistotu,
je ten, že dobře vědí, že tělesná pouta, a byť

kněží, řeholníci a řebolnice chtějí se však za
světiti veškerenstvu, to jest, aby mohli patřiti
všem, nechtějí býti nikoho!
zemské prodloužení svého vlastního života
rozvoji života povšechného, oni jsou

pečují o opuštěná trpící, těší zarmoucené a
modlí se, aby požehnání nebes se rozšířilo na
celý život. Proto jich vylučování se ze života
není obětí smrti, ale hymnou na život,
není umenšením bytí, nýbrž snahou roz
množiti jeho oborl

Kde je tu pessimismas budbistma? a jeho
nirvana? Jak může Schoppenhaaer prohlašo
vati křesťanství za náboženství pessimistické?
Křesťané přece znají cena života a netoaží po
jeho zničení! Že je ve světě zlo. a že svět není
nejlepší z možných světů, tobo jsou si dobře
vědomi, ale proto přece nehledají jeho zkázy,
naopak právě proto, že nejsou ani naprostými
pessimisty, a ani naprostými optimisty, jsou
přesvědčeni, že člověk může svět zlepšiti a
z něho vypuditi, ne-li bolest, tož aspoň mravní
zlo — to jediné skutečné zlo! Život, lepší, fy
sicky i mravně lepší život, — ba věčný život,
toť heslo křesťana! Křesťan, krátce, věří ve
svobodu a podržuje naději, naději v zlepšení
a pokrok. A budhista? Ten nemá naděje. on
čeká nicotu; on musí sobě odumírati jako kře
sťan, než křesťan věří, že najde život vyšší,
kdežto budhista chce jen nalézti smrt, prázdno,
nicotu. Proto v budhismu a jen v budhismu
palézáme náboženství pessimismu.

Pak si ovšem dovedeme vysvětliti nesrov
natelný rozdíl ve vlivu, který ua společnost
lidskou měl budhismus a který mělo křesťan
ství. O budhismu mohlo se napsati: — ať naň
hledíme s kterékoliv stránky, zneuznal příroda,
povinnosti a důstojnost lidské osobnosti. Sli
bnje osvobodit, ničil ji a usilaje o Její osvícení,
vrbal ji do nejhlabší tmy. (Barthelemy Saint
Hilair.) Něco podobného o křesťanství neod
váží se žádný rozumný člověk napsati. Dnešní
kultura je ovocem křesťanství! Křesťanství je
náboženství života a proto život podporoje a
posiluje. (Pokrač.)

První výroba

věžních

KARLA ADAMCE,
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 nemajetnéobcena 8

cena levná, jakost výborná.

FKK KKK
Svůj k svému!

Podporujte křesťanský
závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

Baf. nákrčníky, "BB
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi Iněné,

(> kanafasy,"B
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni=

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne. :

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek, |
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí čís. 136. S

ČOU

ŘÁXKÁX

WescoeeeejeicocskokJoe

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn, Kn.

nabízí ve velkém výběru:

Výtečné kapesní hodinky všech
druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních.
Zluté 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.

Důvéry hodným zásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843

CPI X CPI XKKPIXEBI XČI X

Jan Horák,
soukenník X

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
RČnejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst, iuchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

CBIXC3X6B3X

AKG2X6B5
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ES liší

Úhrámové

svíce
voskové“i

dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové
(ceresinové)

velikonoční svíce

(paškaly) s krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené 8 bo
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,
neb krášlené,

svíčky ke křtu,
sv. přijímání a 8v.
biřmování se stuhami
a případnými nápisy,

svíčky a obět. před
měty pro místa pout

nická, prvnější pří
padoými obrázky 0
zdobené,

svíce pro chrámovéastry
svíce kostelní ste

arinové,
zápalkový drát,
svíce obětní "Mf

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

poračuje veledůst. kruhůmuchovním největší speci
elní závod:

„KONOPOL
akciová svíčkárna a

voskárna
v Mladé Boleslavi.

Filiální sklad:
Praha, Kr.Vinohrady

Škrétova ulice č. 3.

vítobky všestran. uznané.Vzorky a cenníky zdarma
a franko.

'kavy"3xG
Zásilky vlehkých žočkách
do všech stanic cobírkou

vyplaceně.

Zaruč. jemné chuti. -K
Viktoria dobré 11—
Santos vel. dob. 1150
Santos Perl | 1250
Bourbon zarač. 11:50
*Bourbon jemn. 12'—
Laguária zel. 1250
Kuba zel. dobré 12—
Kuba Perl 13—
Jamaika z.chut. 12:50
Ouatemala zel.

13 50jemná
*Ouatemala

14:90
12 60

spec. druh vlj.
Portoriko v. sil.
Portoriko vljm.14
*Portoriko zvl.

Piraldi
Soemanik zr. j. 13—
*Soemanik spc. 15-—
Jáva zlat. velej. 15—
*Menado spec. 17—
Liberia ob. zar. 13—
Ceylon velejem. 17 —
*Ceylon special. 19—
Krásně pražená káva:
Rodinná směs 13—

„ jemná 14—
Perl vel. chutný 15—
Liberia zar.chuť 16 
Kavár. směsjm. 16—
*Kaváren. vljm. 16:75

Speciality:
Paříž. směsjem 17-75
Vídeň |, A. 18%
*Pražs. „ ff. 1970
*Pražská výteč. 2060
Londýn. kr.zar. 23

* Zvláště jemné a allné.
Solidní obaluba.

Fr. Jelínek,
Slatiňany.

15—

odborný závod kávou.

Vislav Čálek,
majitel

v Německém Brodě

Světoznámý pravý

výše dle tlouštky kořenů a sice:

za 3K60 ba sa 3K.

Kutná Hora.

-*uw20pzAyjuuo-3

"nynomvuzía

1UTRU0IIJHAIÍJYINL

"0x0U9ÁA0UPIT0

dpoayzoxr0afu10gp0

rysTUNGBMOdavjsnÁOOOMM
pojfnaogáamyaep

-ezodwjgl(euzepom

(oui"epIexySAlVo5UUCI -(ouo0g1daijuo?n10z008(>

(|-9PF0yFA0mYIUovaXO

Zara01„a 7

ýJ

DEDEKDVLICA200

hl

©0+00©000+0+©0+Go00Do0BDo

na žíněnky.

Oenniky zdarma a franko.

L842816
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Velodůstojnému

duchovenstvu!

Janvlaněk,já
Konviktskéul.,ab ovčmný panřcielnéna kostelní náčiní, dovoluje
si doporuěiti svůj hojně zásobený

A klad ve vlastní dílné ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, ciboria,

U svícny,kaditelnice,kropen
nm nádob: atd, všesném slohu církevním. Staré

předměty anovu opravuje v původní
nteuci ajen o ohni nat a stříbřá.Na po hotové

ráce na ukásko, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrodby a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení sd nej

jednodulšího S oejnikvovinějšho Chudším kostelům V.va vplacen ce uznání poruce. Žádné prasované vý
robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

hrobů.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

uměleo.závodsoohařekřezbářský pro práce o
stelní odborně zařízený. —

m 9
Založeno 1853.

©) Provedeno přes 500 oltářů a

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
počty zdarma.

Obnovování oltářů, soch, obrazůa j.

B o (3

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medaili.
Velectěnému duchovenstvu

doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

V Hradoci Králové, Čís. 280
(proti hotelu „Merkur“)

svůj hojně sásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vše silně v ohnizlacené
a stříbřené, zač s0 ručí.
Vlastní výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti

možnotéž ve lhůtách. ravaznovuzlacení a stříbře
ších věcí vykoná serychle «a
sallou ve již svěcené se stvr
zením Jeho biskupské Mi

losti. ar závod můj může

dporuě dy ka odporučuje se tedy k za
koupení a opravě Řalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi

áHů, nádobek ns. sv. oleje,
lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa

cifikůlů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

->
Tatínku, nezapomeň

nám k Vánocům koupití

četnými pochval=

nýmlpříppřípisy P.

Bag- skvostných
stereoskopickýchobrazů
z celého světa 8 popisem

i s kukátkom za . . „K 70
» americkým „K 9—
. mabagonovým . . K 10—

Dosud vyšla serie 5. — Všech 5 seril s kukátkem

| za 22 E. — Pobavíme a pončíme 80 celá rodine!
Vydává fotochemigrafie

Frant. Krátký v Kolíně.



Protiřečnost v moderním myšlení,

(8) Lidstvo pokračuje ve všech obvrech
vzdělanosti hmotné i dachové, to jest jisto.
Výš a výše stoupají vymoženosti rozumu lid
ského a každým dnem bromadí se důkazy po
kroku, jenž je jeduím z nejzuamenitějších od
znaků člověčenství. Duch lidský, jeuž všechny
ty důkazy o své velikosti vytvořil, noří se
sám v sebe, ve veškeré dějství přírodní, spo
lečenskéa snažíae vševysvětlitia obsáhbnonti
určitými zákony. V tom ohledu pracují zejména
filosofové bez únavy, aby otázky po podstatě
všeho co možno uspokojivě zodpovídali. Již od
dávných časů vystopovaly dva směry filosofické,
v době přítomné pak nabyly takových určitých
rysů, že jedeu ze směrů těch nazvrati možno
ftlosofif náhody a fatalismu (osudověrství) a
drohý filosofií božského plána ve smysle kře
sťanském. Nelze popírati, že filosofie vývoje
materialistického ovládá velkou část inteligence
a že má veliký vliv na atvoření bytosti dachovné
a mravní. [ u nás každý, kdo chce alouti po
krokovým, k této moderní filosofii se přiznávu,
Možno snad namítnooti, še mnozí této filosofie
nepronikli. Jest to pravda, ale nicméně pravda
jest, že přece podle ní žijí.

Většina přívrženců této moderní filosofie
8 nejdůležitejšími otázkami: o nesmrtelnosti
duše lidské, o Boha atd. jest vždy brsy hotova.
Boď naprosto je popírá anebo má se k nim
indiferentně. Lhostejnost tato a negace jsou
však jen na venek, vybovají jen povrchní modě,
nebof v nitru svém nemůže býti člověk neza
ujat pro otázky, jež nejvíce zajímají. V té pří
čině hroznou psychologickou a filosofickoa ne
pravdu pronesl Mrštík ve své „Krisi“ tvrdě,
že náboženství člověku může býti nahrazeno
aměním, hudbou a věcmi podobnými. Lhal
psychologicky, protože otázka po původu a
konci člověka jest obsažena v lidské přiroze
nosti a lbal filosoficky, protože kdyby nebylo
utázek těchto, nebylo by ani filosofie. A jako
není pravidla bez výjimky, tak i p. Mrštík
avým tvrzením atvořil výjimkovou díra do
všeobecního pokroku lidské soudnosti. Než to
na věci nic nemění, život lidský teče mohat
ným proudem dál a nevšímá vi lidí, kteří nej
větší otázky luští způsobem tak malicherným.

Zmínili jsme se zprva0 pokroku lidském.
Ále i tady jsou mnohé výjimky s moderní
filosofie tvoří výjimky nejnápadnější. Snažíc
se nějakým způsobem vyložiti všechno dějství
přírodní a společenské, sáhla k materialismu.
Není to ovšem ten hrabý původní materialism
Bůchnerův, nýbrž jest to materialism, abychom
tak řekli, salonní, rozličnými subtilními (jemně
podrobnými) úvahami přikrášlený. Nicméně
v podstatě trvají zásady jeho dále: všechno
jest hmota, ktorá se vyvíjí natně od mrtvého
atomu k organismu živému a oduševněnómu,
žádné svobody není, neboť všechno jest deter
minováno (předem určováno). Materialism
v tomto smysle pojatý obdržel pak zoačnou
pomoc v darvinismu, o němž Haeckel dí, že
poskytuje rozluštění nejdůležitějších záhad,
zejména prý kterak pravidelná budova mobla
vzniknouti bes předchozího plánu ibez archi
tekta A právě darvinism to jest, jenž mate
rialismu klestí cestu svojí lákavou populár
ností. Vniklť darvinism v širší vrstvy lidové
Dejen v nejšpatnější podobě vědecké, ale také
v děsných důsledcích významu životního. Při
jímají se šmahem tvrzení o výběra přírodním
a pohlavním a důsledně též učení bojeo život.
Člověk, jak naši očenci hlásají, povstal z bahna
jako kterékoli zvíře a jen nejsilnější dle zá
kona přírodního má právo žíti. Ve volné sou
těži obchodní silný pravidelně vítězí, v dar
vinismu páni učenci dekretovali (ustanovili)
zákon tento všudy a pro všechny bytosti živé,
a není možno nic změniti, neboť vše děje se
naprostým nutným vývojem.

Samo sebou se rozumi, že sobectví lidské
učením tímto nebylo obmezeno, nýbrž posíleno.
A nejpodivahodnější jest to, že zakladatelé
socialismu přijali úplně tato nauku za svou,

aniž se domyslili, že pak všechny opravné
jejich snahy pohřešojí oprávněnosti. Marx a
Eogels s radostí uvítali Feuerbacha, jenž du
alism hioty a ducha odstranil a všechen da
ševní život člověku uznal za působení brnoty.
Mimo to ješté vzpomeňme, žeEngela prohlásil,
že poslední příčiny všech společenských změn
a politických převratů hledati jest ne v hla
vách lidí, nýbrž ve změnách výrobního a směn
oéh» způsobu. Tím přiznali se socialisté k ma
terialistickému determinismu bez výhrady.
Materialism Tyodallův a Haeckelův, doplněný
darvinismem, byl tedy přijat jako světový
názor od socialistů, kteří jej ovšem k svým
účelům ještě uzpůsobuli, jak jsme právě po
znali u Engelse. V tomto materialistickém ná
zoru projevoje se suaha, v nevelkém počtu
formulí pojati celou dějinnou skutečnost lidstva
a přírody. A nyní si ještě uvědomme, že tento
názor, ovšem druhdy rozličnými pozlátky o
krášlený, ale v pudstatě stejný, hlásáse zani
versitních stolic a vštěpuje se v uuiversitních
extenslch. Že se tak děje i v Čechách,jest pře
svědčenkaždý, kdo jenponěkul sledoval ohlášená
themata a přednášky samé. A titiž učenci a
řečníci zároveň usilají o společenské roformy,
pokrox, arnravněnost, lepší podmínky hmotného
a doševního blahobyta pro ty, kteří json stá
vajícími poměry hnětepi a strádají. Ku podivu
však, k velikéma podivu jest, že všichni tito
reformátoři, zdůrazňujíce správnost myšlení
svého, posud nepochopili hrosnou protiřečnost
mesi svým světovým násorem a svými snahami
reformními.Vždyt hlásati vývojový materialiam,
byť tu a tam nějakým hezkým slovem byl
zastřen, neznamená uic jiného, než uznávatí
plnou obdobu přírodních a společenských zá
konův a víru v plnou determinovanost (před
určenost) spoleženských dějů, znamená učiti,
že tu platí holá nutnost, jaká jeví se v záko
nech přírodních. Zapomněli cizí i naši hlasatelé
onoho světového názoru, v němž škrtauta jest
svoboda lidské vůle, že právě jisté svobody
volnék reformám společenským naprosto jest
potřebí. Oni sami musí uznati, že warno jest
pokoušeti se o lepší úprava poměrů spole
čenských, jestliže vyvíjejí se naprostou natností.
A to platí měrou ještě větší o sccialistech,
o nichž nelze mysliti a mluviti bez představy,
že upraviti společnost lidskou dle plávů pře
dem stanovených, jest jejich typickou (vý
značnoa) vlastností. Každý velký i malý vůdce
socialistický má materialistický vývoj a Dar
vinův boj o život přece v krvi a jest přesvědčen,
že každé jiné mínění jest bludno. Vznikají
v člověku smíšené pocity politování a ironie,
když slyší, kterak socialistický řečník vyloží
nejprvé své filosofické kredo a pak jme se
ohnivě a vášnivě mlaviti o vykořisťování lidu,
o jeho právech a 0 nntposti změny společenského
řádu, z čehož poznáváme, že pří velkém do
mnění o správnosti zásad nedůslednost svou
socialisté posud nepoznali. Když křesťan se
stará u slabé a potlačené, jedná dů-ledně,
protože mu to poroučí Kristos. Ale s blediska
natného vývoje a boje o existenci musilo by
se říci: jsou slabí, protože nutný společenský
vývoj slabost jejich vytvořil, není ta pomoci,
mosejí býti kořistí jiných a silnějších, protože
to jest zákon přírody.

Exristaje-lí determinovanost dějů společen
ských, pak člověk přinášípředurčení své již
svým narozením a zůstává v objetí jeho po
celý arůj život. Toho, jak patrno, nepostřehli
u nás ani lidé akademických hodností, sice by
nemohli učiti onomu světovému názoru a zá
roveň kritisovati Špatné řády a domáhati se
jich úpravy. Se zápalem řeční se o amravně
nosti, pokroka a zapomíná se, že determino
vanost nikdy nemůže býti mravně plodnou a
že nemůže utažovati důvěru v samočinnou re
formu anebo v možnost její. Děje-li se vše dle
nutných sákonů, tedy sloděj musí býti slodějem,
nevzdělanec nevzdělaným, nemrava musí zůstati
nemravou. Slovem nese znak asměšnosti na čele,
kdo, hlásaje determinovanost, přijímá zároveň
úlohu společenského reformátora. Mravnost a
pokrok mohou zajisté vznikati jen tam, kde

Jnserty se nočítají lermě.
Obnova vychásí v pátek © poledne. Ročník X.

dle názoru křesťanského jest člověk spolu
strůjcem svého osudo, jest zaň zodpověden,
čímž ovšem netvrdí se, že by okolí vlivu va
pohnutky naše vůbec nevykonávalo.

Tyto řádky mají účel, ukůzati na onu
velkou protiřečnost moderního myšlení filoso
fického a konstatovati patrný rozpor v před
náškách i samých universitních profesorů.

Dopis z Prahy
V Prase, dne 31. listopadu.

(K šedesátiletýmnarozeninám profesora Dra. Jana
Kryštůfka. — Několik slov o pražských tiskových

poměrech sa přítomné doby.)

Koncemmiualého týdne obírala se pražská
veřejnost osobností historika dra. Jana Kry
štůfka, drubdy profesora při českém gymnasiu
v Budějovicích. Zasloužilý a vzácný tento muž
slavil dne 26. listopadu t. r. své Ředesáté na
rozeniny a při příležitosti té bylo pražskými
denními listy poukázáno na jeho význam, jejž
jako učitel a zejmena jako historik v české
společnosti zaujímá.

Profesor dr. Jan Kryštůfek jest v zástapu
českých historiků zjevem nanejvýš řídkým a
proto tím důležitějším. On totiž při svých hi
storických pracech má také současně smysl
pro přítomnost,jíž nečinížádných osobních kon
cesí, aby z toho pro sebe některým způsobem
kořistil. V ohledu tom uespravauje se překva
pující a zbytečně trpěnoa „konsiliantností“ ně
kterých svých pánů kollegů, kteří jako histo
rikové mají míti nejdříve sami své orčité a
pevné přesvědčení, aby na základě jeho mohli
poučovati jiné. Pevné, ostře ohraničené a ur
čitě vyslovené takové historické přesvědčení
jevilo se u nás především u Palackého a u
Tomka, jimž vlastně stalo se jako žulovou vy
sokou podstatí, na níž pevně stojíce jako zna
telé dějin, jež při svých osobách ováděli v sou
hlas se přítomností a svým jednáním a smý
šlením v ní, nad své současníky vynikli,

Takováto znalostí dějin odůvodněná ar
čitost a důslednost ve smýšlení a jednání jeví
ae dnes mezi osobami českých historiků zej
mena u professora dra. Jana Kryštůfka, který
následkem toho nezná žádných koncesí nevě
domostem, ať se manifestují na kterékolivěk
straně a který také nehoví shovívavosti, jakou
si některé osoby, jež jsou k tomu nejínéně po
volány, oblíbily vůči různým křehkostem a
slabostem, jejichž současné trpění znamená a
historika svádění nemyslícího davu na dějinné
scestí.

Ve směru tom prof, dr. Kryštůfek zůstal
pro svou osobu čistým bez obleda na to, že
proto i citelné hmotné škody utrpěl. On se
jako historik za žádnou cena nepropůjčil k tomu,
aby mlčky trpěl nebo dokonce omlouval ve
přítomnosti něco, co v minulosti české zájmy
a české prospěchy citelně poškozovalo a pokrok
české věci prokázané zdržovalo. O prof. Janu
Kryštůfkovi nelze říci, že se stal poznané hi
storické pravdě nevěrným a že věšel plášť dle
větra. Naopak! Prof. dr. Jan Kryštůfek často
se rozhodně a varovně ozývá proti trpění
mnohých bludů, z nichž měla historie naši
společaost jiš dávno vyléčiti.

U nás rozběhla se za posledních dob bi
storická činnost do šířky, tak že stala se na
nejvýš mělkou, na místě aby byla prohloubena
k jádra věcí, o jehož poznání naší veřejnosti
vlastuě běží. Za dnešních dnů leží před vámi

haldy historií WýHštěného papíra, které všakpro skutečné dějepisectví neznamenají vlastně
nic, nebof mohon zajímati pouze odborníka,
který se jim však muohdy jenom útrpoě jako
zbytečnosti nebo dávno známé věci usměje,

Kolikráte a jak zbytečně bylo o jedné a
téže věci, mnohdy později hůře než-li dříve,
v naší historické literatuře psáno, to začíná

římo křičeti s „Bibliografie české historie“,
Jis nákladem České Akademie věd vydává prof



dr. Č. Zíbrt. Ze knihy té jest patrno, jak jest
v nás mnoho historiků povolaných a jak málo
skutečně vyvolených. Vždycky teprve v celé
spoustě plev a zadiny nalezá se zdravé zrnito — 

O profesora dra. Janu Kryštůvkovi nelze
říci, že by se kdy dopustil toho hříchu a že
by z veřejných prostředků dával tisknouti
nebo že by veřejátst obtěžovat publikacelni,
o nichž lze docela říci, že by začhování jejich
bylo úplně dobře opatřeno, kdyby v některém
archiva nebo v některé knihovně chovány byly
ve dvou nebotřech spolehlivých opisech. Nač
a proč vynakládati tisíce na tištění věcí, do
nichž vždycky teprve za několik Jet sotva
jedna osoba účelně se podíváa jichž veřejnost
nijak jinak nepotřebuje, než-li aby byly ve
více exemplářích přepsány a tak pro odborníka
před možnou ztrátou prvopisu zabezpečeny.

V našich poměrech jest zapotřebí čerstvých
úvah, přehledů a pojednání o růza.ch histo
rických dobách, událostech, osobách, poměrech
a přetiskování snadno přístupných u v opisech
postačitelných archivalií znamená maření času
a vydávání peněz, jež by se jinak platněji mobly
zužitkovati.

Does výše zmíněná „Bibliografie české
historie“, jejiž úplné vydání pohltí cenu hod
ného velkostatku, do kořán otvírá brány do
české historické jak rukopisné, tak i knižní
literatury tou měrou, že existence její vlastně
znamená další přetržení dosavadní publistické
horečky pro Širší veřejnost naprosto neza
jímavých opisů a přetřásání a opakování
mnohdy docela lhostejných záležitostí. Topředce
úplně postačí, když „Bibliografie“ ta zaznamená,
ve kterém spolehlivém archivu nebo ve které
bezpečné koihovně ten či onen originál a kde
přepisy jeho se chovají: Dva tři badatelé
je odtamtud pak již snadno dostanoa, aniž by
se masily k vůli nim dávat za tisíce tisknout,
neboť každýbadatel musí beztoho sám ještě
osobně originál si projíti.

Profesor Dr. Jan Kryštůfek neobiral se
pikdv takovýmto historickým mandantstvím,
Jež se u nás dokonce i za dějepisectví pro
hlašuje a pokládá, nýbrž on pracuje v potu
tváří svých knihy originální.

Životním dílem jeho jsou „Dějiny nové
doby“, k jejichž sepisování začal se již před
třiceti lety připravovati. Jako úvod k němao

štůfkovým vydaný obsáblý spis: „Boj monar
chistické Evropy 8 ravolucí francouzskou až
do vypuzení císaře Napoleona I. na ostrov sv.
Heleny.“ Zápas tento jest klíčem bistorie
evropské v XIX.století, která z něhodále vyvírá.

Kryštůfkovy „Dějiny nové doby“ obsa
hují dnes pět objemných svazků, Šestý pak má
autor připravený k tisku. První čtyři vyšly za

odpory České Akademie nákladem pražské
Knihkopecké firmy Bursík a Kohoot v Praze,

FEUILLETON
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Vácelav Řezníček.

XXV.

My studenti let sedmdesátých minulého sto
letí zastihli jsme ješté dozvuky staré studentské
poesie, která napotom brzy úplně zanikla.

Tehdy ještě bývalo obyčejem, proto že nut
ností, že studenti chodívali na svátky a na prázd
niny pěšky, což brzy potom stalo se zbytečností.
Nové nastavěné železně dráhy učinily tomu konec
a s tím také vymizela jedna z utěšených stránek
bývalého studentského života, neboť tyto pochody
domů a z domů bývaly zvláštními pevnými pás
kami mezi studenty z jedné a téže krajiny. Po
chody ty byly plné rozmaru a veselí, takže jsme
je tradicionelně podnikal: v letech sedmdesatých
ještě i ti, kdo jsme mohli jeti domů po železnici
a dobrovolné doprovázeli jsme kollegy, kteří mu
silu na svátky per pedes apostolorum.

Já na svatodušní svátky obyčejně putoval
jsein z Hradce alespoň do Josefova pěšky. Jednou
tahl jsem přes Černilov, podruhé na Vlkov a po
třetí přes Předměřice, ač drabou mohl jsem jeti
z Hradce až domů.

V jarních krásách rozvitý spanilý kraj mne
vábil tak, že jsern. nemohl odolati, abych se ním
s hloučkem kamarádů neproběhl.

Z těchto pochodů pak vykvétaly další delší
studentské prázdninové pouti po vlasti, jež dnes
ani vzácná opatření »Spolku českých turistůs« ne
mohou k bývalému jejich rozvoji vzkřísili, neboť
české studentstvo za nynější doby na chůzi tak
zpohodlnělo, že běžíš dva dny po Krkonoších a
potláš tam celou kopu německých studentů ze
severního Německa s »ruksaky« na zádech, přes
tu chvíli uslyšíš melodii rozmarné německé písné
"Studio auf seiner Reis', jucheidi, juchejda«, ale
český student je tam zrovna tak jako na Šumavě
vzácností. Kdyby profesoři se žáky někdy krásné
ty partie nepřešii, z vlastního popudu by se tem
z českých studentů vypravil jenom málokdo.

Se starými, šedivými vlasteneckými pány,

pátý vydala cyrillo-metbodějská knihtiskárna
Václava Kotrby.
- © Jest to v české literatuře na ten čas nej

obsáhlejší dílá o novodobýchdějinácha čtvrtý
a pátý erasek jeho, obsahujíte historii doústátí
habsburského a zejmena českou, měly by býti
historickou čítankou každého českého intelli
genta. Hlavně novodobé české dějiny nalezly
ve Kryštůfkovi interpreta, který nemá vůbec
konkurenta. Prof. Dr. Kryštůfek vyložil je totiž
ve příčinné jejich souvislosti od r. 1626 až do
r. 1848 způsobem, jaký a nás rovného nemá,
neboť nejvážnější jiné práce toho druhu, jež
své doby v Zapově česko-moravské kronice
uveřejňoval Jeho Excellence pan ministr Dr.
Antonín Rezek, počínají o sto let později a
končí o sto padesát let dříve, obírajíce se po
nejvíce pouze XVII. stoletím, při čemž pan
autor vědomě a zůmysloě stál na stanovisko
nejširším vrstvám přístapném, k čemož byl
účeleto česko-moravské Kroniky nucen a
jemuž nad své předchůdce i nástupce v jejím
sepisování skvěle a spolehlivě vyhověl.

Proto na tenčas jest Kryštůfkův kritický
rozbor českých dějin nové doby nejobsáhlejší a
nejúplnější historickou prací svého drahu,
z oěhož možno českému inteligentu objektivní,
věcné a platné poučení čerpati. Práce Kryštůf
kova bade také směrodatnou i pro všechny
budoucí jeho následovníky na poli tomto, neboť
nikoma z nich nebude možno z vývodů Kryštůf
kových ničeho vypoaštěti nebo měniti, tak že
budou leda jenom novými badáními s studiemi
sesilovány.

Tolik bylo vhodno pověděti a ještě dodati
k tomu, 00 o významu a důležitosti osoby
Krištůfkovy a jeho prací v naší veřejnosti bylo
vověděno před týdnem v Praze. Že se to v listě
východočeském děje, má své místo proto, že
profesor Dr. Jan Kryštůfek jest ve východních
Čechách rodilý, má tam četné přátely a známé.

dne 26. listopadu 1844 z patricijské tamní ro
diny narodil, a tudíž také rodné jeho kraje
budou míti o osobu a práce jeho především
zvláštní a nepochybný zájem.

Naprostou nezralost a úžasnou nevyspě
lost naší české společnosti charakterisuje dnes
názor, jakým český novinářský tisk ve své vět
Šině na české poměry pohlíží. Některé listy
vypadají, jako by vycházely ne v Čechách, ale
na měsíci a jakoby nevycházely pro Čechy,
ale pro uějaké Luňany.

Vrcholem této smutné komiky českého
novinářského tisku jest, že se otáčí čínskou
zdí nevšímavosti. Některé listy nechtějí totiž
docela nic věděti o tom, co se děje mimo okruh
jejich stoupenců. Pro ostatní svět nemají do
cela žádného smyslu. Tak některé pražské————2
vzpomínajícími zašlýchdob mladosti,v Krkonoších
i na Šumavě se jeden does Častěji setká, než-li
s českým studentem, který pro přírodní krásy své
vlasti jakoby smyslu pozbyl — —

V ohledu tom bývalo ještě před čtvrt sto

sé honosí nynější naši »mladí starcie,
Jakmile jenom poněkud nám školní povin

konat denně pěšky šest mil cesty, bývalo nám
hračkou a pouti takové připadaly nám jako lí
bezný sen, jakého si člověk v pozdějších letech
nikdy více popřáti a užiti nemůže.

Jakýmsi jako obligátním výletním místem
královéhradeckých studentů bývala ještě za mých
královéhradeckých studií dumná Kunětická Hora,
která Zlatému prutu jako nějaký zakletý zámek
se svými rozvalinami vévodí a k sobě láká.

Proto také jako septimáné uspořádali jsme
roku 1880 v užším přátelském kroužku z Hradce
na Kunětice hromadnou vycházku, jejíž vylíčení
vyznívá z mého denníku jako tichý ohlas dávno
zašlých dob — —

Mám o výletu tom z Hradce na Kunětickou
Horu současně zaznamenáno: V pět hodin ráno
dne 15. máje 1880 sešli jsme se na náměstí já a
koliegové Klumpar, Kubásek, Svoboda a Vyčítal.
Každý z nás byl ozbrojen holí nebo deštníkem.
Udeřením páté, nakoupivše si do kapes rohlíků,
vydali jsme se na cestu ke Kuněticům. Vyšli jsme
Moravskou branou lukama ke Střebši. Slunko pro
ráželo hustou mlhu, rose se na trávě leskla“a lid
z okolí spěchal do Hradce na trh. Vzduch byl
svěží, májový. Kolem nás bylo plno čerstvé zelené
a sněžného květu. Od Střebše brali jsme se po

přes Labe'na druhý břeh na veliké pramici pře
praviti. Na pramici dal jsem se do řeči s jedním
ze dvou převozníků,který mně vyprávěl,ževtěch
místech, na kterých se dnes necbází opatovický
oplav, stával před lety znamenitý klášter s veli
kým pokladem. A tu mně vykládal, že byl při tom,
když před lety při stevbě splava toho zatloukali
piloty, že jim jedna z tich néchtěle žádnou mocí
lézti do země asproto že ji na špici okovali. Když
potom okovanou beranem vpravovalý do země,
tu pod vodou náhle jakoby se něco propadlo'a

české moviny vůbec se ani 0 to nestarají, 00
se děje a co 80 podniká mezi pražskými
Němci. To zůstává české pražské společností

hlubokým „tpemetrím, které ovše jasí aiNěmci jenom thyáliti, neboť česká spotečnost
jest následkem toho obyčejně nepříjemné pře
kvapována adálostmi, jichž mohla býti jenom
při trošce moderního žurnalistického smyslu a
přidrobátka pablicistických povinností českého
tisku předem docela snadno ušetřena.

Avšak to vše jest starou vleklou choro=
bou českého tisku. Choroba ta vznikla před
třiceti lety v dobách naší národní roztržky.
Tehdy nedověděl se národ z mladočeských
listů o tom, co dobrého a platného vykonali
Staročeši a ze staročeských listů nezvědělnárod
o tom, co užitečného a záslužného pořídili
Mladočeši. A nyní, když ostrost sporů těch
pominula, obrátil se „hrot“ této dávno zasta
ralé a zdětinělé vzájemné české upjatosti proti
— Němcům, kteří si mohoa dělati co chtějí,
aniž by český lid musil býti o tom dle mínění
českého tisku zpraven. V tomto způsoba novi
naření spočívá ovšem také jistá míra výhody.
Neboť není nad pohodlí, když si je dá obe
canstvo líbit!

Ovšem že se proti tomuto hospodářství
celá řada osob opírá a brání, ale v ohleda
tom bojuje přímo proti kolosu. Že by jednou
nezvítězila, to se říci nedá, neboť časem každý
Goliáš setká se se svým Davidem.

Avšak dnes umlčovací system, kterýž jest
vlastně zakrýváním nevědomosti a lenosti, slaví
své triumfy, jejichž jednou obětí jest n nás
také vynikající český publicista a to snad je
dině proto, že je to český kněz, jehož časo
vým a bystře cíleným pracem nevěnají do
statek pozornosti, dokonce ani listy, které by
to měly za svou nejpřednější povinnost a za
zájem svého čtenářstva pokládati.

Nepotřebujeme ani výslovně uváděti, že
míníme český tisk katolický, který nejokáza=
leji nese veškeré chyby a nedostatky časovosti
tisku českého. Rozerván na řadu malomocných
frakcí nachází největší své uspokojení a štěstí
v tom, když může svéma čtenářstra co nej
méně pověděti, aby pak o osobách a poměrech
co nejmóně vědělo.

Proto také ani česká katolická společnost
skoro neví, co v české časové a příležitostné
poblistice vlastně znamená český kněz Rodolf
Vrba. Liberální, pokrokářský, radikální a soci
Álnítisk jí to nepoví a katolický tisk —také ne.

Práce a studie Vrbovy jsou známy a ce
něny za hranicemi, ale u nás chudý český kočz
jako by nebyl živ, ač imposantní řada jeho
děl, jimiž veřejnosti skutečné prospěl, znamená
dnes práci, jakou se tak brzy někdo druhý
prokázati nemůže. .

To zrovna neláká nikobo, aby se za ta
kových poměrů vydal svou osobou, existencí a

nějakou čtvrtbodinu potom voda, mohutně víříc,
brnula se do země, snad do bývalých klášterních
sklepení, jež snad na věky zalila.

Sdělení to mne nanejvýš zajímalo a dojalo.
Od přívozu táhli jsme k opatovickému cukro

varu a pak do Opatovic samých. Z Opatovic
brali jsme se úrodnými nivami, nadšené prozpě
vujíce «Kde domov můje, ke vsi Hrobčicům a
odtud šli jsme do Němčic, kde jsme v hospodě
snídali chléb.

Napotom brzy začali jsme stoupati, jak se
zde říká, «na hůru«, jejíž boky jsou posázeny ovoc
ným stromovím, jablonémi, jež se právé nacházely
v nejkrásnějším květu a sladce voněly.

Konečně došli jsme ke zřícenině prvního
hradního valu a podál něho do nízké první brány.
Drubá má vrata a stojí v ní nízká kamna bez
komínu, tak že jest celá učouzená, Na nádvoří
procházely se krávy a slepice a z jednoho okna
vykoukla na nás tlustá ženská tvář. Hostinská
Formanka. Mohutné, rozpadávající zříceniny uči
nily na nás veliký dojem.

Když jsme se kolem sebe rozhlíželi, došlo
nás ještě sedm bradeckých kvintánů a jeden sextán,
Radostně jsme se vítali a chystali dále do bradu,
ohlížejíce se po průvodčím. Za toho najednou
přihlásil se nám veliký černobílý pes, který krouté
ohonem vedl nás zvolna do zřícenin. Když nás
na příslušné místo dovedl, odběhl zase zpátky, aby
dosloužil jiným.

Zde po dřevěných schodech dali jsme se do
vyšších pater, na jejichž stěnách nacházejí se
tisíce rozmanitých podpisů. Potom jsme si pro
blídti sál, kde se v neděli a ve svátky obyčejně
tančívá. Konečně jsme vylezli na věž, kde jsme
v celém sboru bouřlivě zapěli »Kde domov můj«
a oHej Slované«, Značný kus krásné vlasti naší
rozprostíral se kolem nás v celé své spanilosti.
Kolkolem zelenají se žírné nivy, v nich sedí útulné
vesničky kolem rozlehlých měst a celým krajem
jako stříbrná páska vine se mohutné již Labe,

Pobyli jsme zde hodnou chvíli a to proto,
"že sem za nářni přišli v -Hradci studující dva
Bulbaři Jurukov a Grampolov. Do našebo zpěvu
boukaly rány prachem skály Urhajícíchzde dělníků,
Pak ješté vylezli jsme na kapličce ke zvonečku s



badoucností v sápas za stranu, která chodí 00
savázanýma očima — —

V novější době vydal kněz Radolf Vrba
spis „Oesterreiche-Bedrňnger“, pojednávající v
řadě studií o politických, náboženských a s0
ciálních poměrech přítomné doby vzhledem
k „losromistickému“ bnutí. A ač od vydání
znamenité té knihy uplynul již rok, ač sa hra
nicemi působil . sensací, těšila se největší po
zornosti, přes to nelze říci, še by poučení z ní
plynoucí mělo nějaký užitečný vliv alespoň na
silně rozvětvený český tisk katolický, který
byl povinen a docela snadno jenom při trošce
dobré vůle a dovednosti mohl vývody její
v českých zemích zpopularisovati tak, še by

-byly pronikly do všech českých společenských
vrstev.

Poukazujeme k tomu dnes schválně, aby
-chom prokázali, že jest nevděčno n nás pra
covati třebas nejplatněji a nejvážněji.

Osoba Rudolfa Vrby jest toho dokladem.
Protože jest knězem, nechce o něm liberální
tisk slyšeti a protože něčemu rozamí, něco
pověděti dovede, myslí si katolický tisk, že

má býti pokorným a skromným a že může„bez uznání tiše pracovati dále.
Aby však tak vydatně a bez krutých sta

rostí činiti mohl, to ponechává se dobrvtivosti
Boží, která živí i skřivánka v brázdě. A při
tom se velebnémo pánu Vrbovi poaechává pří
ležitost k tím větším zásluhám, aby si totiž
své apisy vydával svým nákladem a o jejich
rozšíření postaral se také sám, neboť ma může

- postačiti jako obzvláštní čest, když se mu trpí
a dovolí, aby s největším sebezapřením bo
joval a zápasil za udržení poměrů, jež mu
umožňují, aby byl chudým knězem na pensi!
Jakou sláva si podobným životem získal Frau
tišek Douchal!

Že to straně, o níž mluvíme a která ete
rými sinekurami disponoje, zrovna k žádnému
prospěchu 8 pro žádnou parádu není, když se
tak „štědře a blahovolně“ ko pracem jednoho
z nejpřednějších, nejpilnějších a nejplatnějších
svých publicistů chová, toho netřeba vykládati.
A bylo by to také zbytečností, neboť veleb
nému pána Rudolfa Vrbovi jeho literární čin
nost působí zajisté že samu jenom blahé po
těšení a na tom může míti docela dost, po
něvadž mnozí jiní kouzla toho musí si odepírati,
nemajíce k němu žádných příčin. A jestli chce
tento nadšený zápasník za katolickou věc v če
ských zemích míti také nějakou pozemskou
odměnu, ve příčině té ponechává se mu ochotně
volná ruka, aby si ji sjednal sám.

Ať si koupí někde v židovské směnárně
promesu a ať na něrvyhrá 400.000 K a tím
bude nejen pro své stáří jak náleží zabezpečen,
ale také mu buda pěkně umožněno, aby ei ne
mosil příště sousto od úst utrhovati, až ho—————]].
konečně, skončivée problídku zřícenin, sesedli
jsme se v jedné bezstropé hradní jizbě,

Stojí v ní na kolech přibitý stůl, rostou tady
čtyři Švestkovéstromy aw koutě jest nasázen záhon
cibule, Jak jizba tato vyhlížívala před třemi, čtyřmi
sty lety?l

Kvintáné pili mléko a my z »filosofie« ob
čerstvovali jsme se pivem -a zakusovali k němu
chleba z máslem. Když jsme takto ve veselosti a
dobře se majíce seděli, přibyl mezi nás též hra
decký oktaván Roček a čtyři sekundáné, tak že
se nás zde sešlo celkem 21 studentů jenom z Hradee,

O půldvanácté jsme se sebrali a vydali jsme
se na další cestu k Pardubicům. Na rozloučenou
vyšla za námi hostinská Formanka a prodávals
ném doutníky, Pod ořechem pohladil jsem psa,
který nás prvé vodil a dojat, opouštěl jsem pa
mátnou zříceninu.

Kráčeli jsme skrze lomy, kde více než-li sto
Jidí buď skálu prachem trhé, buď stavební kámen
do sáhů rovná, anebo drobné jeho kusy na šutro
vání silnic tluče.

Asi ve tři čtvrtě na jednu dorazili jsme přes
vesnici Rab k labskému mostu do Pardubic a šli
jsme »na Veselku« k obědu. Z »Veselky« vzká
tali jsme si pro kollegu Liebicha, který byl doma
na svátcích a ten nás potom provedl městem,
v němž nás hlavně starý zámek zajímal.

Ke čtvrté hodině vypravili jsme se na zpá
teční cestu ke Hradci, kamž jsme po dlouhé, rovné
silnici k večeru dorazili, všichni hladoví a uns
vení, tak že jsem potom šel ihned spát — —

Tolik jsem si zaznamenal o svém výletě na
Kunětickou Horu, již navštíviti bylo jakoby po
vinností hradeckého studenta tehdejší doby.

Však jsem ještě jednou potom k vůli milé
Kunětické Hoře mohl míti ve škole velikou mrzu
tost s váženým svým profesorem dějepisu Janem
Bohuslavem Milrnerem.

Bylo to v oktávě již po velikonocích. Pro
bírali jsme statistiku mocnářství rakousko-uher
ského. Já sedal v předposlední lavici na kraji
zrovna u okna, jímž bylo viděti na Zámeček a na
celý Zlatý prut až k Pardubicům, Z roviny jeho
vynikaly modravé obrysy Kunětické Hory. Často
a Často jsem se na né zahleděl ťak, že jsem škol
nímu vyučování valné pozornosti nevěnoval,

To provedl jsem také při profesoru Miltne

save ne pošetilý nápad a bude chtít ně
jakou katolické věci sloužící publikaci vlast
ním nákladem vydati.

Sta jiných ů nepíšou a nečtou nic a
jsou také živi. Kdyšse chce tedy někdo pro
ně a za ně pálit, uť jenom se pálí.

Nepsali jsme žádnou satyra, ale dotkli
Bme se časově poměrů, jež v katolickém tisko
sou i nepřátelům katolické věci směšnými a

nepochopitelnými.
Pan Vrba nám dovolí, še obětavost a

práce jeho upřímně obdivujeme!

Obrana.
(3) Práva kolonistů českých a mě

meckých. V nynějším boji za české školy ve
Vídni dobře jest srovnati, jak se vede a vedlo
v naší říši přistěbovalcům německým do území
českého a jak se chovají Němci k přistěho
valcům českým do území německého. Když
blahovůlí Přemyslovců Němci z říše do naší
země přicházeli, dávána jim větší práva než
obyvatelstvu domácímu. Města Němci v Če
chách zakládaná tvořila hotové aristokratické
skupiny v státě českém. Síť těchto německých
ostrovů tvořila téměř stát ve státě; na účeta
ns úkor obyvatelstva českého Němci bohatli a
politicky mohutněli.

A co vidíme nyní? Čechové stěhuojící se
"do Vídně, spěchají do města své vlastní říše,
nejdon tedy do soustátí cizího. A přece zde,
v hlavním městě říšském, neuznává vláda za
věc spravedlivou, aby jim byly povoleny aspoň
nižší české školy. Čechové přispěli ke kultar
níma a hospodářskému zvelebení Vídně daleko
více než středověcí němečtí kolonisté k zvele
bení Čech; a přece na padesát tistc českých
dětí jest zde bez Školství národního. Jak
„loyalně“ se chovají zástupci Němců k právům
domu Habsburského, jest obecně známo; po
slauci SchOnerer a Wolf ukázali nejednou, jak
Rakousko-Uherskou říši milují. Posledně po
slanec Pernerstorfer napadal náš panaojícídům
tak vášnivě a nespravedlivě, že by už Kórber
dobře mohl pozuati, kdo se stará o další oxi
stenci říše upřímněji — zda Čechové či ně
mečtí nacionálové. Ale marno všecko mluvení.
Korber má se sice starati o upevnění svazku
říšských zemí, ale raději povoluje křika ne
loyalních vášnivců, než by vyhověl spravedli
vým požadavkům Čechů, Habsburskému domu
oddaných. Kdo to vlastně otřásázákladyříšef

Rozhodnuto, že Čechové nebydlí ve Vídni
jako národní kmen, hle jako kolonisté. Srov
nejme však: zda v skutečnosti Němci do Čech
se stěhující nebyli kolonisty spíše než obrov
ská massa Čechů vídeňských? Jaouce v kruš————ě————————>
rovi, když mne soused Liebich šťouchne. Podívám
se naň. On dělá jakoby nic. Podívám se na pana
profesora Miltnera a ten se po svém způsobu jako
škodolibě usmívá, Ve třídé panuje ticho.

»Řezníček, k mapěl«, najednou řezavé pronese.
Ja první volání ve svém zamyšlení přeslechl,

Pan profesor vida, že bledím oknem, schválné mne
vyvolal.

Na druhé zavolání jsem ihned poslechl a
vypravil jsem se k mapě mocnářství rakousko
uherského, jež visela na druhé straně třídy. Když
jsem k ní došel a čekal na otázku, netušil jsem
nic dobrého,

»Vyhledejte Kunětickou Horu la, uložil mně
pan profesor Miltner,

Tu jsem byl již doma, o co běží. Pan pro
fesor Miltner byl velice nedůtklivý pán, věděl jsem,
že bo nějak uraziti nesmím a cítil jsem, že mne
vlastné pro nepozornost a vyhlídku na Kunětickou
Horu kárá, Jak se mu zachovat, abyz toho nebyl
u něho velice snadný konflikt? Kdybych byl na
mapě na Kunětickou Horu ukázal, věděl jsem, že
by byl uražen, neboť podobně malicherných otázek
v oktávéě nedával a proto jsem se mu beze slova
uklonil a odešel jsem zpátky na své místo.

Pan profesor byl stím úplné spokojen, když
viděl, že mne otázka ta mrzí a že vím, proč jsem
ji dostal.

Více neřekl nic a vyvolal jiného a když jsem
později jednou po letech na to přivedl řeč, po

Jako vojáka jsem vás za nepozornost nemohl kárat
jako díté«s — —

Profesora Miltnera měla naše třídu na dějepis
a zeměpis po celé gymnasium. Ale nerozuměli
jsme mu, neboť jeho způsob vyučování byl nám
nepochopitelný a obtížný, ačkoliv jsem ho později
uznal za úplné správný.

Pan profesor Miltner uložil nám ku př.
v septimésedmiletouválkuav hodiněna to začal
zkoušeti války punské t, j. u něho musili jsme
míti stálý a bezpečný přehled celého všeobecného
dějepisu a celý zeměpis musili jsme ihned vkvintě
ovládati úplně bezpečně.

Zajímavým byl také jeho výklad vzniku moc
nářství rakousko-uherského, jehož základ okázale
hledal ve státě českém a kladl na to důraz, že
takováto státní skupina jest erupcí dějin. Samo

ném svém boji odkázání jedině na svépomoc,
voláme : podporujme účinně školu Komenského,
nešetřme penězi na jednotu sv. Methoděje,
která má posnd 50.000 koran dluhů! Neobf
vláda sezná, še nám není osud vídeňských
krajanů nikterak lhostejným.

|Politický přehled.
Na říšské radě 24. listopadu měl dr.

Koórber zase velkou řeč, která byla vlastně ú
stupem před Němci, jimž slíbil, že právnické
fakulta italeká v [nnomostí více otevřena ne
bude, mluvil o nestrannosti vlády, Němcům i
Slovanům vše hladce vyložil, ale přece nikdo
není spokojen. V úterý a ve středu pokračo
váno v rokování o prohlášení ministerského
předsedy. Mezi poslanci ostatně pramalý zájem,
že sněmovna teprv po dlouhém shánění po
slanců může v jednání započíti. Vyjednávání
mezi stranami trvá dále, ale naděje na dělnost
parlamentu malá, Něm. lidová strana štve Čechy
do obstrokce heslem: Čechové masí buď kapi
tulovat nebo býti přemožení. V neděli demon
strovali ve Vídni social. demokraté proti no
vému škol. zákonu a chtěli vniknouti do rad
nice,bylivšakrozehnání.—Vyjednávánío ob
chodní smlouvě s Německem ve Vídni nevedlo
dosud k žádnému výsledku a porady o tom
zatím přerušeny. .

Oposice na sněmu uherském, poražena
byvši přijetím vládní předlohy o prozatímní
změně jednacího řádu, přenáší boj na ulici.
Oposičníky vyvolány na universitě tak pováž
livé výtržnosti, při nichž zakročením policie
tekla krev a universita prozatím uzavřena.
V neděli pořádány po celé zemi schůze lidu
protivládní.

Papež poslal kněžstvu v Terstu, Zadru a
Rjece pokyuy, dle nichž má kněžstvo co nej
více působiti k zmírnění národnostního boje.

V Raska počíná vanoati za nového mi
nistra vnitra Mirského nový duch. Dopouští
se, aby se konaly porady zástupců zemstev a
velkých měst o opravách na obrození říše.

Výbor francouzské sněmovny zamítl vládní
předloha o odloučení církve od státa 13proti
jednomu hlasu.

Na mandžarském bojišti dle zprávy 8a
mého Kuropatkina nezůstanou Rosové nečin
nými; bojuje se již 3 dni. Do Mukdena dochá
zejí stále nové posily. Na Port Arthar poduiknat
ze soboty na neděli zase všeobecný útok který
veden byl dosud snebývalou pradkostí. Z Tokia
nařízeno, aby pevnost vzata byla za každou
cenu, ale vše marno. Zprávy japonské samy
hlásají, že následkem tvrdošíjného odporu Rusů
Japonci cíle svóho nedosáhli a že ztratili na

(o
podobnou říši založil proti Avarům, vykládal, a
poukázal, že se to později z různých dějinných
příčin opakovalo za Boleslava, Břetislava, Přemysla
Otokara atd., až konečně došlo k tomu opět za Ja
geilovců zapříčinouspolečné obrany proti Turkům.

Když jsem později o výkladech Miltnerových
uvažoval a když leta uběhla a já stále přehled
všeobecných dějin v paměti zachoval a v zeměpise
se vyznal, poznal a pochopil jsem, jak to byl
učitel výborný.

Z Hradce, kde byl velice platně literárně čin=
ným, dostal se do Prahy na akademické gymnasium,
tu převzal redakci »Archaeologických 'památek«
a když se chystal k nejvážnější vědecké činnosti,
na niž se již od studentských let připravoval, pře=
paden byl chorobou, jíž dne 3r. ledna 1887 v Praze
ve věku 45 let a pěti měsíců ke škodě českého
školství i vlastivědy podlehl — —

Nahodil jsem se zrovna v Hradci, když byly
zde zaň konány v Msrianském chrámu pro žactvo
gymnasia smuteční bohoslužby a zařezávalo se
mně přímo do srdce, když po černé mši chrámem
v mocném sboru zavzněla dojemná +Animas
fideliume — —

Roku 1879 na královéhradeckém gymnasiu
maturovali: JUDr. Karel Batěk, notář v Praze;
Antonín Citta, zemřel jako kněz deficient; Jan
Čapek, tarář v Rapicích; Jan Červenka, městský
tajemník a spisovatel na Král. Vinohradech; Arnošt

eřovský, zemřel jako notář; JUDr. Erhard Gubo,
zemřel jako komisař bejtmanství v Táboře; JUDr.
Emerich Gůttler, zemřel jako kandidát advokacie
v Hradci Králové; Ant. Jakoubek, obchodník na
Král.Vinohradech; Antonín Macků; KarelMayer;
Alois Mikš, řiditel kůru katb. chrámu sv. Ducha
v Hradci Králové; Aug. Eug. Mužík, spisovatel a
redaktor v Praze; Josef Paš, kontrolor při pošt.
řiditelství v Praze; Frant Pavlíček, farář v Cerho=
vicích; Jan Ruml, farář v Jeřicích; Jan Seidl,
děkan v Černilově; Jan Slavík, učitel; Ludvík
Souček, katecheta měšť. školy v České Třebové;
Alois Soukup, farář v Lochenicích; Václav Šejvl,
Gymnas, profesor ; Jos. Šťastný, zemřel jako práv=
ník; Jan Ullner, redemptorista; MUDr. Karel
Ulrich, zemřel; Lambert Vichta, farář ve Stěže
rách; Jan Volánek, farář v Běstvině; JUDr. Daniel
Wiesner, zemřel jako advokát v Náchodě a Eduard
Zych, zemřel po maturitě,



7000 mužů, kterýžto počet jistě bude větší.
Dle tobo stav obležených není nikterak bez
nadějný, že je tu ještě dosti zásob a obranců.
Ženy snášejí v Port Arthuru všecky obtíže a
nesnáze a muži. Manželka gon. Stessla při svém
dobrovolném ošetřovatelském úkola byla stře
pinou granátu poraněna. Mezi Japonci násled
kem dosavadních nezdarů panoje stisněnost a
malomyslnonst. Uzavření přístava portartbur
ského velmi ocbáblo, ježto většina loďstva ja
onského se opravuje 8 připravuje na příchod
odstva baltickébo, které blíží ae jišnímu cípu

Afriky, drahá část brázdí vlnami moře Úer
veného. :

Z činnosti katol. spolků.
Ze Slezského Předměstí. Schůzedne

27. listop pořádaná aspokojila pořadatelstvo dokonale
K shromáždění dosti četnému promlavil vp. J. Sabala
o tom, jaké postavení zaujímá katolictvo v českém
národě. Ponkázal, že se neostýchají zabřídati naši
protivníci do krajní nedůslednosti, že nás pronásle
dují nikoli vědou, ale vymyšlenými nepravdami. Tací
„vlastenci“ do vlastních krajanů bijí pro jejich nábo
Ženství katolické, ale židovské poklesky soustavně za
mlčají. Uvedl několik příkladů, jekými nepoctivými
protikatolickými spisy dá se snadno i naše intelligence
klamati. Potřebí, aby katolictvo se semklo v organi
sovaný šik proti tolika pomluvám. Budeme-li statečně
na základě pravdy a apravedlnosti čeliti svým odpůr
cům, pak ae naše postavení v národě zlepšía nepřátelé
ve savézvůli budouo mnohoopatrnější. ftečníkskončil
za sympatického potlesku.

Z HBolohlav. Zajisté potěšíme všechny
přátele spolkového života zprávou, že i u nás za
ložen „Lidový křesťansko-sociální spolek pro Ho
lohlavy a okolí“. Ustavující schůze, jak již minule
oznámeno bylo, konala se 27. listopadu 1904
v místnostech p. Tučka o 2. hod. odpol. Schůzi
zahájil dp. Fr. Frydrych, kaplan v Holoblavech,
načež ujal se slova vdp. Dr. Fr Reyl z Hradce
Králové, který k nám 8 p. J. Polákem, tajemníkem
všeodborového sdružení dělnického, zavítal a v řeči
přes hodinu trvající jasně vysvětlil četně shro
mážděným mužům a ženám účel spolku křesťansko
sociálního, který bojovati má proti vzmáhajícímu
se duchu bezbožeckému a vésti členy své k tomu,
by životem svým ukazovali, jak blahodárné ovoce
přináší vznešená nanka Kristova. Řeč slovutného
p- řečníka, známého to a obětavého podporovatele
spolkového života, neminula se s účinkem, což vi
děti nejlépe z teho, že padesát mužů a žen ihned
v Holohlavech za členy naší jednoty se přihlásilo,
Členy zakládajícími se stali: vdp. A. Kozák, děkan
a dpp. Fr. Frydrych a Fr. Novotný, kaplani. Při
kročeno k volbě předsedy a výborů, v níž zvoleni:
Předsedou dp Fr. Frydrych, kaplan v Holoblavech,
za výbory pánové: Fr. Prokop, rolník v Holobla
vech, J. Tuček, rolník v Holohlavech, Joa. Horák,
mistr pekiřaký vo Smiřicích, V. Kottland, mistr
tesařský ve Smiřicích, B. Bartošek, mistr klem
pířský ve Smiřicích, J. Černý, rolník v Černožicích.
Za náhradnice zvoleny: pí Anna Prokopová a sl.
Josefa Fajfrová, za revisory pánové: Jan Balaš,
mistr krejčovský ve Smiřicích a V. Sehnoutka,
rolník v Holohlavech. Jednota naše beze všeho
hlaku, tiše vešla v život, z nadšení však, jaké
četní její členové jeví, dá se souditi, že bude
utěšeně prospívati. Ovšem vše záleží na členech.
Členové musí v lásce a 8vorvosti společně pracovati
a jednota mravně i hmotně podporovati, a pak
Jednota naše četné naděje v ní kladené jistě splní,
Proto voláme ku všem Vám, kdož nebáli jste 8e
postaviti pod prapor Kristův a stali jste se členy
naší jednoty: „Stali jste se bojovníky sa svatou
a spravedlivou věc. Nuže, buďte bojovníky dobrými
a statečnými! Nedbejte nepřátel, kteří snad za
sypou Vás různými nádavkami a posměchem, kteří
bojovati budou proti Vám nejpodlejšími zbraněmi
a vytrvejte! Hájíte pravdu, která vítězí. Nehleďte
na bázlivé, nerozhodné a pohodlné, kteří Vás
opustili, v řady. Vaše nevstoupivše, ačkoliv jste
pevně očekávali, že i oni přijdou! Odsoudili se
sami. Vaším vzorem nechť jsou ti, kdož již po
celou řadu let ve spolcích blahodárně pracují,
obětujíce časnému i věčnému blahu spolubližních
všechny své síly. Jejich příkladu následojíce plňte
všichni evoji povinnost, pracujte, a pak naše milá
jednota atane se pro nás pravým požehnáním,
Čemuž voláme Zdař Bůh!“

Z Třebechovie. Katol. Jednotanaše pořá
dala v ueděli dne 27. t. m. zábavu s přednáškou dp.
Řezníčka, katechety z Vamberka, jenž obral si za
tbema řeči své „Cena práce“. Dokazoval, še není
pravda, jak mnozí lidé tvrdí, že katolické nábošen
ství proklelo práci; dovolával se písma svatého, kdež
zřejmě o práci se praví a dále žej Kristus Ježíš jako
syn chudého tesaře na svět přišel. Po stkvělé té řeči
přednesli členové odboru zábavního jednoaktovku a
něxolik solových výstapůl Návštěva byla slušná. Ku
konci sluší projeviti všem, kteříž o zdar této zábavy
se přičinili zvláště dp. řečníka erdečné „Zaplať Bůh!“,

Odbočka Všeodb. sdrnšení křesí.
dělnictva pro Parmík a okolí pořádalav ne
děli dne 30. listopadu měsíční spolkovou schůzi, na
níž přednášel dp. místopředseda K. Keppl, kaplan
v Č. Třebové. Zmíniv se předem o působení a důle
žitosti odborovýchepolků, poukázal na důlešitost tisku,
na blahodárné působení dobré četby v rodině a jeho

vliv ve veřejném životě, a naopak sase ns zhouba
tisku špatného, kdyš se bo užívá, aby sloušíl někomu

smocnil velkokapitál na úkor dělného lidu s zednář
ství proti naší sv. církvi a náboženství. Jako prostředek
připomenul slova zesnulého nejdp. biskupa Brynycha
(k památce dne jeho úmrtí) Ponukl nás, jak očiti 00
máme od soc. demokratů podporovati tisk svůj a na
stole v rodině nevěrecký list neb knihu netrpěti. Uvedl
též mnoho krásných příkladů. Ko kohci dán návrh,
kdo může, aby se stal přispívajícím dobrodincem na
saložení knihovny v odbočce několika haléři ročně, a
takto se stali šiřiteli dobré četby. Doporačeny též ka
lendáře katolické a sice Štít, Kotrbovy, Sv. Vojtěcha
kalendář „ov. Josefa“. Přednáška zdařilá, návštěva
slušná. Důst. pánu Zaplať Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. Vyznamenání: Vdp.

Ant. Svatoš, děkan ve Vys. Mýtě, jmenovánbisk,
notářem; dp. Lambert Viehbta farář ve Stěžerách,
obdržel Exposit, cenon. Ustanovení jsou: p. Eber
hard Čnda, zám. kaplan v Cholticích, za faráře
do Svinčan; p. P. M. Kar. Hájek, O. 8. B, za
kaplana do Něm. Verneřovic; p. Frant. Knapp,
kaplan, za administr. ve Vysokém Veselí; p. Jos.
Filipi, kooperátor ve Vítkovicích, za kooperátora
do Janova; p. Jos. Stanislav, kooperátor v Janově,
za administrátora do Vítkovic; do budějovské die
cése propuštěn p. Jos. Hypě, kaplan ve Šlapánově,
k investituře na faru Seewiesen. V Pánu zesnuli:
p. Autonín Píčman, farář ve Vys. Veselí, $ 10. li
stopadu (naroz. 1838, vysv. 1864); p. Ant. z Alten
barger, (V. Vulo.) farář ve Vítkovicích, + 20. li
stopadu (naroz. 1845, vysv. 1868). Uprázdila se:
fara ve Vys. Veselí, patron. Karel kníže Paar,
do 28. prosince; fara ve Vítkovicích, patron. nábož.
matice, do 4. ledna 1905.

Vzpomínka na rodáka královéhra
deockého,kněne učence a buditele mé
roda, Stanislava Vydru. Zítra dne 3. pro
since bude tomu celých 100 Jet, co odebral ne na
věčnost šlechetný kněz a profesor matbematiky na
universitě pražské Stanislav Vydra, muž o národ ve
lice zasloužilý. Narodil se r. 1741 v Hradci Králové
z rodičů nepříliš zámožných. Vycvičiv se v domově
v základních vědomostech literních, vstoupil r. 1750
do gymnasia královéhradeckého, na němě toho času
působili Jesuité. R 1757 vstoupil do řáda jejich, kde
vzdělával se v jazycích klasických, dějepisu a země
pisu. Ač věnoval ee později i filosofii, nezapomínal
sdokonaliti se ve spisovné řeči otcovské, Než láska a
nevšední nadání matematické uvedlo jej záhy na jinou
dráhu. Na doléhání výtečného astronoma. tehdejší
doby, Steplinka, přidán jest učenci tomu P. Vydra za
adjunkta, v kterémšto úřadě po celá čtyři léta hor
livé působil. R. 1769 vysvěcen jest na kněze, načež
poslán byl do koleje jičínské, aby tam dle pravidel
řádu svého dokončil terciorát. Po této akoušce působil
na osadě vilímovské jako kněz i dobroděj chudého
lida, který pohlížel na Vydru jako- na světce. Když
r. 1772 uprázdnilo se profesorské místo na pražské

náš k návrhu Steplinka na toto místo dosazen, ješto
již před tím byl ba doktora filosofie a svobodu n
učení promován; dobyv si nevšední chvály i ú,,
zůstal na universitě i po zrušení řádu jesnitekého,
ač jiní členové téhoč řádu učitelská místa svá opu
stiti byli donaceni. Vydra napsal celou řadu mate
metických spisů v jazyce latinském, z nichž první
vyšel r. 1774. Z děl jeho v tomto oboru jest nejvý
znamnější „Historia matheceos in Bohemia et Mora
via“, v kteréžto práci Vydra soustavně vypisuje,
kterak matbematika u nás v Čechách a na Moravě
byla pěstována již v minulých dobách různými ačenci
domácími. Ani fyviky, tehdá málo pěstované, neza
nedbával, ač vydal i celou řadu svých latinských a
Českých řečí tiskem, z kterých poznáváme, jak výteč
ným byl i řečníkem. Zvláště zajímavá jest sbírka jeho
českých proslovů duchovních: „Svazek kázání aváteč.
ních“ (roku 1799). Proto také byl často k slavnostem
církevním zván jako kazatel a zástapy lida valily se
všade za ním, že i prostorné pražské kostely nesta
čily. Těmito i jinými pracemi utrpělo zdraví Vydrovo
tou měrou, že r. 1799 začal chřadnouti a posléze i
oslepl. Leč, ani ztráta zraku nevytrhla Vydru z čin
nosti jeho. Důkazem toho jsou nejen vtipné epigramy,
ale i první česká matematická učebnice, kterou di
ktoval písaři svému a kterou později i nástupce jeho,
premonstrát Jandera, tiskem vydal. Ze toto dílo vyšlo,
mají záslahu Josef Ziegler a Jan Dostál, jeho žáci a
pozdější buditelové českého lidu, kteří z lásky k svému
slepému učiteli za písaře se nabídli. P. Vydra vynikal
netoliko jako učenec a zbožný kněz, ale i jako vla
stenec, který stadující mládež probouzel, by se neod
národnila, ano, naopak, aby stala se svému lidu a
poštolem národního probazení. Jangmann i jiní kři
pitelé našeho lidu velice ei šlechečného kněze vážili a
nejednu vzpomínku ma věnovali i po létech, kdyš již
na Olšanském hřbitově tělo Vydrovo tlelo.
Vydra po krátké chorobě, jak jsme již s počátku n
vedli, r. 1804 a pohřeb jeho byl tak alavný, že po
dobnébo Praba do té doby snad neviděla. Kamenný
pomník zřízen byl tomuto českému ačenci a knězi r.
1816 v síních universitní bibliotéky, kde podnes jej
vidíme. Za to díla jeho stala se dosud vzácnými, ač
jsou zachována všechna, ale ponejvíce jen v knihovnách
klášterních. Jediná podobizna slavného mathematika,
provedená v olejomalbě, zachována v bisk. kněžském
semináři v Hradci Králové, Tou dobou nalezá ae v re
sidenci O0. Jesnitů hradeckých. Bylo by zábodno, aby
i učené české kruhy povšimly si letos stoleté památk
vzácného učitelé, učence i křisitele našeho, jakých
dosud bylo velmi m“!o.

Duchova | »kademie. Sdroženékatol.
spolky královéhradecx6 oslavují v neděli dne 4. pro

since 1904 ve dvoraně Adalbertina padesáté jubi
leum prohlášení dogmatu o Neposkvrnéném početí
Paony Marie duchovní akadeoií za laskavého spole
účinkování p. t. pí. inženýrové Jančové, pí. radorá
Bartleldyové, dámského pěveckého sboru, prof. Vacka
a pp. boboslovců. Program: 1.a) Witt: „Ave Maria“
b) B. Fórster: „Orám, orám“ c) Picka: „Jažíšovo
setkání o Matkoa“ (mošský sbor). 2. Světlík: „Matce
Boší“. Báseň. 3. K. Stecker: „Ave Maria“. Soprá=
aové solo. 4. Prof. Dr. Šulc: Slavnostní řeč. 5. Gol=
termeno: „Úapricio“, Cellové solo. 6. Hymnus Mari
ánský. Smíšený uhor Be sopránovým a altovým solem.
Začátek o půl šesté hodině večer. Číslovaná sedadla
60 b, nečíslovaná 40 h. Vstap ke stání volný. —
Přelprodej lístků v Adalbertinu č. dveří 1. Čistý
výnos bode věnován na zakoupení sochy Panny Marie
Lordské. Přeplatky balon zvláště kyitovány.

Pobožnosti. Na zakončeníslavnostijubi
lejní prohlášení článku víry o Neposkvrněném po
četí Panny Marie konají se ve sdejším chrámu
Matky Boží pobožnosti (kázání, litanie a sv. po
tehnání) ve dnech od 4.—8. prosince, v neděli a
ve čtvrtek o 4 bod. odpolední, ve všední dny o
6'/, hod. večer. Ve čtvrtek koná pobošnost J. M.
nejd. p. biskup.

Sousoší marianské v Hradel Krá
lové. Letošní jubileum mariauské, př:pomínající
GOleté výročí prohlášeného dogmatu o Nepoakvr
něném Početí Panny Marie, zavdává nám příle
žitost, abychom si povšimli sousoší marianakého
v Hradci Králové. V r. 1714 zuřil v Hradci mor
a městský magistrát učinil slib, že bude-li pohroma
tato odvrácena, vystaví sousoší na náměstí. Dle
slibu učiaěného počalotaké městské představenstvo
téhož roku se stavbou sousoší uprostřed náměstí
ke cti a slávě Boží neposkvrněné Panny před po
rodem, v porodu a po porodu nejsvětější Marie,
Bv. Joachymu, sv. Anně, sv Josefu, av. Šebestianu,
sv. Vavřinci, av. Karlu Borromaeu, sv. Václavu,
sv. Janu Nepomackému, sv. Františka Xaveru a
sv. Rozalii ke cti. Roku 1717 dne 9. srpua bylo
sousošítotogevšemiozdobamidokonánoa čtverým
latopočtem opatřeno: 1.) Pereni bonori virginis
Deiparae sanctaegue decadis. 2.) Splendori Eleo
nerae, augustae caesaram parentis. 3.) Prosperitati
inclicti magistratus, dotalis urbis. 4.) Protectioni
ac largiori benedictioni populi reginae hradecensis
pie erecta consisto. (1. Ka stálé úctě Panny Bo
horodičky a svaté desítce (totiž zmíněným 10
světcům), 2. štědré Eleonoře, vznešené matce cí
sařů, 3. ku prospěchu slavného magistrátu věn
ného města, 4. ku ochraně a hojnějšímu požehnání
obyvatelstva královéhradeckého zbožně zbudované
zde stojím). Ovdovělá císařovna Eleonora, choť
císaře Leopolda I., jakožto paní věnného města
Hradce věnovala na sousoší tříletní poplatek, jenž
jí z města příslušel, Socha sama, jak z nápisu
patrno, nebyla zbudována ku poctě Neposkvrněného
početí Panny Marie, v tom smyslu, jak je článek
víry z r. 1854 vykládá, nýbrž ku poctě nadpřiro
zeného početí Pána Ježíše z paneoské matky. Ne
poskvrněné početí Panny Marie dle znění amíně
ného již dogmatu znamená, že Matka Boží sama
byla bez poskvrny hříchu dědičného počata čili
jinak, že se narodila bez hříchu dědičného v tom
stavu svatosti, jaké se těšili andělé a první lidé.

Zvláštní vyznamenání hradeckého
spisovatele. Zdejší advokát dr. Alfréd Rudolf,
tichý, ale neonavný pracovaík pro vzájemnost
česko-bulharakou, sepsal letos v bulharském jazyku
dílo: „Za zpomen na gerojtě“ (Na paměť hrdinů).
Jsou to novelistickou formou vylíčené scény z po
slední rusko-turecké války. Spis bohatě illnstro
vaný věnován památce cara Osvoboditele a Šipe
ckých hrdinů. Tato kniha uznána za jazykově
úplně správnou a z nařízení ministra vyučování
dra Šišmanova přijata do žákovských knibovem
bulharských. Bulharský kníže ©Ferdiband pro
jevil autoru zvláštní uznání, přijal knihu do své
dvorní bibliotbeky a dal zaslati panu dr. Rudol
fovi svoji vlastní podobiznu velkého formátu. Nad
to však z nařízení ministra carského domu v Pe
trobradě tlamočil ruský konsul ve Vídni (Kapnie)
autorovi dopisem ze due 25. listopadu dík cara
Mikuláše II. Pana doktora Rudolfa došlo ještě
více jiných děkovných přípisů. Od vděčných účast
níků bojů na Šipce docela poslány do Hrudoe
některé věci z válečné kořisti (turecká důstojnická
šavle, Šavle prostého vojína, handžár). Pan doktor
ztrávil v Bulbarsko dlouhou řadu let 4 v písem
nictví bulharském již dloubo jest činný; jeho
jméno jest u bratrského národa bulbarského velice
populárním.

Dopis Čecha s rasko-japouského
bojiště. Z dálného východu, s deště kulí, za ra
chotu děl, za vraždění davů hledé téméř ve tvář
emrti, zaslal český hrdina svému příteli v milém
„Hradečku“ delší dopis, z něhož ge vzácným do
volením několik vět s našimi čtenáři beze změny
sdílíme: „ . . - Co chvíli dojde nás nebo přivezou
spoustu raněných. Hoed po Ljaojanském boji, kdy
nám mnobo důstojníků vybili, svěřeno mi řízení
„důstojnického sobrání“. Tím jsem částečně v bez
pečí, ale na jak dlouho, nevím. Jsme ve „Vý
chodním oddělení“, a páni Japonci se na nás
dnes roseszlili. Naši drží jednu horu, velmi vysokou
a okopali se tam; se tří stran mají Japonce na
krku, jenom s jedné strany máme 8 nimi spojení.
Jiš od rána zaeýpávají posici tu Šrapnely, až sem



we chvěje — — — Japonci brali boru útokem a
naši mičeli, aš kdyš přišli na sto kraků, do mich
epostili; účinky byli hrozné — — — Naši ranění
nenechávají se ami odvésti, jdoa sami k obvasišti
a ještě nesou sebou celou výzbroj. Jsou to opravdu
hrdinové !O Ljaojanském boji moha říci, že to bylo
pravé peklo — do smrti vstu hrůsu nezápomenu.
Devět dol jsme nespali, málo jedli, ale mnoho
promokli. Začalo to 13.u vesnice Kusancsy; čtyry
dny jeme ustupovali obni a 16. večer jsme už
byli u Ljaojanu. Dne 17. jeme byli jako posila u
Gen. Kondratěnka; zde v tom boji jsem byl trochu
raněn. — Nejborší den byl 21., nedej Bůh, co se
tam dělo. Vzduch byl otrávený výbuchy granátů,
země se třásla a byli jsme celí černí — — —
Ten den jsem byl již bez paměti, a myslím, aby
to tak ještě den trvalo, jistě se zblázním. V hlavě
mi hučelo ještě 4 dní — — V novinách
u Vás psali samé nesmysly. Náš plán
byl boj na zadržení Japonců a nejak
u vás psali, že to byl zoufalý boj. Ja
ponců tam bylo jako much, na 300.000 a nás
125.000, ale dostali přec, že na to do smrti ne
zapomenou. Proč za námi nešli k Mukdenu?!
Nyní teprve my začínáme — — — Dnes v noci
bylo asi deset mužů posláno pod boru našeho pluku,
aby plašili Japonce. Pod horou, kterou před 2 day
zasypali Japonci granáty, našli naši raněného vo
jína, který tam ležel plné 2 doy. Chudák, jak se
radoval! Vypravoval, že k němu přišel Číňan,
který měl nedaleko něho fansu (barák) a prostře:
lenou noba mu přelomil a do hlavy ho bil. Chtěl
na něm penize; raněný mu dal svůj plášť i po
slední košili, jen aby ho netýral. Jsou zde nyní
krutémrazy,zvláštěna horách; a Japoncipomalu
mrznou. Nemocí u nás nebylo takřka žádných,
mimo bolení břicha. Jest mi tu tak smutno, vždyť
jsem tu sám a sám — — — Za Ljaojanského
boje zajel jsem sí na koni na nádraží. Myslel
jsem, zda ta neuvidím našeho poslance Klofáče.
Bylo asi 1 hod. po poledni, když začali Japonci
nádraží zasypávatgranáty; nastal strašný zmatek;
na místě byly zabity tři sestry, obchodníci vše
zanechali Páju Bohu a utíkali k Mukdenn. Kdo
chtěl, bral. Na tu bouchaninu jsem byl zvyklý;
všel jsem do jednoho krámu. Sotva že jsem vyšel,
již granát rozbil půl stěny. Vsedl jsem rychle na
koně a ujel jsem šťastoč bez úrazu Máme to zde
příjemné; jiš osm měsíců vláčíme se po polích.
Z Izévska mi majitel pivovaru 6 jeho paní (Češi
oba) nabídli v případě poranění svůj dům k o
šetřování. Hodní lidé, co ?!" Miniaturní obrá
zek, ale cenný zajisté, k dojmu nutiti zde netřeba.

Z měst. Klicperova divadla. (Spo
lečnost p. Sedláčkova.) Minulý pátek operetta
Krásná Galstbea pohostinským vystoupením al.
Groszové ze Smíchova ovšem získala; zpěv její
byl lepší, blas saokronblenější. Řed. Sedláček po
každé stránce podal vzorně Mydasa. Zpěvné vý
kony ostatních byly chatrné. Veselobra, Maroušek“
oplývala šivostí. Komický výstap,Český dobro
volník a franc. selka“se sl. Groszovou a p. Bohu
slavem byl milou idylkou. — Nedělní známá ko
medie Theodora uměleckým provedením a nád
hernon výpravou jevila mezi četně shromářděným
obecenstvem velký zájem. Čestný večer p. Koste
leckého provedením frašky „Princ Ramiro z Varieté“
přes novelikou svou cenu připravil obecenstvu
velmi příjemnou bodinkn. Pan Kostelecký (řiditel
Slavíček), p. Kříž (soukromník Klepálek), p. Bo
huslav (sluba Hruška), pí. Křížová (Veronika),
působili nadšení .—Leckterá francouzská bercenná
fraška jeví v obecenstvu neprávem více přítažli
vosti nežli děj cennější, z našeho českého života,
jako Šubertovy „Žně“, v nichž opravdu poutavě
a časově vykresleny charaktery osob. Tato česká
práce zasloužila u obecenstva větší pozornosti. Pan
Kříž (továrník Lebduška Petr) nevšední uměleckou
routinou uchvátil; též ostatní stavěli se mu čestně
po bok. Ve středeční méně cenné francouzské
vaselobře„Manželové paní Leontiny“o palmu večera
se dělili: pí. Procházková, pp. Sedláček, Kříž,
Pařížský. Umělecké anaze celé společnosti všecka
Čest, jen kdyby byla odměňována větší návštěvou.

Úmrtí. V úterý zemřel v Králové Hradci
po delším utrpení zaopatřen sv. svátostmi p. Ant.
Spora, lékárník, ve věku 39 let. Zesnulý pro svou
milou povahu by! ve všech krůzích všeobecně
vážen. Pobřeb koná se dnes odpoledne na hřbitov
novohradecký. ;

Ve schůzi měst. zastupitelstva krá
lovéhradeckého dne 25. listopadu 1904 usne
seno následující: Nadace Laušmanova udělena Jindř.
Bayerovi a Jar. Bergrovi, nadace Váci. Mil. Červeného,
Rad. Stejskslovi. Nadace Anny Vojtěchové pro starší
chudou a počestnou panna převzata do obecní správy.
— Při nadaci Jos. Bartušky zřízeno další šesté místo.
— Nadace A'. Protivy udělena Anně Balle ové v Kar
líně. — Na stížnost p. posl. Formánka do předepsání.
činž. groše usneseno, še nutno dříve zjistiti u ber
inspektorátu, mooho-li bylo odepsáno domov. daně
činž. za byty prázdné, načež se příslušný obnos čině,
odepíše. — Měšťanské právo uděleno pp. Fr. Kleplovi,
Váci. Machatému, Al. Tichémua Jana Kroupori. —
Kanálová taxa z budovy veřej. nemocnice K 980-483
byla slevens. - Svoleno ke koupi pozemků za účelem
arondování lesního velkostatku. — Pí. A. Štefkové
prodán pozemek č. kat. 188-8, 1 čtver. sáb za 100 K.
— Schválen změněný jísdní řád pro povozníky. —
Rovněž echválen řád desinfekční a instrukce pro do
sinfektora. — Svoleno, aby malí živnostníci mohli

v neděli dopolédne avé sboší opět vykládati na Velkém
náměstí. — Na žádost p. G. Komlinka za udělení
koncsse hostinské pro čp. 5 dá ae c. .k. okres. bejt
manství vyjádření semítavé. —. Schváleny protokoly
o předcbásejících několika schůzích. — Sválena směna
posledního odstavce $ 53. jateč. řádu.

Průplav pardubsko-přerovský. Otázka
průplavní a regulační v severovýchodních Čechách
tak důležitá, zdá se, že nadobro usuula, ješté že
někdy v časopisectvu důležitost její prosvitne.
Profesor Bmrček v nejnovějším svém spise „Průplev
Pardubice-Přerov-Krakov v souvislosti s ostatními
průplavy dunajskými“ opětně zastává se vedení
průplavu z Přerova do Pardubic, Hradec úplně
pominut. A na Hradecku a kolem Orlice vůbec
mrtvo, ač nebude v budoucnosti nikomu Ihostejno,
už zřízením průplavu ne Pardubice polovice vody
s Orlice ee odvede a všechen živější ruch odatě
huje se do okolí Pardubic. Není vbodno čekati aš
na poslední chvíli a o věci tiše uvažovati mezi
povolanými znalci. Otázka vedení průplavu Da
Hradec či ns Pardabice musí zájmem lidu rozví
řiti, zevšeobecniti, jen tak prokáče se přednost
teho či onoho vedení průplavu, Čímž vláda jistě
musí se pak říditi. Záleží na povolaných činitelích,
aby zájem ten pronikl u nás i do těch nejposled
nějších dědin.

Spolek ma podporu chudých stu
dujicích zdejších statních středníchškol konal dne
18. listopada t. r. valnou sobůsi. Fonkcionáři spolkoví
přednesli své zprávy, po té zvoleni noví členové vý
boro, kteří ve schůzi výborové dne 26. listopada zvo
lili jednotlivé fankcionáře. Předsedou zvolen opětně
p. ředitel Branžovský, místopředsedou p. Dr. Frant.
Srdinko, zem. advokát, jednatelem p. prof. Jindřich
Seshák, pokladníkem p. prof J. Veverka, dálezasedají
ve výboru páni: V. Collino, lékárník, F. Fivcber, c.
k. professor, F. Hailička, c.k profesor, Eco.Miřioveký,
c. k. professor, Jos. Novák, c k. ředitel učitel. ústava,
Dobr. Orel, c. k. professor,Vil. Steinmannc k. ředitel
gymnasia, Jiří Tolman, knihkupec; jsko náhradníci

áni K. Feierabend, c. k. professor, Vlad. Kredba, c.
k professor, K. Kuchař, c. k. professor, J. Kulíř, řed.
měšť škol, Ed Procházka, c k. protessora Ot. Vojta,
městský důchodní Revisvry účtů opětně zvolení pp.:
professoři J. Vocásek a Iga. Svoboda. Děívějšími jed
nateli p. prof. Dra. Posejpalovi (nyní na Král. Vino
hradech) vzdány díky za horlivou činnost ve prospěch
spolku.

Ples spolku ma podporu chudých
studujících bade konán dne 10. Jedna 1904 ve
dvoraně besední. Přípravy k oblíbenému tomato plesu
jsou již v plném proudu. Tyto dni počaly ve již roze
nílati pozvánky. Případné reklamace pozvání lze za
slati jednateli spolku p. prof. Jindř. Seebákovi.

Spolek vojen. vystoužileů v Hradel
Králové koná řádnou valnoa hromadu svou dne
6. ledna 1905 o 2. hod. odpol. ve apolk, místnosti
Adalbertinn, Svůj spolkový ples pořádá v. neděli dne
8. ledna 1904 vo dvorané Adalbertina.

Změno firmy. Obchod.p. J. V. Dvořáčka
zbožím koloniálním, materiálním, barvami a semevy
na Velkém nam., č, 157, převzal p. Fr. Viktorin a
povede jej pod firmoa: J. V. Dvořáčka nást. Fr.
Viktoriu.

V panoramě Nár. Jednoty Sovere
české v Hradel Král. v bývalémklášteře
za kostelem sv. Ducha vystaveno bude příští týden
odé dne 3. do 10. prosince 1904 60 překrásných
obrazů: „Brasilie“.

Ve schůsi mistrů pekařských +pol.
okresu královéhradeckého, minulou neděli do Hradce
Král. svolané za účelem sdružení mistrů českých
v jednolitý celek, o zamýšlené organisaci sta
vovské vhodně promluvili pp. prof. K. Krýzl a
měst. rada J. Růžička. Do výboru okres. organi
sace zvolen p. J. Růčička předsedou, pak p. Riedl
z Kuklen a p. Juliš zde. Schůze účastnilo se 29
metrů z celého okolí.

Vhodný dárek k vánočnímsvátkům lze
doporečiti pojištění u zemské životní pojišťovny
markrabství Moravského. Tato pojišťovna nabýva
jící vždy více půdy docílila za 3 roky pojištěním
obnosu ve výši třiceti milionů korun, čímž žádoý
ústav v Rakousku v posledních 50 letech vyká
sati se nemůže. Sazby nízké, širším třídám velice
vhodné a přístupné. Bezpečnost a trvání zaručeno
vrchním dozorem moravského zemského výboru.
(Vis insert.)

Nový spouštěcí stroj rakví. Pobřební
ústav p. H. Richtra v Hradci Král. zakoupil od české
firmy F. J. Nejedlo z Prahy patentní stroj na spou
štění rakví, s kterým provedena byla demonstrace na
hřbitově Poachovském. Průběb zkoošky byl nejvýš
uspokojující. Rakev spočívá jako na katafalku, zející
jámo, ať již v podobě hrobu neb hrobky, není viděti,
a po ukončených obřadech rakev s pozůstatky mizí,
aniž by nastalo nejmenšího rušení pozůstalých. Zaleší
nyní na obecenstvu ssmém, by v oznání účelnosti
věci samé, a ocenění snahy pohřebního ústava p. H.
Bichtra, způsob tohoto novodobého pohřbívání u nás
saveden byl, a nedůstojné spouštění provazy neb po
pruhy odstraněno bylo. Poplatky za ponžití jsou ne
patrné!

Z Předměřie do Předměřic. (Slavnému
okresnímu výboru na uváženou). Zítra dne 3. t. ©.
rozhodne se obsazení lékaře obvodu Předměřického.

Páni výboři, nežk volbě sasodnote, avědomte si dobře
důležitost volby této! Potřebujeme lékaře, který má
se soboujiž veliký kus prakse, Volte tadíž muže tohoto,
nedbajíce na agitaci jeho konkurenta. Doc“ 3, de
pracně vyprošené podpisy na arších nezmýu pány

výbory. Tolik koždý uvědomělý občan ví, še horečnou
agitecí sehnané podpisy nemohou býti tak účinným.
vysvědčením jako davědňená“ pralese dtaršího Jókaře.
Volte taďíž nestranné a spravedlivě| Volte v zájmu
celko! — Neutrální občané obvodu Předměřického.

Temburašský komeert. V neděli 11.
prosince pořádá katolická Jednota v Třebechovicích
velký koncert tamburašský, spojený e mikulášskou zá
bavou. Yatupné nečlen 40 b., člen 20 bal. Slušné
dárky opatřené adressou přijímány budou v den zá
bavy od 1—5 bod. odpol. v místnostech Jednoty.

Z Kostelec m. Orl. | Katolické| Jednota
pořádá ve čtvrtek dne 8. prosince 1904 velkou aka
demii na oslavu padesátiletého jubilea Mariánského
za spoluúčinkování p. t. sboru tembarašů z Hradce
Králové, pěveckého kroožka vpp. Sabuly s Gyarko
vic.e. Slavnostní řeč prosloví vadp. Dr. František Šulc,
konsistornírada a professorz HradceKrálové.Začátek

v7 hod.večer na Rabštejně. Vatapné nečlen 60 h,člen 80 h.

, Z Kměšle u Král. Městce. Vnedělidne
27. listopada t. r. konal zdejší politický klub křest,
socisiní veřejnou schůzi lidovou. Na programu byla

přednáška 3 T. J. Jironška, redaktora „Našich Listů“z Praby, „Ó význama práce a její povznesení“ Úča
stenství bylo hojné. Vážený p. řečník na své skoro
2 hodiny trvající řečí ukázal z dějin, kterak právě
teprvé křesťanstvím práce zasloužené cti a vážnosti
došla a i dnes od těch, kteří opravdu křesťany jeou,
v pravdě vážena jest. Promlavil o dějinném vývoji
práce řemeslné, o její rozkvěta, připomenal, kterak
ze stava řemesinickéhe vyšli mužové slavní, první
velikosti, jako Franklin, Jemes Watt, Stephenson,
Edisson a j. m. Oavětlil, kterak liberalismus nové
doby to byl, který zejména svobodon živností femeel
nictvo zotročil ve prospěch vše vyseávajícího velko
kapitála, jenž při své velkovýrobě z nádenníků dělá
řemeslníky v tak zvaném „dělení práce“ a také na
opak: z řemeslníků — nádenníky. Řemesla patří ře
meslníkům, pak se povznesou, pak i práce řemeslné
opět se jaksi oduševní, zušlechtí. A proto řemesla
masí práv svých Zžádati zpět. Musí utvořiti se zase
společenstva svéprávná! Řemeslnickou otázku rozřeší
však zase jen řemoslníci, poněvadž jen ti znají, čeho
v té věci znáti třeba a jen oni se otázky té upřímně
ujmoa. A proto jest potřebí zástupců řemesla v zá
konodárných sborech. V dalším výkladu svém při
kročil pan redaktor ku pojednání o otázce rolnické.
Vybízí rolníky, aby dle energického postupu dělnictva
svorně postupovali ka vydobytí svých práv, jichž dnes
úplně postrádají. Jaká práva má dnes rolnictvof Obě
tovati sel Rolnictvo nemá ku své ochraně ve své vý
robě zákona žádného. Kartelly, obilní buray, to jsou
ta „práva“, z nichž „těší se“ u „těží“ dnes rolník!
Ralnictvo namnoze „dělá“ poslance — a přece, jak to
dopadá s ním?! Teprvé v nejnovější době pomala sa
číná ae pracovati, ale železná pouta rolnictra dosud
jsou pevná. Platí rolník ovšem poměrně malou mzdu
svómu dělníkoví, ale z čeho má tuto mzda zvýšiti,
když i tak stále hlouběji a blonuběji hmotně klevá!!
Chraňte výrobu rolníka a pak bude jinak. Na vídeňské
obilní burse je asi 100 obchodníků a mezi těmi 75
„Pán Bůh rač chránit“, kteří již všickni mají umlu
venu, co budou za který drah obilí platit. Jestliže
rolník dnes nechce za to prodati, však prodá zítra
jestě laciněji a pozejtří bude proti chabrusu ještě
měkčíu! Na obilní tra patří jen interesenti, rolníci,
mlynáři, pekaři. Ve velkých městech policajti honí
překapnice potravin, 3le obilní bursa žije. — Socialní
náprava je možná, a a se musí díti před obličejem
všech stavů a ceston mírnou, láskou vespolnou, vzá
jemnou podporou. Společensky žít a společensky jednat!
Toť zásada, která vede bezpečně k žádoucímu cíli.

Z Lomnice m. P. KatolickájednotavLom
nici n. P. pořádá v neděli dne 4. prosince t. r. ve
dvoraně hotelu p. Jos. Řeháčka „Mikuláškou zábavu“
s bohatým programem. Začátek určitě 0 7. hod. večer.
Mezi jednotlivými čísly účinkuje budba. Dárky řádné
zabalené a patřičnou adresou opatřené přijímány bu
dou jen Be zjištěním jména odesílatele v den zábavy
od 9—12 hodin dopol. a od 2—6 hodin odpol. Porto
od 10—20 h. Vstupné: host 60 h, člen 30 h.

Z Kolína mad Labem. Neurovnanépo
měry naše zabředají čím dále tím do horší situace.
Nestačuje štvanicím známékliky již útočenína osobní
čest jednotlivců, pouští se nyní do vážnosti a cti ústovů
peněžních. Není divu, že obecenstvo, které grynder
skou politikou klesající atrany kapesně velice bylo po
škozeno, a které vůbec stává se nesmírně nedůvěřivým,
při takovémto stavu věcí dostává horečku a vidí v po
bouřené fantasii věnde zlodějea v-každém podniku
jenom lupičakon skrýš Jak to bude prospívati celko
vému rozkvětu města, nkáže budoucnost. Ovšem ti,
kteří to všecko punktují, mají již dosti a jejich patrio
tismus šel tak daleko, pokud sahaly kšeftičky, když
od těch byli odstavení, nemá je více co poutati k městu
našemu. A co po nich zůstane, to je jim jedno. —
Pověstná „Česká Stráž“ se známou evangelickou sná
šenlivostí vrhla se na zdejší katechety, jež e routinou
sobě vlastní pohazuje blátem. Jednomu při tom drží
přednášku z paedagogiky, druhého poslintává eproston
pomlavou. Jsme redakci tou radou, aby záležitostí
prvou i drabou hlava ei příliš nelámala, a raději
obrátila zřetel svůj k svémuvlastnímu prahu, kdežmá
emetí až nad hlavu. Smatné by bylo, aby pastorská
moudrost předpisovala katolickému katechetoví, čemu a
jak má učiti, anebo enad jak má děti k ev. zpovědi
připravovati. — Subvence, jíž dostane se městu na
Šemu dle rozpočtu na příští rok říšské radě předlože
ného, umožní, že konečně říšské silnice do města
ústící badou přivedeny do náležitého stavu a že tak
pomoženo bude opět v jisté části k lepšímu vzhledu
města. Bylo to již dávno čádoucno, a jest to jen ne
patrná splátka na ty příjmy, jež atát z obce těží.

Z Kutné Hory. Politicképroudy,ježotev
řením rady říšské byly zvířenya jež vynesly na povrch
trochu těch dloaho voličstvem toužených echůzí, ne
chávají u nás opět trochu kalu, jímů protivné poli
tické atrany navzájem statečně se pobazují. Dávno za
pomenaté historky vynořají se opět na povrch a kde



nestačí síla důvodů, tam musí pomáhati ovšem laciné
vtipy nebo hrabá pomluva. Počíná se tu opět opa
kovati bistorie jako před 15 loty. Tehdy naseté dračí
símě teď začíná zráti a vydávati hořké ovoce. Kdo má
lásku k městu a k jeho velikým oflům a úkolům,
musí této nasdařbůb proplýtvané energie jenom lito
vati. Co horšího pak přitom, že venkov jest štván
proti městu i k veliké své škodě. Není diva pak, še
romvážnějším živlům přejídá se věčná tato štvanice a
že buď úplně se uchýlily neb mají úmysl se achýliti
v ústraní, — Stavba dráhy utěšeně pokračuje arychlé
tempo, s jským práce jest prováděna, dává naději, še
také v stanovený čas bude otevřena tato nová tepna
mající přiváděti do těla našeho města novou krev a
s ní nový život. — Nemile dotklo se občanatva, še
velkolepý ústav, c. k. reální škola nákladem vyso
kým sbudoraný, státu se nechce líbiti a še při jeho
přejímání činí obci potíže. Badov takových je jistě
po vlastí naší po skrovnu a nevyrovnají se jí ani bu
dovy školní nákladem státu vystavěné a přecety těš
kosti. Snad to má býti také jedna s těch hořkých
pilulek, jichž nám nym vláda dává značně dost. Že
by tím chuť k zbudování podobné nádherné budovy
pro c. k. paedagogium vzrostla, o tom lze důvodně
pochybovati. — Ač na jedné straně každá maličkost
vládním orgánům roste v obrovitý nedostatek, na drahé
atraně pranic se nehledí na sebe větší nedostatky a
ne prašeredný vzhled budov čistě erárních. Platí to
u náso bývalé jesnitské kolleji, nyní kesárnech c. ak.
21. plaku, které podle restanrované svatyně ev, Barbor
ské zrovna straší. Ke kráse jejich a k jich vzhledu
nepřispěla ani tak těžce vydobytá tabulka e českým
nápisem. Zvláště strana jižní k chrámu přímo obrá
cená činí svojí otlačeností dojem hrozný. Snad by bylo
dobře, kdyby náš zástupce pánům u zeleného stolu
trochu připomenul jejich povinnosti. Platí snad zákon
o udršování budov v slušném stavu pro všecky.

Z Jilemnice. V milé paměti zůstanevždy
v dějinách naší katol jednoty den 27. listopadu
t. r. Zavítal totiž do středu našeho milý host, dp.
Josef Filler, kaplan semilský, by ve veřejné schůzi
spolkové promluvil o věci velice časové, „0 me
diumismu“. Prostorné místnosti městské radnice
naplněny byly lidem obojího pohlaví z blizka i
z dáli, a to v počtu takovém, že směle můžeme
tvrditi, že dosud žádná přednášku neb zábava,
v místnostech těchto pořádaná, tak velice četné
návštěvě se netěšila, Přítomných bylo na 500 osob,
mezi, nimiž městská inteligence velice četně byla
zastoupena. Přednáška, spojená s praktickými po
kusy, všeobecně se líbila a dp. přednášející občas
hlučným potleskem byl odměňován. Než, jak to
již na tom světě bývá, všem se přece zachovati
nemohl! Několik přítomných spiritistů totiž občas
snažilo se účinek slov řečníkových různými po
známkami seslabiti; pochodili při tom ale vždy,
jako jenerál Gótz u Jankova. Zvláště před ukon
čením schůze snažil se jeden z nich kladením
různých otázek dobýti sobě vavřínového věnce.
Poněvadž ale otázky ty byly v podstatě své velice
nesmyslné a nemístné, jslo se obecenstvo samo
proti tomu protestovati a raději místnost opouštělo.
Tím skončila zdařilá schůze tato okolo jedenácté
hodiny večerní. Vzdávajíce tímto dp. řečníkovi
nejsrdečnější díky, pronášíme přání, by přednášek
takých hojně pořádáno bylo všude tam, kde me
diánatví, tento výkvět staro-moderní nevěro-pověry
kořeny své bylo zapustilo. Zdař Bůh!

Různé zpřávy.

V PRAZE »OBNOVU«
dostati lec v knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žilné ulici a vprodeji novin p. M. Vlčka na

Příkopech.

Čechové vídeňští volají dále. VeVídni
mají kromě Čechů všichni národové naší říše své
kostely, třeba jsou tu jako Rusové, Srbové a Ita
lové v počtu pranepatrném; i dalecí Francouzové
a Angličané, ba i Muhamedáni honosí se tu svým
kostelem. Ale ubozí vídeňští Čechové, jichž úředně
napočítáno 103.000, jsou ve svém domově posled
ními za všemi národy celé Evropy, nemajíce ani
kapličky. Nedivno pak, že bratří naši vídeňští
neslyšíce slova Božího v jazyku mateřském, pro
padejí nevěře, tak že čím dále, tím více je pozo
rovati v lidu našem znemravnělost. V poslední
době dary na zřízení kostela ochably. Poslanci
čeští s pramalou výjimkou snaží se poznati po
měry, v jakých žijí vídeňští Čechové. Ze všech
českých poslanců z Čech ani jediný nepřispěl ha
éřem. A učitelatvo? Sotva několik poslalo pří

lgpěvky, již vrhl se na ně „Věstník“ p. Úlehly,
pranýřoval je, a ta odpuzoval mnohé, kteří by
snad byli poskytli podpory. Přáli bychom pánům
„pokrokovým“ nablédnoutí do záznamu příspěvků

počet kněžstva přispívá na tuto českou školu, a
— jsk málo je tam pánů „pokrokových“, ba ani
vůdcové pokrokových nepatrný dárek, zvaný „ko
runová daň“, nevbětovali, — při tom však praný
řejí ty, zteří přispěli na český kostel. Je to
smatný zjev V našem národě. A města česká?
— Němci až z říše posílají na stavbu zbytečných
německých kostelů protestantských; a naše městaP
— odbyla nás 5—15 kor. I sama Praba na zá
chranu svého českého lidu macešsky se zachovala.
Jak se tu diví člověk, když chudé horské vez
nice a Jihlavy (Palapín, Samrákov) pošlou snač
nější Část, a mnohá města zámožná ničeho.

Kdyby 8,000.000 Cechů dalo průměrně pouze
4 h, až by tu bylo 120.000 K. Třeba jen 100.000 K,
aby za pomoci hraběte Harracha koupen byl na
zřízení čos. bohoslužeb ve Vídni klášter a kostel
na Rennwegu s přiléhajícím stavením. Několik
těch baléřů darovaných jistě velký užitek ponese.
Dary přijímá vsdp. dr. Ant. Horný, kapit. děkan
a prelát ve Vídni, Stephanspl. 6.

Hlíza ma těle polském. Vneděli13.li
stopadu t. r. byly ve Varšavě, | hlavním | městě

rnského Polska, velké krvavé demonstrace, při nichž
několik osob zabito, na sto raněno e přestisíc satčeno.
Demonstrace započaly a měly se opakovati před ka
tolickými kostely, kdyš právě lid z kostela vychásí,
aby byl proti avé vůli do boje pouličního stržen, a
původcové, socialisté šidovětí, mohli záda svá krýti.
Za tím účelem přivezeno z Ruska do celé čtvrti i
dovské ve Varšavě značný počet rovolverů, mimo to
rozděleny tu i roční pumy naplněné dynamitem. „Dzen
„nik Pozneňski“ v té příčině praví, že „povstání polské
r. 1868 bylo nepoň národní, kdežto od Času, kdy po
řádání demonstrací v Rusku vzali do rukou židovští
socialisté, přistěhovavší se do Polska z Ruska, a tedy
nemající s polskou společností nic společného, celá ta
skce stala se Polákům úplně cizí. Do nedávna byli
socialisté aspoň značnou částí Poláky, nyní však polská
-jejich firma jest lží. Celé ruské Poleko saplaveno jest
šidy z Ruska. Po Kišiněvě zátopa Polsky raskými
šidy je dvojnásob ailná. Živel ten obdařil Polsku Dej
prvé krachemstavebním, dnespak ji obdařají revolucí
socialistickou. 29. listopad měl býti oslaven demon
strací jako ročnice povstání listopadového. Židé tedy
nejen polských eocialistů, nýbrž i polských národních
památek zneužívají ku svým účelům. Všecko to jsou
věci hnusné. které pravým citem polským otřásají tím
spíše, pomyelí-li se, že zneužití podobných hesel může
opět mnoho navinných lidí polských státi život i zdraví “
Tak jednají židé jako vůdcové socialní demokracie.
ale zástopy soc. demokratické toho nevidí, vždyť jsou
oslepeny židovským zlatem. Celá Ras úpí pod jařmem
židů, kteří právě nyní války rusko-japonské hledí vy
užitkovati ve avůj prospěch. Ty bouře nyní na Rasi
častěji do boje odcházejícími zálošníky prováděné jevu
vlastně způsobeny didovako-eocialistickým uávodem.
V kalných vodách nejlépe se loví, to dobře vědí židé,
ale aby za rodnou zemi, za cara krev prolili, ani po
myšlení. Na tisíce židů uprcblo letos z Ruska, aby

jich spřešenci social. demokraté pravými vlastenci!

Z evavg. kazatele katolický kméz.
Dne 15. t. m. byl v Jitoméřickém semináraim kostele
dosavadní evangelický kazatel a profesor gymnasia vo
Vratislavi dr. Ludvík Seidl přijat, když byl eložil
slavnostní vyznání víry, do katolické církve, Dr. Seidl
bude studovati v Litoměřicích bohosloví a atene ae
katolickým knězem.

Úpadek okres. hospod. záložny na
Mělmíce, který na okresu mělnickém nasil tolik
běd, jemuž za obět padlo několik set rolnických statků,
konečně předminulý týden po 7 letech ukončením kon
kursu odstaven z veřějného jednání. Věřitelé dostali
58:7 procent, nečítejíc v to ztráta úroků. Konkurs na
zálošnu tuto prohlášen 1:. ledna 1898, Schodek činil
tehdy 1,776.625.66 K. Čím dříve provedeno narovnání,
tím lépe pro věřitele, jinsk mnoho padne na útraty
kopkureního řízení, které v tomto případě činí : Správ
cům konkorení podstaty dostalo se dr. Tieftrankovi
80.000 K a na hotových výlohách 29.142-99 K, J. Le

goerovi 61.960 K, F. Stejskalovi 6176-20 K, nákladonknrení massy 18.198'41 K, za revisi 16.878 h atd,
Nepoctivost a nesvědomitost bývalého ršemocného po
kladníka mělnické záložny Vinklera, jakož i lehko
myslnost, hříšná důvěřivost a neznalost dozorčích or
gónů jsou mocnou pobídkoa, aby na místa hospodářů
s veřejným majetkem povolávány byly osoby skromné,
povolání svému a pravou svědomitostí se věnující,
Úkola svého znalé a neustálé kontrole podléhající.

. Olemoneký zkrachovaný milionář
Moritz Fischer dostal za své finančnípůsobení,
jímž přivedl mnoho živnostníků na mizinu — týden
vězení. „Olmůtzer Tagblatt“ oznamuje, že byli soud
cové až k slzám dojati obranou obžulovaného; kdyš
byl vynesen rozsudek, bylo prý zřetelně viděti slzu
v očích soudce. Chodák, ten židovský bankrotář|
Mnoho křesťanských živnostníků bude pro jeho pe
něžní činnost trpěti dlouho velikon bídu, ale co je
komu po nich? Hroznější věcí jest, še musí podvodný
Moritz celý týden tréviti ve vězení | Takový nóbl pán,
tak dobrou a pobnutlivou vyřídilku měl — a teď na
jednou bude pokládán za kriminálníka! Když některý
chudák v největší bídě se nalezající skyva chleba
odcizí, udělá se s tím „lampem“ krátký proces. Ale
nad nóbl-podvodníkem tekou slzy soucitu. Vzpomínáme
si při tom, jak elegantně se zacházelo s milionovou
podvodnicí Terezou Haumbertovou ve Francii, Vyšetřu
jící soudce této virtuoace v podvodu po přelíčení do
cela podal ruku. Ina, byla to pro něho velká čest,
že se zlodějkou telik „slovntnon“ mohl věbeo mla
viti. Za to však v téže Francii bezbranné řeholnice
byly násilně vojekem vybáněny z vlastních příbytků,
jako by se dopastily nejčernějších zločinů. Za to nóbl
páni se těší nejvřelejšíma aoacitu, i když musí trpěti
zcela spravedlivě sebe mírnější trest.

Spotřebauhlí na loďstvu baltickém,
které právě jest na cestě do boje proti Japoncům, je
veliká. Denně spaluje se tu 3140 tun (tuna jest10g),
ač se ta neploje plnou parou, pouze třetinou. Při sa
stávkách spalojo se denně 423 ton nhlí. Aby se ora
zilo 1000mil, spotřebuje loďstvo to 16,966 tun uhlí.
A do Port Arthuru jest 17.000 mil. Spotřeba uhlí
ohromná.

Americké sázky. Při posledníchrolbách
presidenta konaly se v Americe hojné a při této pří
lešitosti vždy obvyklé sázky. John Carman, demokrat
z Orange v NewJersey, vsadil ce s Jiřím Parsonsem
s téhož města, bude-li svolen Roosevelt, če pojede
ulicemi města na praseti, a to obrácén obličejem k ocasn,

ženec Parkerův, že Lude bydlet deset dnů ve svin

ském chiívku, vybraje-li Parker, -pakli by prohrál, měl
Jeho protivník, pomazaný olejem a posypaný p-polem,

taviti se na poli a vítěz měl ne něj bázeu shni.
Ými jablky. Jistý policistaohtál ai dáti všecky suby

v horní čelisti vytrhnouti, bude-li Roosevelt poražeu;
dvě dívky se nikdy nehodlají provdati, nebude-li zvolen

jich kandidát. Ve atátě Jova„prohláni jistý faruař,še převezme starost o celou rodina svého souseda i
o výživu jeho, bnde-li Rooseveltiporažen. atd. Při dřivěj
ších volbách sázeli muflové jako cenu avé šeoy. Nyní
všakprotitéto sázcezakročilavládaa povolanéúřady
církevní,

Světová statistika. Na konciroku1903
bylo na světě 1.652,503.000 lidí a přibylo jich
během roku 24,203.000. — Dluby celého světa
se páčí na 177.016,124.000 K. Nejvíce je sadlu
tená Francie; máť 31 miliard dlubu, po ní Velká
Britanie asi 20 miliard, pak Rusko 19'/, miliard,
Německo 18 miliard, Rakousko 14 miliurd.

Zase jeden. Socialní redaktor J. Bartl,
který vydával ve Falknově list „Vůle národa“,
dopustil se v Krumlově zločinu proti mravnosti,
byl zatčen a odsouzen na 3 měsíce do těžkého
žaláře.

Podporajte české školství vo Vídni!
Spolek „Komenský“, jeuž se stará o českou škola
„Komenského“ ve Vídni, platí svým 16 učitelům přes
20.000 K ročně méně, než-li badou míti učitelé na
školách veřejných ve Vídni. K tomu žádná ponse,
šádné odbytné « žádné nemocenské ani iavalidní po
jištění ; též vdovy a sirotci po učitelích byli by úplně
bez ochrany, Školu „Komenského“ navštěvoje nyní
826dítek; přes50,090 však čes.dětí, poukázanýchna školy
německé, spíná k vám race a prosí depoň o koranu
ročně; jsou to jen 2 haléře týdné, které dáte 1 že
brákovi. Tak zpomoženo býti můše mnobým. Zásilky
řídí ee na spolek „Komenský“ vo Vídni III, Messen
haneerova ul. 2.

Matiční pohlednice vámočnía nove
roční budou vydány také letošního roka a to v ú
pravě ještě nádhernéjší, než-li byly lonské. Čeští
obchodníci, kteří objednají větší množetví matidních
poblednic, obdrží obvyklou knihkapeckou srážka.
Ústřední Matice Školská ochotna jest českým firmám,
jež posílají blahopřání k Novému roku svým zákaz
níkůn, za výhodných podmínek dáti přitiskaonti k no
voročnímu blahopřání 1 jméno její firmy, objeduají-li
v kanceláři matiční alespvň 600 novoročních pohlednic.
Objednávky o tom natno ozoámiti kanceláří Ústřední
Matice Školské nejdéle do konce měsíce listopadu.

Příloha. K dnešnímu číslu našeho listu
přiložen je obrázkový vánoční seznam Singer Co.,
akciové společnosti pro šicí stroje v Hradci Krá
lové, obsahující odporučení její výtečných, jako
užitečný vánoční dar zvlášť so hodících původních
Slogerových rodinných šicleh strojů.

(Zasláno)
„Lidový křesťaneko-sociální spolek pro Ho

loblavy a okolí“ plní tímto milou povinnost vzdá
vaje nejvřelejší díky vdp. Dr. Fr. Reylovi sa vý
bornou přednášku, kterou při ustavující schůzi
dne 27. listopadu 1904 ochotně konal. Rovněž
srdečné děkuje dp. Frant. Jaklovi, katecbetovi
v Hradci Králové a tajemníku všeodborového
sdružení dělnického p. J. Polákovi za vzácné
služby při zakládání spolku laskavě prokázané.

Za »Lidový křesťansko-sociální spolek
pro Holohlavy a okolí«

Fr. Frydrych,
t. č. předseda.

Listárna rodakce.
Uzávěrka příštího čísla jest sa příčinou

čtvrtečního svátku jiš ve středu v poledne, proto
prosíme o včasné dodání zpráv.

"Tržní zprávy.
V Hredoci Králové, dne 26. listopadu 1004,1

hl pšeniod K 16:60—17-40, tita K 12-60—18-00, ječme=
ne K 11:40—12-40,ovsa'K 7-20—820,prosaK0000
—00:00, rikve K 18-00—00)'00,brachu (modrý) K 22:00
—2400,čočky K 30-00—32:00, jahel K26:00—00:00, krap
K 18:00—36:00, bramborů K 480—600, jetelového
semene červeného K 120:00—184'00, jetelorého semene.
bíléhoK000*00—00000, růžáku K 00-00—00"00,máku
K 32-00—00:00, lněného semene K 16-00—00'00, 100
kg žitných otrab K 13*00—0000, 100 kg pšen. otrub
K 183*00—18*60, 1 kg másla K ?40—2680, 1 kg sádla
vepřovéhoK 1'73—0'00, 1 kg trarobu K 028—08£,
1 vejce K 0*06—0-08, 1 kopa zelí 4:00— 4000, 1 kopa
petržele K 0'00—0'00, 1 kopa kapusty K 2*00—5'00,
1 hl cibule K 6-00—6-20, 1 kopa drob. zeleniny K
1'00—6*00, 1 pytel mrkveK 6:00—6-20, 1 kopa cerele.
000—0:00, 1 hl jablek 00*00—0:0, 1 bl hrašek 000
—00'00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 26. listopadu 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice bl 167, žita 105, ječmene 121, ovsa
107, prusa —, vikve —, hrachu 0, čočky —, máku
—, jehel —, krup 10, jetelového semínka 83:/,,
lněného semene —. 3.) Zeleniny: zelí 18% kop,
petržele — kop, kepusty 27 kop, cibule 41 hl, drobné
zeleniny 117kop,mrkve 81 pytlů, cerele — kop, brambor
138 hl. 8) Ovoce: jablek 108 hl, hrušek — hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 7 kusů, poderinčat 284
kusů, bůzlat 0 kasy.
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levnější druhy, zdarma.
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Paramenta.

lgnáce V, Neškudla Syn
| (protokolovaná firma) z

i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
1 (bratr P, J. Nelkudly, faráře ve Yýprachticich) |

JA doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu |:
| svůj osvědčený a Často vyznamenaný 

výrobní závod

všech kostelních paramentů, :
praporů a kovového náčiní.

MCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

80 napokádání franko zašlou.udndn ji B. OABVBUHKYCD1 0000 6:

Grand-Hótel

gap“ Každý čtvrtek

vojenský(. 40.0

KONCERT

bez jakéhokoliv Zvýšení cen na kašdou
stanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 808.

"+

zavedl jsem

dva zvláštní formáty
velkých obrazů ve způsobu platinovém,

úplně trvanlivé za značně sníženou cenu
a poskytuji tím každému lehkou možnost

«=ellzéobrazy
též dle zaslaných fotografií

mmm Sobě Snadnozaopatřiti. am

G.a k.dvorníně fotograf

J. FH.Langhans,
Hradeo Králové, Adalbertinum.

Závod umělecký a papírnický

Jos, Kieslicha v Hradci Král,
doporučujeobrazy Madonny a Krista, „
obrazy a zrcadla všech možných
drubů, kříže, sochy, požehnání,

stojánky na fotografie a nej
různější

umělecké předměty.
Výroba moderních

rámoů
ve vlastní

7 skvostné kassety,
alba, památníky,

modlitební a obrázkové
knížky, obchodní knihy,
kalendáře, poštov. krabice

atd. atd.

Obrovský výběr dopisnic.
Vždy solid. obsluha, levné ceny, velký výběr.

Zemská životní

| pojišťovn a Zemí
Moravského

(dosud jediný domácí ústav toho druhu
v zemích koruny České),

která jest spravována zemským výborem
pod vrchhím-děrohen zemského sněmu,

pojišťuje lovně, výhodně a s úplnou jistotou
kapitály pro případ úmrtí 1 dožití, věna a vý
bavy, výměnky pro rolníky, důchody vdovské,
sirotščí a pro případ invalidity, jakož 1 pense

všeho drubu.

Jistota jest nepochybná vzhledem k tomu, že
jest to ústav zemský.

09" Všechenčistý ziskHiložípojištěn

VeškeréBližší iformike dělí Řorotndk taěě:;Ydirma YašŤe '$

Hradec Králové.

Fřijmon se dvá „zástopol Úepevný plat.- DA00m004 <

Pícárna a dílny na Letné číslo O12—VN,
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

drn n svéchvalněznámé:sochy,m
křlšové jesle,Bol hroby,břle„este ,
oodáníce. itelní komsolyč, soiony, kurty

y olMme onekůřeřesonérámcenaobrasy,
premie, fotografie a diplomy. nábytek a

: růsné předmětyhodícísehen ná v
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty belatné a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

OOOOOO00+00000000Vína=
ku mě sva,svaté

zaručená jen přírodní, jakož
1 jemná tabulová vína atd.

— doporoučí —

Jdolf Bařtipán,
Hradeo Králové, Adalbertinum.

PIV
DIAN

aMARNONIA

Akae=- | nejnovějších
MLO soustav — lovně

též na splátky a výměnu nabízí továrna

AL. HUGO U'LvVLHOTA,
HRADEC KEÁLOVÉ.

Sklad Ellščino nábřeží proti lab- £
skému Mostu ——————————
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalpá uznání od

předních českých umělců. První výstavní ceny.

C
Jesličky

vánoční

vyprodávám
jakož i veškeré

„sochy pro Kostely
za báječně levné ceny.=

(F. Šenk v Praze.
B: třídačís.31, protiŠíkovař

v paláci.



Oznáraení.

v neztenčeném rozsahu povedu.

Oznamuje velectěnému obecenstvu tuto změnufirmy prosím, by se při nákupu a potřebě zboží Iikolo
niálního. materiálního, barev třených i suchých, laků, semen, psacích
potřeb, novin, pohlednio atd., vždys důvěrouna můj závod obrátilo. Mojí snahoupak bude,bych
levnými cenami, dobrým zbožím a pečlivou obsluhou svépp.zákazníkyv každém
směru uspokojil,Současnědovolujisi oznámiti,že rozšířiljsem svůj závod, zřídiv velký sklad výrobků
České akoijní továrny na zužitkování plodin v Třebeniocioh.« Mohutudíždo
dávativšechny druhy kKkompotů,marmelády, povidla, sušené ovoce, likéry atd.v cenách nejlevnějších.

Doufám proto, že velectěné obecenstvo snahu moji ocení, hojnými nákupy podporovati mne bude a při potřebě
shora uvedeného zboží vždy s důvěrou na můj závod se obrátí. V úctě veškeré

J„ W.Dvořáčka nást. Fr. Viktorin,
Hradec Králové, Velké náměstíčís. 157.

a modní látky tu- i cizozemské —44
SRB“ pro podrimní a zimní období v největším výběru doporučujea vzory na požádání ochotně zašle"m

V, J. ŠPALEK v Hradci Králové

JOE: České víno,DA)
(Se)

“ SSS vyznamenanéna světovévýstavé v Paříži r. 1900PD latou medailí!

o m P dadaduduodububuuusku©)ba ©

8 Správa vinařsévá p
X KL prince Ferdinanda z Lobkovic „ T. obecenotvu

"2 * 7v* M | v Dolních Beřkovicích u Mělníka Hradce Králové a okolí,BSK sv. MIKUlášiče dort
K svá chvalně známá, výhradně s vlastních roz- Dovoluji si tímto et. obecenstvuodporačiti

sáhlých vinohradů vypěstěná svůj 25 let v Hradci Králové trvající závod
se hodící knih | ů

ve skvostnýc2 S provýrobu
původ.vazbách c vw á L — < ošech cenách ú«

ve velikémvýběru ] do přízněP. T. obecenstva. kočárů d hmá na skladě — m

první královéhradecké knihku- vůbec všech druhů povozů do oboru kočár
poctví a antikvariát nického spadajících.

Bohd ah d-= RozšířiljsemPare jh

Melichara moderní dilny
. závod svůj na takový stupeň, že mohu ct.

v Hradci Králové. obecenstvoobelušiti výrobky v provedení
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.) vejdokonalejším, všem moderním požadavkům

vybovujícím, při cenách nejmírnějších,

Veškeré opravy vyřídí se v čase nejkratším
co nejsvědomitěji.

Bačte prohlédnouti můj sklad
v Pospíšilově třídě, číslo 225.
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Žádná kuchařka nemůže říci o sobě,
že zná všecky recepty, naopak, každá ku
chařka i ta nejlepší nalezne ještě mnoho
výborných úpluě jí neznámých receptů a
rad v knize

Zabijačky
čili Zimní kuchyně
Debo návody k šetrnosti pro venkovské
hospodářství dle osvědčených starých re
ceptů Karoliny Cermanové spracovala M.
Šádkova, eprávkyně hospodyňské školy
v Chrudimi.

Sp- 161recept.=

ZV

pE
Ů,€

LaPS
NÍE
ŘOOCMO
“ 468)A AMA (S A Av

(+ (G5)S585)ž AAA 6s©PÚ A
První nákupní pramen

látek prodomácnost, jakož i dámských apánských V úctě dokonalé

„látekFest u.Tkaleov. výrobního s le: Cena vázané K 1-—,poštou K 1-10. Ččemsta „Váájemnoat“v Hronově. Téžlze Kdostáníu eněk Buben,
obdržeti partie zboží 30 mt., obsahujícíkaždá kočárník,různé látky, zejména: plátna. oxfordy,baf

R. PROMBERGRA,
nakladatele v Olemomel nobo v každém

knihkupectví.

X

chenty, sukénka, Šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
„nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,

„38 ny 34) vyplaceně od korua 20— výše.P a cenníkzdarmaa france.

OPTEPEPEUPFO

B.E.TOLOAD,"Sia"
Hradec Králové. Prvýzávodna českémseverovýchodě.

Telefon č. 17. X Pošt. spořit. č. so210. JK Založeno roku 1863. JÉ| Paacl stroj.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antením Pochmen. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král“



Čísloči50,| 7rpieénémočtvrtrohu34504 v Hradci Králové, dndne 9. prosince 1904. | RočníkX.

a- NÍsepočítajíIeuně.
Obnovasvychání v pdtek v poledne.

Pravoslaví.
(14) Onehdy byla řeč ve vlaku, jak to

ani jinak dnes nejde, o válce na východě a
v té ukázal člověk, jenž činil jinak dojem
polointeligente, takovou neznalost víry, k níž
se přiznává přes 100 milionů bratrů Slovanů,
že jsem se podivil. Myslím, že v době, kdy
se přednáší ve epolcích i katolických o všem
možném na světě, ba i o badhismu, měla by
býti vysvětlena i podstata jednotlivých kře
stanských vyznání, aby i průměrně vzdělaný
katolík věděl, jak dalece od oěho stojí pro
testantství, anglikánství, řecká církev orto
dorní a 8 ní spojené pravoslaví, církev ar
ménská atd. Hlavně však mělo by býti poaka
zováno i ve Škole na pravoslaví, jež je nám
tak blízké nejen s ohledem na národnost jeho
příslušníků, ale především v tom ohledu, že
ono a církev východní vůbec je nejlepším dů
kazem pravosti víry katolické proti protestan=
tismo, jenž oběf mše sv. zavrhl, svátosti li
bovolně si opravil, očistec a obcování svatých
vymýtil, kult mariánský zlehčil. Právě proto,
že všecko to podrželu církev východní, jež se
od katolicismu nejdříve a zase jen ze soukro
mých příčin těcb jistých osobností odtrhla, je
důkazem, že se tak v církvi Kristově hned od

pořátka věřilo a že víra ta sněmy tak pevněyla zajištěna, že nemohl věřiti jinak, kdo 80
vůbec křesťanem zváti chtěl. Kdyby církev
východní uznala papežství a slovíčko „Jiliogue“,
nebylo by žádného schisma více, jako vůbec
Ras byla ještě v 12. století katolickou, ba
v 16. at. obeslala církevní koncil ve Jenraře.
Bude zajisté zajímavo sledovati, jak se církevní
věci v Rusku vyvíjely a jak tato říše vlastně
dospěla tam, kde dnes je.

Jako ostatním Slovanům, přinesli i Rasům
blahé poselství Kristovo sv. bratří solunští
Cyril a Methoděj, jenže pro nepřízeň panují
cích knížat tivořilo. Teprv když kněžoa Olga
přijala v Cařihradé křest, zvlášť ale když její
vnuk Vladimír, jejž Rasové za svatébo mají,
katolickou víru přijal, kostely a školy zaklá
dal, lze mluviti o křesťanství v Rusku, jako
náboženství vládnoucím. Jeho syn Jaroslav
(1019—1054) zakládal kláštery, pozdvihl cír
kevní zpěv, dal přeložiti některé bohoslužebné
knihy do ruštiny a co nejhlavnějšího, učinil
církev ruskou nezávislou na patriarchoví ca
řihradském. Z jeho nástupců vrátili se metro
polité kievští v odvislost patriarchů, protože
však tito byli tenkrát ještě ve spojení 8 pa
pežem v Římě, nebot rozdílu mezi církví vý
chodnía západní posud nestávalo, bylaicírkev
ruská katolickou, o čemž svědčí i ta okolnost,
že velkokníže Isjaslav (1054—1078) přijal říši
od papeže Řehoře VII. v léno. Metropolita
Efrém (+ 1096) byl v stálém spojení s Římem
a zaváděl v Rusku církevní zákony, jichž pa
triarcbové řečtí již tebdáž nedbali, z čehož
vyvozoje ruský historik Karamsin, že na počátku
12. stol. Rusové byli ještě katolíky. Teprv
metropolita Nicefor sepsal pro velkoknížete
pojednání o poměru církve východní k zá
padní, z čehož vane již rozkoluický duch, od
kteréž doby zůstali Rusovéve vleku Řeků a
jsou jimi Částečně až doposud, což se jeví
hlavně v Jerasalémě, kde Rusové byli až do
nejnovějších časů vykořisťování od Řeků a kde
teprv dnes po mnohých bojích na vlastní nohy
se postavili. Řím ovšem napomínal Rasy ča
stěji, aby se s církví pravon spojili, naposled
stalo se tak ještě za cara Ivana (1553- 1584),
avšak hlasy ozývající se v kněžstvo i lidu po
spojení se západem víc a více zanikaly, zvlášť
když utvořilo se v Moskvě druhé sídlo metro
politní a když metropolité moskevští pouze
od carů dosazováni byli. Posledním byl Job,
který r. 1589 od patriarchy Jeremiáše II. na
patriarchu moskevského byl povýšeu. Od té
doby je hlavou raské církve car, třeba pa
triarchové až do r. 1700 dle jména trvali. Po
emrti Adriána car Petr žádného patriarchu
nedogazoval a když naň „dachovenatvo v té
příčině naléhalo, uhodil se dle svého zvyku

Petrdo prsou řka:
mnobo po západě cestoval a viděl,
lové pruští a aogličtí to také tak dělají, t.j.,
že jsou blavoa světskou i duchovní svých pod
daných. Církev ruská žádné dachovní hlavy
nemá, v učení a obřadech však drží se církve
ortodoxcí, jsouc ve eprávé úploě samostatnou
církví národní, aneb lépe řečeno státní. Sv.
synod je jen nástrojem carovým, od něhožjsou
členové jmenovánia dojehož rukon též přísabu
skládají. Biskapové mají méně moci,než u nás,
ježto v církevních věcech mají naši biskapové
pouze vzdálený Řím nad sebou, kdežto ruští
masí se ve všem říditi rozhodnutím sv. synoda,
jehož jsou výkonnými orgány. Jich povinoostí
je naprostá poslušnost cara, visitace diecésí,
škol a seminářů a reforování o tom všem sv.
synodu, jenž jediný rozhoduje o otázkách
náboženství 4 obřadů. Nižší duchovenstvo je,
jak známo, světské a řeholní. Světské se před
přijetím diakonátu žení, řeholní musí zacho
vávati;coelibát. První je méně vzdělané, druhé
odbylo vysoké školy a je materiálem, z něhož
se vybírají zpovědníci, preláti, kazatelé y hlav
ních městech, professoři seminářů a akademií.
Ovšem mají Rosové i řeholníky a řeholnice
nižšího drabu, jichž úkolem je vedle domácích
prací i výchova sirotků.

Co do víry, json nám Rusové nejbližší,
neboť ač s Řeky neuznávají papeže a s nimi
stejně učí o vycházení Ducha av. přece ne

Řovají tak zavilou zášť proti katolíkům, jakoekové a učí, že postačí naše polévání hlavy
vodou při křtu. V novější době kloní se někteří
ruští theologové v otázkách filosofických k pro
testantisma a to následkem nedostatku vlastní
vědecké initiativy a bohoslovecké literatury.
Svatí ruští jmenují se carským úkazem a zpověď
velkonoční je státním zákonem. Obřady mají
Rusové z Konstantinopole a jich chrámy jsou
vesměs byzantského slohus předstní, lodí a
svatyní. Obyčejní popové nesmí kázati z hlavy,
nýbrž pouze vypracovaná kázání předčítati.
Svátky mají skoro tytéž jako my, jen postů
více a přísnějších.

V poslední době zdá se, jaxo by církev
katolická měla v Rusku trochu svobody, ale
nebývalo tomu vždy tak. Kateřina II. užila
nejkratějších prostředků, aby Rusíny k rozkolu
t.j. kodpadu od Říma donatila. Za Alexandra
I. (+ 1825) pronásledování ustalo, avšak bisku

ové nesměli 8 Římem svobodně sí dopisovati,
ikaláš I (+ 1855) však opět poměr ačimi)ne

snesitelným; rasínské kněžstvo bylo potřeno,
kléštery basiliánů pozavřeny, boboslovci nási
lím do seminářů ruských nastrkáni, statky cír
kevní pobrány, do prázných far rozkolníci po
sláni, přistopování ku katolické víře vězením
trestáno, naopak odpadlictví odměňováno a
katolický lid knutou do kostelů ruských boněn.
Za Alexandra III. (+1894) pokračovalo se v témže
systému, třeba ne tak drakonicky, jako vůbec
convence z 23. prosince 1882 katolické církvi
v Rusku mooho nepomohla. Car Mikuláš je
panovník jemné, slabší povahy a přál by kato
likům svobody, kdyby nebylo sv. synodu a
rádců, jakým se vždy jevil Pobědonoscev.
Ostatně říše raská rychlým krokem kráčí k no
vému útvaru a válka s Japonskem přinese jí
— ne-li ihned konstituci — tož aspoň daleko
sáhlé opravy ve směru moderním, z nichž ne
budou moci býti vyloučení ani katolíci. Rasové
jsou nejmocnějším kmenem slovanským, k nimž
vížou ostatní slovanské kmeny úzké svazky
příbuzenství, to je pravda, ale je také pravda,
že o sympatie těchto svých příbuzrých nikdy
nestáli a že Poláky přímo proti sobě štvali.
V letech šedesátých hořela celá mladá generace
v Čechách pro Rusa, ale plamen ten tak rychle
uhasnul, jak vzplál, když jsme se přesvědčili,
že Rusko bylo by ochotno pro nás něco učiniti
pouze za dvě veliké oběti — za obětování ná
rodnosti české a víry katolické. Taujsme vy
střízlivěli a dali jsme Polákům v moobém za
pravda. Tolik je jisto, že největší překážkou
panslavismo až posod byl panrusismus. Přejeme
velkému bratrskému národu, aby vyšel jako
vítěz z těžké své nynější situace, a aby vítěz

stvím kráčel k svobodě vlastní a uznání svo
body cizí.

„Sám svobody kdo hoden, svobodu zná
vážiti každon“.

Dopis z Prahy
V Prase, dne 6. prosince.

(Studemý obkladek na české politické hlavy pří

přílešitosti sedmdesátých narosenin Vojtěcha Bě
láka (Františka Šimáčka), jehoš správná a moudrá
politika mohla předejíti tomu, v čem dnes česká

společnost tone.)

Každý, kdo chce býti svobodným člověkem,
který nemusí, proto že k tomu aení nacen,

otročiti jinému, hledí především chrániti a
povznášeti svou hospodářskou neodvislost. I
naše česká znárodnělá píseň oauku tuto již
přes osmdesáte let našemu lidu káže, že „jen
ten, kdo peníze má, ať si na pána hrá.“ Avšak
u nás se valně této ničím neporazitelné a ni
kým oevyvratitelné pravdy, která jest dnes
oscu, kolem níž 8e, jak se říká, celý moderní
svět otáčí, nedbá. "Přes to, že se nám odpůr
covj naši již smějí, že nám přímo do očí vy
čítají, že české hospodářské poměry jdou od
tisíce ke stu, naše společnost si přes to veda,
jakoby byl v každičké české domácnosti
„bankál",

Úeská společnost žije dnes ve své většině
nad poměry, dle nichž jednotlivci žíti mají u
následek toho jest paoperismas, do něhož se
český lid zvolna řítí. To se děje již dobrého
čtvrt století a nejsmutnějším úkazem při tom
jest, že český tisk ve své většině na místě,
aby bil proto na poplach, aby mocí svou stavil
tento pozvolný nový pád českého nárda, ihned
hledí na všech stranách již ua venek deroucí
se pravdu zastírati lichotivým vykracováním
a zlobnými deklamacemi, jakmile se jí někdo
dotkne.

Praví se sice „chudoba cti netratí“, avšak
rozhledněte se dnes kolem sebe, jak se s chu
dým českým člověkem nakládá! Srdce se nám
svírá, když musíme rovně říci, že namnoze
s hovadem, ať si je to kůň nebo vůl, zachází
se v jistých místech šetrněji, než-li 8 Českým,
národnost svou nezapírajícím dělníkem. Že
ani čárky z tohoto svého tvrzení nemasíme
slevovati, to předce uzná a ví každý. Proto
snad bylo by časovou politikou, kdyby se výše
uvedené české pořekadlo dle potřeby okolností
a současného běhu světa poněkud zmoderni
sovalo a kdvby se ze staročeštiny do novo
češtiny klidně přeložilo asi slovy v bospodář
ském ohledu pro nynější dobu vhodnými: „Bo
batství není žádná hanba“

Kdyby totiž mělo to tak u nás ještě pa
desáte let v ohleda hospodářském pokračovati,
jak to jde dnes, masilo by nezbytně a přiro
zeně dojíti k tomu, že by bylo koncem dvacá
tého věku v Čechách snad sto česky necíticích
ani nesmýšlejících boháčů, od niobž by bylo
ostatní obyvatelstvo země hmotně odvislé.

Nepravíme docela nic, o čem by se každý
sám kolem sebe přesvědčiti nemohl, že totiž
k tomu naše společnost takořka dobrovolně a
samochtíc pracuje a spěje. Jenom slepý dnes
nevidí, jak rapidně střední stav, síla českého
národa, u nás byne a mizí.

Blahobyt našeho řemeslného průmyslu,
od soukennictví až do knoflikářstvípohltil již
v cizích rakou nacházející se velkoprůmysl; ti
síce našich mlýnů a pivovarů, jejichž majitelé re

Páoaté vobězámožnou vrstvu naší české spočnosti, obětovány byly domněléma pokroku,
který však naše zemědělství nu rukou i na
nohou těžkými okovy kapitalismu spoutal ; bo
haté výtěžky našeho dopravnictví, jež živilo
tisíce jednak formanů, jednak hospodských,
plynou do kapes cizozemských akcionářů,
kteří vlasť naši sití železných drah protkalí a
my se na to ge založenýma rakama díváme a
tu a tam dáme súad nějakého konduktora nebo
kasíra, který se naší národnosti pošupně po



amívá, do novin; a našemu semědělci diktuje
ceny obilí i dobytka známá mezinárodní klika,
jejíž podporování, protežování u obohacování
dokonce náleší do programů některých našich
nejsvobodomyslnějších a | nejpokrokovějších
listů.

Naše společnost musí platiti závratné
sumy na úhradu a súročování dlahů státních,
zemské dluhy rostou přímo kvadratickým
tempem, okrosy vykaznjí každoročně ehodky,
obce jsou prodlušeny do poslední možnosti a
hledejte procento jednotlivců, kteří ročně ne
vydávají více, než-li přijímají, číli kteří ne
žiji 8 „minusi“

To jest dnes docela střízlivý obrázek
našich hospodářských poměrů, při němě dále
notno uvésti to, že tento gigantické dluhy zna
menající oběh penčz nekoluje mezi námi, že
užitky jeho nejsou prospěchem naší společ
nosti. Kdo všechno z úroků a amortisací těchto
má se dobře a blaze, česká společnost ani neví.
A věděti to nechce snad jen proto, aby nemu
sila slyšeti, že jsou to napořád nepřátelé českého
národa, jejž systematicky ochuznjí a činí od
vislým tak, že dnes skoro celá česká dělná
společnost jako němá tvář robotuje v cizích

užbách. Ona totiž není paní svého měšce,
ona svými financemi nedisponuje a následkem
toho masí bledati výdělek, odbyt a živobytí
buď přímo nebo nebo nepřímo u všelijakých
pohrdajících ní prosvěchářů, kteří dnes již ne
Jenom arčají ceny práce českých rakou,ale oni
určají také ihned ceny poživatin, tak že více
než-li třetina českého lida jest od nich ve
všech směrech odvislou.

A nebude to dlouho trvati a v ubohém
postavení tom bude celá polovička českého
lidu. Když pak uvážíme, že celá třetina Čes
kého národa v různém postavení „slouží“, při
jdeme k poznání, že dnes sotva třetina českého
lidu, stojíc na své vlastní podatati, jest jakž
takž neodvislou — —

A jak tato neodvislá třetina českého lidu
kráčí ku předu, to nám řvoucím přímo hlasem
naznačojí zoufalé číslice zavíraných českých

« obchodů a exekučních dražeb usedlostí a ne
movitostí, proti nimž veškeré novinářské de
klamace zůstávají planým lichocením a hříšbým
chlácholením zlého svědomí.

Proto nemůžeme si odepříti smatné po
vinnosti a veřejně nepovědětiy žo 8e v hospo
dářském ohledu přese všechny tlachy a poví
dačky o pokroku atd. nacházíme na nakloněné
ploše, po níž se český národ, pak-li se hodně
brzy a příslašné moudře a důkladně nevzpa
matuje, skulí do hmotaého otroctví, z něhož
za pynější doby a moderních poměrů nebude
snad vysvobození žádného.

Nepovídáme žádnou smyšlenku, ale opaku
jeme znění úředních dat, že totiž ve pražském
úředním ozoamovateli bylo v Českém králov
ství v měsíci listopadu t. r. ohlášeno 208 exe
kučních dražeb usedlosti a nemovitostí v úhrnné

FEUILLETON.
Z filosofických reflexí blázna.

Prozrazuje Josef Váňa.
U.

»V ústech bláznů je erdcé jejich.“
Sirach 31, 29.

„Blázne, co soudíte o válce rasko-japon
ské ? |“

Při těch slovech mne tahle kdosi uhodil
ze zadu na rameno, až jsem 8e bolestí zachvěl.

Ani jsem se neohlédnul.
„Jářku, blázne, co soadíte o váloe rosko

japonské ?!*“
Obrátil jsem se. Přede mnou stál nafin

tšný mladík se zlatým skřipcem na nose.
„Dovolte, pane, víte s kým mlnvíte?!“
Mladík se rozclechtal, až mu spadnul

8 nosu skřipec.
„Nemám tu česť!“,zadeklamoval theatrálně

a 8 posmechem.
„No proto, jinak bych vám radil, abyste

si koupil Kuiggeho „Obcování 8 lidmi“.
„Dovolte, pana?!“, rozhněval se mladík.
„Žádné dovolte! — Vyprošoji si všecken

respekt"
„Ale,prosím..
nCo prosím! Teď se to ve světě vyžaduje

všude. Fůru titolů před jménem a celou řadu
pootliček a tret na kabátě,“

„No to snad přeháníte, všichni rozamní
a vzdělaní lidé snad nejsou takoví.“

„Možno dost, ale já seznal opakl*
„Snad se přece jen mýlíte |“
„I nikoli! — Tuble jsem byl na pohřbu,

chtěl jsem prokázati poslední čest svému do
brému známému. Že však jsem neměl na ka

jitie žádné trety, nikdo vedle mne nechtělti.
„ „Snad 86 styděli, že jste.. „“
„ © „Blázen?! — Možno, ale byli to samí
dobře známí. A protože to tedy ve světě jinak
nechodí, prosím, abyste se mnou mlovil a
jednal, jak to vůbec zvykem.“

odhadní ceně 3,008.362 K u soudní
dobří snámí. A protože t9 tedy ve ovětě jimak
činily 68.860 X. Běhemměsíce toho bylo poaze
6 exekučních dražeb usedlostí v odhadní ceně
101.402 K zastaveno, tak še jich 202 v odhadní
ceně K3,407.060zůstalo v platnosti. Ze 208 exe
kočních drašeb stihlo 137 t. j. 66 procent obce
české a 71 t. j. 84 procent obce německé.

Od 1. ledna do 30. listopadu 1904 bylo
ve pražském úředním oznamovateli uveřejněno
9688 oxokučních dražeb usedlostí a nemovi
tostí v úbroné odhadní ceně-43,722.390a soudní
náklady dostouply výše 775.885 K. Během této
doby bylo pouze 132 exekučních dražeb need
Jostí a nemovitostí v odhadní ceně 2,828.351K
zastaveno.

Zde jest úředně zaračený přehled hospo
dářských poměrů vekrálovství Českém,z čehož
plyne, že jistě průměrně ročně 2000 rodin
ociťuje se zde na holi žebrácké.

Smutné tyto cifry, 2 nichž větší procento
stihá příslušníky společnosti české, sledujeme
již po dvacet let. Proto také r. 1888 napsali
jsme do Klecandova tehdejšího časopisu „Vyše
hradu“, (který se snad nemohl udržeti, že mlavil
pravdu, již český člověk nanejvýš nerad po
slouchá), článek „Selské statky na bubnu“.
Článek ten způsobil tehdy nemaloa sensaci, tak
že pisatel jeho byl k vůli němu interpelován
tehdejším vůdcem českého rolnictva nebožtíkem
Heřmanem Jandou z Badohostic.

„Co pak to píšeš o českých sedlácích za
klevety ?“, spustil jmenovaný.

„To nejsou žádné klevety, to jsou skutečné
poměry, o nichž se má co nejvá :něji uvažovati“,
odtušil pisatel těchto řádků.

„Takové dělání ostady českým sedlákům
mohlo by se ti špatně vyplatit“, výhrůžně na
pomenul ho Heřman Janda.

„Pravda zůstane pravdou i kdybys mne
dal oběsit!“ odpověděl ma pisatel těchto řádků.

„Ale ono to není pravda, že český stav
selský upadál“, vypnol se Heřman Janda. „Za
to ti ručím!“, řekl pyšně.

Pisatel těchto řádků ručení jeho nepřijal,
ale pověděl mn svůj díl. Jeho stanovisko se
ma špatně nevyplatilo, neboť bylo správné a
nesprávné bylo mínění Jandovo, jejž strhl také
nešťastný ouen proud, který byl již před dva
ceti lety patroým, že totiž hospodářsky hyneme
a nechceme tomu věřiti, chlácholíce své zlé
svědomí lží a klamem o opako.

V oné asi době dlel pisatel těchto řádků
návštěvou na Moravě u vynikajícího, nanejvýš
rožšafuého hospodářského řiditele. Bylo to
zrovna v čase žní. Jedenkráte vyjel ci 8 ním
po dvorech „a tu viděi, že majednom láně kosí
sekáči žito ze dvou stran. Na jedné straně ba
sákovalo asi 15 mužů a na druhé více odpo
čívalo, než-li pracovalo 5 starců, jež řiditel
vlídně a přátelsky pozdravoval. Starci rozpa
čitě děkovali.

„To jsou iovalidi práce ?“,tázal se pisatel

S,
„K službám, odpusťte, prosím !“
„Prosím l“
„Nuže, pane blázne, co ráčíte souditi o

válce rusko-japonské ?“
„Jděte do hospody kterékoli, posaďte se

blíže stolu, kde třebas jen dva hosté sedí a
uslyšíte toho, až vám půjde blava kolem.“

„Ale já bych rád slyšel ú-udek váš!“
„Maj?! — Tomu se opravdu divím.“
„Nic se nedivte. Vím, že mluvíte vždy

bez obalu.*
„Tak prosím, poslouchejte: Dva klaci

seděli ve škole vedle sebe ale tak, že byl
každý v jiné řadě lavic. Místa měli dosta pro
stora mezi nimi bylo také dost. Najednou však
chtěl jeden drahého vystrčiti z místa. Začali
se šťoucbati, rýpati, kopati až konečně si vjeli
do vlasů ..

„Ale dovolte, pane I“
„Prosím, okamžitě! — Uhlídal je pan u

čitel a víte, jak spor rozsondil?! — Chytil rá
kosko, kterou měl na akezování a napráskal
oběma.“

„Ale dovolte, pane blázne, toble přece
není nio o válce.“

„Prosím, jen strpení! — Ve vesnici byla
mozika. Vytáčeli tam dva chasníci, kteří oba
pošilhávali po jedné holce. Jeden z nich vzal
děvče k tanci a ož ho nepustil. Druhý byl jako
na trní. Začal tunčiti také 4 při tanci rýpnol
loktem soká pod žebra, až zavrávoral.“

„Venkovští surovci [“
„Co, ty budeš do mne vrážet?! — Já tě

naočím způsobům .... I“

„Roka se zvedla dovýše a vší silou dcpadla na hlavu protivníka. A za okamšík lí
taly sklenice, praskaly' židle, křičely ženy,
plakaly děti, muzikanti utichli a ...“ |

„Novzdělanci |“
sJeden chasník měl rozbitý nos, vyražené

oko a blubokouránu nahlavě „..,„Faj, jaká to bestislnost!“
| „Rozepře skončila se o sodu. Vítěs dostal

čtyři léta těžkého žaláře zostřeného každých
čtrnáct dní postem . . „*

těchto řádků pozoraje, še byli padPaěsehválně
vyřaděnía semzvlášt postavemi, poněvaděby

ým sokášůmnestačili. i.
„Ne, to nejsou inealidipráce, to jsou

invalidi české SAOPDNÁTY temně ng to odpověděl badišovský pam řiditelSilvoster.
„Jak tomu mám rom.mět ?“ ptal ce pisatel

těchto žádků.
„To jsou samí bývalí starostové zdejších

obcí, kteří při svém samosprávném úřadování
vlastní vinou a svým nehospodářetvím přišli
na mizina“, jal ce vykládati tázaný. „To jest
smutná kapitola v životě mašebo lidu, který
se sám nad sobon zapomíná, nad své poměry
žije a konec koneů, stává ee, jak vidíš žebrákerm..
Jé ty ebadáky pro jméno saměstnávám, aby:
nebyli obtíží svých sousedů“ —

„Tak by takovílidé potřebovali nad sebou“
— sačal jsem mlaviti.

„Io jsem mikdy neřekl, neboť i přes to
mně český pokrokový tisk přes tu chvíli sprostě
vynadá a zlebčuje, když se upřímně starám,
aby se lid nestával obětí vášní svého nerozama
a kořistí svých nepřátel“ — —

Tak tomo u nás jest! Ten kdo slabostem
našeho lida lichotí, kdo je zastírá, kdo plave
8 proudem, jest jeho apoštolem, těší se pověsti
pokrokového člověka za to, že lid vede
k hmotné odvislosti, k majetkové zkáze aply
noucíma zní otroctví. Kdo však vážněa mužné
ho napomíná, kdo rozmařilost jeho nevelebí,
ale správně ooeňaje, ten jest prohlašován sa
nepřítele těch, kteří po otcích zděděmou po
žebnanoupůdu a spojené8ní občanskésvobody
lehkovážně promarňojí, aby dětem svým v dě
diotví zanechali žebráckou hůl, nenávist k vlasti
a společenskému pořádka.

Již vícekráte jsme veřejně řekli, že po
hromy následující nešťastné české povstání r.
1618 byly pro český národ, jeho blahobyt a
jeho hospodářské a majetkové poměry poměrně
menší a že nás dnes méně bolí, než-li pohromy,
které český národ právě stihají za dnešní doby
svobodného rozvoje.

Počítejme, co českého majetku dobrovolně
a daremně od r. 1848 z rukou starougedlých
českých rodin zmizelo. Počítejme, co české
práce od r. 1848, tedy za půlstoletí, obobatilo
cizince. Počítejme, co tisíc českých rodin od
té doby v bídě zahynulo, anebo z vlasti 68
vystěhovalo a dopočteme se, že does, v době
svého národního a politického probusení, pro
děláváme hroznou fasi, jaká v naší historii
nemá rovné.

Co drahdy na vlasť a předky naše uvalil
těžký meč vítězných vojáků, kteří se z celé
Evrepy za žold proti českému povstání sjeli,
to dnes v aejplnějším rozvoji hospodářských
a občanských svobod dobrovolně a samochtíce
uvalojeme na sebe sami, zovoace to pokrokem.

A při tom si pravda zapíráme a bludem
se těšíme, jako bychom veškorého rozamu po
zbyli. Vždyť předce můžeme, máme a musíme

„Dobře tak, já bych mu byl dal ještě víc,
ale prosím to stále není uic o válce“,

„Pane, vy jste netrpělivec zrovna jako lidé
ostatní. Jest to věra kemíchu| Noviny se zrovna
bltají, praporečky na mapě se postrkují, jeden
přeje Rosům, drahý Japoncům, plány válečné
se kritisují, o ústupech a chybách generálů 80
filosofujea nikdo..

„To já všechno znám. Jen vy mi řekněte,
co vy o tom soudíte.“ ©

„Tak, prosím, poslouchejte! Mám tu o té
válce nešťastné výpisky a ústřižky z novin.
Přečtu vám některé, žádám jen, abyste mne
nepřerušoval“.

+... Jeden důstojník od armády Port
Arthur oblébající odhadaje dosavadní ztráty
vojska Port Arthur obléhajícího na 30.000pad
lých a raněných.. . “

„Ztráty Japonců v době od 25. srpna do
4. září udávají se úředně na 21.000 mažů ... “

„Červený kříš ošetřaje nyní 22.000 ra
něných..

„Šestá setnina 23. sibiřského plaku slezla
za prudkého deště koulí,v němž pět šestin
lidí padlo, příkré svaby a vrhla 86 po vy
stoupení na vrchol na nepřátelské vojáky, byla
však bodáky uvítána 8 před příchodem násle
dujíchsetninpobita.Turecká válka byla
u porovnání s krveprolitím, ješ nyní
už devátý dontrvá, skutečnědětekoa
bračkoa....*

„Japouci na řece Šaho ztratili 67 děl a
15.879mrtvých a raněných .. “

„Ztráty Rusů na bojišti mandžarském od
8. do 2. října páčí prý se na 608 důstojníků
a 22.708 mužů... ..“ *

„Japonci měli v útocích oa příkopy, tro
řící vstap do tvrze Kikvaočanské, běbem
Jediné bodiny 4000mrtvých. Nyníse
prudce bojoje ae strátami, o nichž se přiznává ,
že jsou nesmírné .. : tee.

„Doat, dost! Nečhči alyšeti více. Jatky,
hotové jatky oa vraždění Jidí |“



věděsí,že -dbklopojící nás živlevé, kteří nás a
naši zemi od staletí cokládají sa svou kořist,
veškeré naše slabosti znají, ve ovůj prospěch

p i počítají a počítati devedon — — —
o mie 'také cítíme!"Proto nezbývá does, neš-litkajícně přiznati,

že ti čeští politikové, kteří se počátkem let
Šedesátých začali a Yojtěcheta :Bělákem (Fran
tiškem Šimáčkem) o to zasazovati, aby eměry
a cíle české politiky byly postaveny především
napevnou podstaf a bezpečné základy hospo
dářeké, víděli a počétali správně.

Kde jeme dnes.mohli býti, jak jsme mohli
vyblíšeti, co jeme -mobli hospodářsky zname
nati, kdybychom byli na místě jalových fr.sí
a starání se o to, co dělá nebo nedělá druký,
metli každý před vlastním prahem a hleděli

bin hospodářsky-conejsilnějšímia nejneodviolejšími.
Na místě-toho:však vodem,vlastně sváděn

byl lád ku planým projevům a blodnému mý
šlení, z nichť sám na sebe metly pletl, tak že
does po půletoletí svého pobitického života
musíme 8 úšasem a hrůzou patřiti před sebe,
kde seshledáváme žádných tvrdých a bezpeč
ných cest hmotného zabezpečení, ale na místě
toho -vidíme propast, do níž 80 naše osobní
neodvšslost a -spojené s ní občanské výhody
řítí.

Does sice k bospodářskému a tím poli
tickémo uújařmení českého národa nerachotí
u pás bubny žádného vítězného vojska, ale víří
k něma bubny zvoucí oa licitace statků a do
movů staronsedlých českých rodie, jejichž před
nostové nebyli vedeni k -tomu,:co does zna
mená moderní politiku.

Fantasie, ignorance, lehkovážnost politi
ckých dětí, které u nás po půlstoleti bujely
co musí nejdříve zvadnouti v mrazivém dechn
jimž přátomaá doba svýmhospodářským chlad,

„můžemetomu, aby se naše společnost nevzpa
«matovala vidouc, kam ji odrzlá politika frasí
a nevědomostí dovedla a aby nepochopila, že
třeba nastoupili vážuou politiku systematické
práce a důsledného hospodaření, která jest
nejpřednějším základem štěstí a blahobytu
nejenom rodin, ale i národů,

Tento studený obkladek -bylo třeba přilo
žiti na faotasiemi, domýšlivostí a lokkomysl
ností rozpálené hlavy, které nemají ponětí o
tom, 00 politika znamená, a předce ji chtějí
dělati bez obleda ea to, že tak lid vlastně
svádějí do neštěstí a k otroctví, z něhož vy
svobození uebude, zejmena když se zároveň
starají o vykořenění lásky křesťanské|

Obrana.
(3)Mrzačení mozků. Židovsko-helvat

ský Čas mohl trochu aspoň tehdy zmoadřeti,
když dokázáno „Rozvojem“ Masarykovi, že
článku víry o neomylnosti papežské vůbec ne

„No tak vidíte. Hamanita oslepla, milo
srdenství ohlachlo, láska k bližníma . . „*

„Ovšem, ovšem, ale když přece toble je

"
'

ee žlutým, o vítězství Západu nad Východem ..“
sA proto se musí bez milosrdenství

vražditi, proto musí býti milioay lidí morálně
i materielně zničeny.. .“

»Dovolte,porušenímezinárodníhopráva..
„Tohle neomluvíte ničím na světě; ti,

kteří toto vše zavinili, těžce budou jednou zu
to odpovídati.. „

NOvšem, ale když všeobecné dobro toho
vyžadaje, tak snad nejen dovoleno,nýbrži...“

„Co jsí to učinil Hlas krve bratra tvého
volá ke mně ze země. Protož uyní zlořečený
budeš na zemi, kteráž otevřela ústa avá a při
jala krev bratra tvého z ruky tvé.. „«

„No to snad přece jen hledíte na tu věc
říliš černě. Kam pak by s takovýmito ideály
idatvo přišlo.. *

„Tam, kam přijíti má, k pravé humanitě,
k pravé vzdělanosti, k pravé lásce k bližnímu,
kde by nebylo rozdílu mezi Řekem a Židem,
mezi Čechem a Němcem, mezi Rusem a Ja
poncem....“

„Odpusťte, pane, ale s vámi opravdu ne
možno mluviti, vy jste opravdu — blásen ...
— — —Takovéto ideály, takovéto nedosaži
telné ideály ....— — —pls

A mladík se zlatým skřipcemse rozesmál,
až se to rosléhalo kolem a lidé se v údivu za
stavovali,

„Proč jste se mne ptal na úsudek l“, o
sopil jsem se naň zlostněa šel jsemsi posvém
denním zaměstnání... — — —*

* .
6

Kdyby uměl blázen mlčeti, při mudřcích
by mohl seděti.BB

rozumí. Aspoň tehdy se mobl „akademický“
orgán poněkud poučiti, v čem záleží důležitý
článek víry o neomylnosti papežské; kdo chce
sa každou cena všecko katolické enižovati, má
nž aspoň z šikovnosti osvojiti si zualost toho,
proti čemu bojuje. Ale po nešťastné blamáži
proroka Masaryka spěchá nyní sám Čas po
tvrditi — svoji úžasnou neznalost jednoho ze
základních článků víry katolické! O neomyl
mosti papežské se jiť tolik napsalo, že každý
průměrně vzdělaný řemeslník tomu článka ro
tumí. Ale Čas s obvyklou pastorskou jízlívostí
snaší se nyní mrzašiti mozky svého čtenářstva
tvrsením, še zrušení papežské bully obsabu
politického (Non expedit) bade kopancem
do neomylnosti papežské, Tážeme se Času, kdy
'byl ustanoven článek víry, který by hlásal, že
jest apoštolská stolice neomylná ve věcechpo
litických! Papež Pius IX, vydal bullu, kterou
zakazoval katolíkům účast při volbách v Italii.
Prohlásil tak z kathedry některý neomylně
pravdivý článek týkající se katolické věrouky?
Byl to pouze diplomatický akt papeše-politika,
který měl svého času pro okolnosti veliký
výzpam; poněvadž pak za změněných okolno
stí může posloužiti dovolení k volbě katolické
věci líp neš dříve, nezmění se katolická
víra ani za mák, zruší-li nynější svatý otec
ona balla.

Jestliže italští socialisté a židé přímo
křečovitě proti obratu tomu se brání, jestliže
hledí nejapně sesměšniti novoa politickou drábn
Vatikánu, tomu se nikdo nesmí diviti; vždyť
tito lidé dobře vědí, co jim nastává, až kato
líci zasáhnou do voleb; posud se jim řádilo
hezky pohodlně. Ale proto ještě není Čas o
právněn nijak mrzačiti mozky svých čtenářů
tímto prolhaným tvrzením: „Papežská neomyl
nost dostane v brzku pořádný kopanec a to
od samého papeže Pia X. — Neomylnictví je
pro věřící ovce, ale když se církvi nehodí, tak
jej (I) klidně zahodí, protože toto dogma (11)
je dost nepohodlné.“

Tedy obsah oné buolly by byl dle mudrce
z Času dogmatem (článkem víry.) Jak je vidět,
ení očedník nad mistra. Není Časnad pro
roka Masaryka. Jest se co diviti, že sám některý
šikovnější realista nevystoupí proti tolik od
vážnému ohlupování „realistického“ listu, které
jest hotovou ostudou české žarnalistiky.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna stále ještě rokuje

o vládním prohlášení, na .dělnost parlamentu
jest pramalá naděje; vyjednávání mezi Mlado
čechy a vládou vede se dále. Nouzová před
loba, proti níž Mladočeši nečinili námitek, byla
přikázána rozpočtovému výboru kde nyní spo
čívá těžiště. V nouzovém výboru, ruka vroce
sešli se agrárníci čeští s německými, kteří
pracují o to, aby nouzová předloha z 154, mil.
zvýšena byla na 20, ale dr Kórber že povolí
pouze tehdy, povolí-li mu parlameot 69 mil.
K umořovací renty do státní pokladny. Ale a
grárníci všech stran nesouhlasí s plánem tímto,
tak že, chce-li míti dr. Kórber parlament děl
ným, musí se připraviti k některým ústupkům.
— Ve Vídni zemřel náble raský vyslanec hr.
Kapnist, který byl horlivým podporovatelem
shody rakonsko-roské a společné politiky
obou států na Balkáně. Téhož týdne zemřel ta
náhle říšský poslanec něm. pokrokové strany
z Čech dr. Zd. Schticker.

Boj mezi uherskou vládou a oposicí vede
ge nyní mimo sněmovnu na četných schůzích
v. různých městech uberských.

Na říšském sněmu německém prohlásili,
še Rakousko nesmí očekávati od Německa
klausali největších výbod, nebude-li obchodní
smlouva uzavřena. Vida, Rakousko má se spo
kojiti s výhodami nepatrnými, Německo ale
chce na nás smetánku.

Ve Francii vzrůstá stále hnutí protivládní,
které hrozí osudným se státi vládě Combesově.
Tomato proudu podlehl ministr André a nyní
jest na řaděministr osvěty a vyučování Chaumié,
jemuž kamenem úražu stala se panna Orlean
ská, kterou před žáky pohaněl Thalama, pro
fesor na lyceu. Pohanění panny Orleanské,

o Řé prohlášení za blahoslavenou se právěv Římějedná, poboařílo celý francouzský národ.
V Japonsku zase se trochu zaradovali tím,

že prý u Port Arthuru dobyli důležitého 203
m vysokého pahorku, o němž vlastně dosud
se neví, kde leží. Rusové tomuto pahorku jakož
i drahému 300metrovéma, jehož Japonci tak
též dobyli, nepřikládají valné důležitosti. Jest
jisto, že Japonci všemožně se namáhají, aby
Port Arthora ještě před příchodem loďstva
baltického dobyli. Rusko chystá se vyslati na
Japonce ještě třetí loďstvo. V Japonsku dějí se
zimničné přípravy na uvítání blížícího se rus
skóho loďstva; zkáza se blíží. Na různých stra
nách se tvrdí, že Port Arthar do příchodu
baltického loďstva se jistě udrží, že tam ještě
dosti zásob potravin i střeliva. V Mandžursku

poaský, který chtěl zaskočiti pluk generála
nnenkamfa, byl potřen, zanechav na bojišti

na 500 mrtvých. Vojsko japonské přeje si už
domů; slibováno mu, že válka bude krátká,

[» dle všeho není daleko nová bitva. Oddíl
a

Z činnosti katol. spolků.
Katel. lidovýspolek pre Častolovice

a okolí oslavuje v neděli dae 11. prosince t. r.
padesátileté jubileum prohlášení článku víry o
Neposkvrněném početí Panny Marie spolkovou
schůzí, při které alavnostní řeč promluví vdp. dr.
Fr. Šulc, profesor bohosloví atd. « Hradce Král.
Začátek určitě o půl 4. hod. odpol.

Křesť. social. spolek „Gvernost“
v Červených Pečkách koná r nedělidne 11.
prosince t. r. o 4. hod. odpol. měsíční spolkovou
schůzi, na níš dp. P. Milo Zárubaze Želíva promlaví
„0 našich veřejných povianostech.“

Z Vamberka. Ve spolkunašempromluvil
ga pěkného účastenství dne 4. t. m, vp. Jiří Sabula
z Hradce Kr. o našem katolickém zápase. Poukázal,
co všecko protivníci naší církve lidu soustavně za
mlčají a jaké nepravdy stále na potupu naši šíří.
Četnými příklady dorodil, že mnohým lidem, kteří si
dávají název pokrokových, nejedná se nijak o sku
tečnou lidovou osvětu, ale o strannické snižování
církve. Vybídl k trpělivosti a stálosti. Shromášdění
vyslechlo řeč s napjatou pozorností.

Naše intelligence jest v otáskách nábošenských
našvní a sastaralá! Vření nábošenských sdeí doletá
k nám jen jako sa tlustou adí, v našich časo
pisech a novinách 85 všimnou ješt? tak nějukého
škandálku, ale vášně o otáskách nábošenskýck ho
vořiť (třeba se svého stumoviska!) mebo aspoň
o ruchu v cígině veferovati, na lo se šádný s or
ganův intelligence nesmohl. A naše listy, pokud
o tom referují, čísti, to inteligenci sas nedá jejích
antiklerikalismus ©Proto se všecko „nábošenské
vření“, které je dnes tak mohutné v cisině, degra
duje na deklamace o klerikalismu.

Zprávy místní a z kraje.
Marianská akademie vHradel Krá

levé. Letošní 50 leté výročí prohlášeného článku
víry o Neposkvrněném početí Panny Marie osla
vily důstojně bradecké katolické spolky v Adal
bertina skvělou duchovní akademií za laskavé
spolnúčasti operní pěvsyně pí. iaženýrové Jančové,
klavírní virtuosky pí. radové Bartbeldyové, dám
ského pěveckého sboru, virtuosa na cello p. prof.
Vacka a pěveckého sboru pp. bohoslovců. Slav
nostním řečníkem byl p. kona. rada Dr. Šulc, jenž
poutavou a duchaplnou svou řečí o výzaamu jubi
lea získal plný vděk četně shromážděnéhoobecen
stva, kteróž z nejpřednějších a nejširších vrstev
vyšlé přispělo svou hojnou účastí ku váze této
manifestační katolické slavnosti, Vrchní Pastýř,
pjdp. biskap Dr. Doubrava ráčil poctíti slavnost
svou přítomností a vyjádřiti ke skončenému pro
gramu své uspokojení nad zdařilýmprůběhem pro
dukce ale i nad patroou příchylností hradeckého
katolického obyvatelstva ku patronce města, Matce
Páně. Vedle ndp. biskupa pozorovali jsme mezi
účastníky vadp. kap. děkana Mogr. Frýdka se členy
katbedrální kapitoly a četnými zástupci kleru, p.
místodrž. radu Steinfelda s chotí, p. dvorního radu
Košína z Radostova, p. státn. návl. Matuše a chotí,
p. vrchu. radu z Isakoviczů, pp. zemské rady Petříka,
Bartheldyho, Fischera, p. vrchn. inspektora Čečila
s chotí, p. inženýra Janču, p. prof.Wiplera, p. prof.
Knorre, zástupce důstojnického sboru, zástupce
obeeního zastupitelstva, členky kongregace Marian
ské, členky „Anežky“ atd. Z Chrudimě zavítal
milý host p. arciděkan Dr. Mrštik. Prostorný sál
Adalbertina byl do posledního místa obsazen, tak
že účastníků bylo daleko přes 600 osob. Žádný
drubý sál v Hradci by takové shromáždění nepojal.
Při bohaté květinové i draperiové dekoraci sálu
byla nálada sama sebou slavnostní, která
každým číslem akademie se stupňovala. Šťastný
začátek učinil pěkně secvičený sbor bohoslovců
svými skladbami. V Hradci je to skutečné vzác
ností, poslechnonti na koncertním podiu slušně vy
pravený mužský sbor. Pp. bohoslovci Wittovým:
Ave, Fóratrovým: Orám a Pickovou: Dolorogou
představili se nám pod svým dirigentem p. do
centem zpěva Gyurkoviczem jako pěvecký sbor,
jenž nemá vůbec důstojného soupeře ani v Hradci
ani v celém okolí. Po slušně přednesené básní al.
Hofmanové zapěla pí. inženýrová Jančová mistrně
Steckrovo „Ave“, dílo plné četných dramatických
effektů, ale též nesnadných vět. Průvod při klas
sické této akladbě nebyl ovšem pouhým průvodem,
nýbrž byl samoatatným uměleckým partem, o nějž
dělili se uměleckým vkusem pp. Vacek, Orel, Gyur
kowicz apí.radová Bartheldyová, jejíž vysoká tech
nika klavírní budila všeobecnou pozornost. P. prof.
Vavek uhájil zvučnou pověst virtuosního ovládání
cella přednesem vřele procítěného „andante reli
gioso.“ Slavnost ukončoval mobutnýbymous mariau



-ský pro smíšený sbor a sola řízením p. sbormistra
Fialy s průvodem piana, ješ převzalobětavě ne
anavný p. prof. Orel. V solových partech přivedly
k platnosti skvosty svého hlasu pí. inž. Jančováa
sl. Novohradská. Hbitým tempem dosněly poslední
akkordy zdařilé slavnosti a nikomu 80 ani ne
chtělo ze sálu, což je pochlebným svědectvím pro
pořadatele slavnosti. Nechčeme sice vyvozovati
žádných dalokosáhlých důsledků z této slavnosti,
ale tolik chceme říci, že hradecké obyvatelstvo

řese všecky odporné snahy zachovalo si pro ná
oženské zájmy tichý koutek ve svém ardci, jehož

hlasem se všdycky řídí, když vhodná příležitost
se k tomu naskytá. Hmotnýúspěch akademie
řadil se přiměřeně ku úspěchu moralnímu. Jak
koliv vstupné bylo stanoveno jenom s toho dů
vodu, aby se někdo neostýchal jíti na akademii
sdarma, zbylo přece ještě 68 K 52 h čistého
výtěžku, do něhož jsou zepočítávy přeplatky v ob
nosu 31 K, mezi nimiž přední místo zaujímá dar
J. Bisk. Miloati 10 K. Podrobný účet bude před
ložen jednotlivým korporacím ku revisi a zbytek
68 K 52 bhbude uložen na knížce, dokud nebude
rozhodnuto o místé příští sochy lurdské. Snad u
pomínka na letošní jubileum ©marianské bude
i potomstvazachována nějakým vhodným památ

em!
Úmartí. Vidp. Jan Rřivoblávek,osobní děkan,

bisk. vikar. tajemník a farář v Jablonném n.0,
zemřel náhle dne 2. t. m. ve věku 71 let. Na kněze
vysvěcen r. 1861. Pohřeb konal se v úterý dne 6. t.
m. v Jablonném n. Orl. R. i. pp — Dne 6. prosince
t. r. zemřel náhle v Hradci Král. ve věku 40 roků p.
František Vrabec, odborný učitel c. k. odbor. záme
čnické školy a byl dne 7. t. m. na hřbitově Pouchov
ském pochován za četné účasti obecenstva. — V Hradci
Král. zemřela dne 3. t. m. pí Barbora Reibšteinová.
vdova, hospodyně na zdejším děkanství, po dlouhé,
trapné nemoci, zsopatřena sv. ovátostmi v 7%,roce
věku svóho. Pohřeb konal ae 6. prosince odpol. na
hřbitově pouchorském.

Jmenování. Vládnímkomisařempro dohled
na průmyslové pokračovací školy v ©Černilově,
Hořicích, Hradci Králové,Kaklenách, Miletíně, Necha
nicích, N. Pace, Smiřicích, Vojicích a Všestarech jme
nován profesor státní průmyslová školy pražské p.
Alois Rublič. — Komisařem společenstva řezníků
v Hradci Králové jmenován p. Fr. Frydrych, c. k.
okr. zvěrolékař.

Ve schůzí městské rady královéhra
decké dne 28. listopadu 1904 učiněna byla tato
usnesení: Vyplatí se účet pohodného J. Hořínka
za obchůzku po městě. — Od Vývosního spolku

pro Čechy, Moravu a Slezsko v Praze vyžádányudou stanovy. — Školnímu lékaři panu Dr. Rud.
Zippe-ovi sdělí se, še c. k. místodržitelství vzalo
na vědomí jmenování jeho školním lékařem, in
strukci však pro téhož že vypracuje sama. — Dp.
faráři K. Kotrbelcovi v Pouchově sdělí se, že ©.
k. okresní hejtmanstí svolilo k zakoupení nové
dalmatiky a pohřebního příkrovu pro kostel Pou
chovský. — Upozornění p. H. Richtra, majitele
pohř. ústavu zde, na nutnost odvodnění hřbitova
Poucbovskélo postoupeno tech. kanceláři k dobro
zdání. — Poukázáno k výplatě K 14dp. kateche
tovi F. Juklovi na pořízení oltářního oultu pro
školní kapli. — Uděleno povolení k satodení vody
do novostaveb sl. Panýrkové a p. Dra Zimmra.
— Vyhověno žádosti za připojení domovní stoky
z novostaveb sl. Panýrkové a p. Dr. Zimmra ku
stoce uliční. — Vyhověno bylo žádosti Sokola,
aby se nahnilé polštáře podlahy v tělocvičně pod
ložily, by zamezilo se probýbání podlahy. — Roz
počet tech. kanceláře na nutné opravy ve faře
Lochenické postoupen c. k. okres. hejtmanství ku
schválení. — Damskému odboru Ú. M. Š. zde pro
půjčeno divadlo na den 6. ledna 1905 pro uspo
řádání přednášky pí. Humpal-Zemanové. — Udě

eny příspěvky: pro chudou školní mládež českouv Rychvaldě. Vánoční komissi N. J. S. v Prase,
N. J. P. v Praze na vánoční nadílku a Spolku na
podpora nemajetných stadujících na filos. fakultě
v Praze. — Jednotě div. ochotníků Klicpera ode
psán plyn spotřebovaný při divadelních předsta
veních dne 23. října a 1. listopadu 1904 pořáda
ných. —Rozpočet na úpravu místnosti desinfekční
v domě čp. 125 odkásán k rozpočtu na rok 1905.
Rozpočet na pořízení ochranné skříně pro lékařské
přístroje na pol. strážnici zabrnat do rospočtu na
rok 1905. — Usneseno, aby podán byl rekars
proti platebnímu rozkazu na daň výdělkovou z ú
středních jatek. — Policejnímu strážníku Valáškovi
poukázáno bylo příbytečné, ježto odstěhovati se
musil z bytu v obecním domě čp. 62., který po
stoupen byl obecné kucbyni. — Techn. kanceláři
uloženo, aby podala rozpočet na úpravu bytu
tohoto pro obecnou kuchyni. — Ve zvláštní schůzi
městské rady dne 29. listopadu 1904 probrán a
schválen návrh všech rozpočtů na rok 1905.

Z Klicperova divadla. Společnostp. Se
dláčkova dávala dne 1. prosince na pamět úmrtí na
šeho velkého básníka J. Zeyera slavnostní představení
„Doňa Sanča“. Zeyer plody svého ducha tolik srdcí
rozechvěl, tolik chvály sklidil, ale nepříliš valné úča

svých slavných možů, že se vlastenectví naše jenom
v slovech rozplývá. Původní hra tato, nad úroveň vše
lijského braku literárního povznešená, svým nměleckým

provedením neminula se s účinkem na obecenstvo.aní Prochásková (Doňa Sanča) hlavní rolí svou ovšem
sklidila ps! u večera a al. Štroblová (Doňe Blanka),
mejíc pra. čestný večer, v dachu slavného autora
jistě a nemalým nadšením prošila svou úlohu; vo

slečně přineutuchajícím snežení věru můše vskvéstisíla vaáoná. I pp. řiditel (Don Pelayo), Bohuslav (Don
Gomez) atd. uplatnili ae na svých místech. — Bam
berkovo „Jedenácté přikázání“ pohostinským vystou

ním slav. komika čes, Národ. divadla v Praze p
ny bylo pošitkem prvého řádu. Mošna, ač starcem 72

letým, nestratil na své živosti; jest dosud nepřekonatel
ným ve svém umění. A spoluáčinkující pod vlivem vyni
kajícího nadání hrajícího hosta téměř se předatihorali
v uměleckém snažení. Pan Mošna, obdařen dvěma
pěknými věnci, děkoval obecenstva po představení sa
všecky pro ovy chvály a alíbil, še se ještě v tomto
roce na zdejšímjevišti ukáže, případně i pí Otilie
Sklenářová Malé. — „Strakonický dudák“, jenš dáván
byl v neděli odpoledne pro děti a „Paohlavci“ večer,
nalezly hojnost vděčnýchposluchačů, kteří z divadla
odoházeli věra uspokojení, — Čestný večer p. Kříže
veselohrou „Můj Maky“ byl dostaveníčkem ctitelů
předního tohoto herce společností. Veselobra tato, ne

jsouc ani takové váhy, měla býti kopif současného šívota maloměstského. Panu Kříží lépe svědčí děj vese
lejší, než vážnější ; sde ovšem vedl si umělecky; oel
kem bráno s uměleckou rontinou.

Výstava drobného umění s uměleckého
průmyslu českého otevřena bude dne 18. prosince
v Hradci Králové a potrvá až do +8. prosince. Vedle
menších olejomaleb zastoupen bude na výstevě blavně
moderní lept barevný, umělecké kamenotisky a ukázky
jemných ručních nmělecko-průmyslových výrobků vý
bradně českého původu. Vatap do výstavy bude volný.
Vystavené předměty budou většinou prodejné.

Z průmyslového museu v Hradel
Králové. Jelikož přihlásil se dostatečný počet
účastníků (20), zahájen dnes v pátek IIÍ. bez
platný kurs účetnický a sice tentokráte pro různá
řemesla Vyučování vede opětně pan professor
obch. akad. VI. Racek v místnostech VI. učebny
vyšší obch. akademie. Veškeré potřebné tiskopisy
obdrží účastníci za malou náhradu (1 K). K tomu
obdrží i celou přednášku litografioky reproduko
vanou, jež stane se jistě i po ukončení kursu ví
tanou příručnípomůckou pro účastníky kursu. Do
poračujeme znovu všem řemeslníkům náštěvu téchto
kursů, nebot řádné vedení knih účetních vedle
praktických zkušeností jest první podmínkou sdár
ných výsledků samostatného podnikání. — Vzhle
dem k instalování výstavy drobného uměnía uměl,
průmyslu bude veř. čítárna prům. musea otevřena
místo V pátek dne 16., ve čtvrtek dne 16. pros.
v obvyklých hodinách večerních.

Vyrnšený sleděj. O půl 11. hod. v noci
na den 7. t. m. vyburcován ze spánku zdejší
kněžský seminář vojenskou a policejní hlídkou,
hledající neznámého zloděje, který po desáté hod.
v noci vikýřem naproti vojenské nemocnicí na
půdu semináře vlezl a od vojáka na stráši vo
jenské byl viděn. Zloděj nenalesl nic a hlídka —
nikoho. Chlapík zavčas skromně u tiše ustoupil
před ozbrojenou mocí tolika lidí.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Krá
lové. Stav vkladů za měsíc listopad 1904. Po
ukázek pokladničních K 1,367.068-88, knížek vklad
ních K 599.200-—, celkem vkladů K 1,966.268-88.
Suma, do které lze vydati poukázky a kuíšky
vkladní, stanovami neobmezena. Na jistínu akciovou
zaplaceno K 2,000.000—.

| Záložna v Hradci Králové. Výkasza
měsíc listopad 1904. Stav vkladů počátkem měsíce K
1,488.722'49, vloženo K 188.007-62, vybráno K 130 258-143,
stav koncem měsíce K 1,546.471:89. Stav půjček po.
čátkem měsíce K 1,167.428-02, půjčeno K 122.001-30,
splaceno K83.458:02, stav koncem měsíce K 1,206,017-20.
Počet účtů 2477, reservní fondy K 119.191-18, závodní
podíly K 64.764-81, pokladní obrat K 746.839-92,

troj na čištění pivních trabek.
Spolek hostinských pro Hradec Králové a okolí koupil
pstentní stroj na čištění pivních trubek, který ae půj

čaje pp. členům spolku bozpřatně, nečlenům za mírnýpoplatek 20 h. Stroj ten nalázá se u jednatele spolku

.Ab pobanena, hoteliera v „Merkura“ v Hradciové.

Z dějín poddaných vesnic býva.
lého pamství Hradce Králové. (Dle zá
znemů archiválních podává V. P—+. (Pokračování)
Předměřice. Martin Rejvold měl12 str. šosov
ních rolí, s nichž platil 4 zl., 1 věr. 2 čtv, zahrady;
úroků platil 9 kr. půlletně, p. děkanovi na koně 4,
čt. ovsa, za obláč a letník 6 kr., 2 vejce, robotoval
3 dny týdně. Jiří Česák měl 2 věr. III. tř. děd.
rolí, pod 1 vůz lak pod plat roč. 85 kr., pod 1 věr.
zahrady; úroků platil 20 kr. 1:/, den. půlletně, vrch
nosti odváděl 1 slepici, ostatní povinnosti jeko Jan
Řehák. Jifí Šmotlacha měl 6 str. II, 6 str. III.
tř. děd. rolí, pod 1 vůz luk pod platroční 1 sl. 10 kr.;
úroků neplatil, p. děkanovi odvádělna koně */, čt.
ovsa, 3 kr. za obláč a letník a 2 vejce, robotoval 8
dny týdně. Jan Fruktus měl 6 str. atr. II., 6 atr.
8 věr. III. tř. rolí dědič., pod 1 vůz děd. lak, pod 2
věr. zahrady; úroků platil 15 kr. půlletně, vrchnosti
odváděl 1 slepici, p. děkanoví na koně +/, čt. ovaa,
3 kr. za obláč a 2 vejce, robotoval 8 dny týdně. V4
elav Knejp měl 2 věr. III. tř. děd. rolí a pod 2čt.
zahrady ; vrchnosti odváděl 1 slepici, p. děkanovi na
koně '/, čt. ovsa, za obláč a letník 8 kr. a 1 vejce,
robotoval 3 dny týdač. Václev Mráz měl 3 věr.
dědič. rolí, 1 věr. 2 čt. zahrady; úroků platil 7 kr.

plletně, povinnosti p. děkanovi a robotu jako Knejp.obiáš Cesák měl 9 atr. 1 věr. III. tř. děd. rolí,
d t čt. zahrady; úroků platil 21 kr. půlletně, p.

čkanoví dával na koně */, čt. ovsa, za obláč a letník
8 kr., robotoval 3 dny týdně. Jiřík Mráz měl 1 str.
IL, 1 str. III. tř. děd. rolí; úroků platil 2 kr. 11,
den. půlletně, p.děkanovi odváděl '/, čt. ovsa na koně,
sa obláč a letník 6 kr., robotoval 1 den týdně. (Pokr.)

Z Nev. Hradce Král. V pondělídne 1%.,
prosince 1904 o 2. hodině odpolední provedou dítky

s opatrovny sdejší, řízené Škol. sostrami D. N. D.,

rolní hru s velmi pěknýmprogramem. Hosté jeos
Obvodním lékařem v Předměřicích

m. Lab. jmenován byl p. Ant. Šef, praktický a
soudní lékař v mor. Šílperka.

Z Josefova. Vočtvrtek dne 1.t. m. byl na
sdejším hřbitově pohřbenotihp. Frant. Červený, který
ne prabu budoucího povolání svého stižen plicní cho
robou klesl předčasně v hrob. Pohřeb odbýval se za
ohromné účasti lidu s celého okolí, neboť zesnulý pan
bohoslorec pro svoji tichou a mírnou povahu požíval
úcty a vážnosti u všech, kdož měli ho příležitost
poznatí. Z blízka j se v.dálí pospíšili kollegové jeho
a okolní kněší, aby doprovodili sesnuléhok poslednímu
odpočinku. Z Hradce Králové dostavilo se k pobřbu
38 bohoslovců a vdp. vicerektorem ThC. Jos. Trakou,
který v kostele nad rakví zemřelého ohovance proslovil
dojemnou, erdce jímající řeč. Kondaukt vedl místní
děkan vdp. Karel Vaníček s kostela sa bránu, a na
břbitov vdp. vicerektor semináře, který též zesnulého

*pobřbil. Jménem příbuzných a kollegů poděkoval na
hřbitově všem, kteří zemřelého ku hrobu doprovodili,
dp. Josef Valenta, kaplan teplický. Takové účasti
kněšstva i obecenatra dle úsndku všeobecného naše
město nevidělo a ta veliká sympatie může býti jistě
sarmoucené matce útěchou pro její sraněné srdce.

Ze Dvora Králové a. L. Přednáška
o potřebách národohospodářských koná zde v sobotu
10. prosince v Sokolovně universitní professor Dr.
Albín Bráf. Přednáška koná 90 ve prospěch čes

ch menšin a jest pořádána zdejším odborem
D„Nár.Jednoty Severoč.“ — V neděli, dne 11. pro
since odpoledne bude zde přednášeti p. katecheta
Frant, Jakl o významu „Všeodborového sdružení
křest. dělulotva“. Vstup volaý jet jem těm, kdož
vykáží se vstupenkami.

Ze Žiželie m. Cldl. Jest sice u nás vdp.
farář Frt. Vintera ponse dvě léta, ale už tu viděti:
ovoce jeho působení, svláště v chrámu Páně, který za
pomocí ovšem také šlechetných dobroinců domácích
a hlavně cizích stkví se čistotou a důstojnou úpravou.
Z vděčnosti zm své jmenování v $ovém působišti vě
noval p. farář chrámu Páně nový oltář Božíhohrobu,
upravený mimo Čas svatého tébodne za oltář Božského
Srdce Páně « příslušnou sochou a dvěma adorujícími
anděly. Jako vhodný protějšek zřízen nový oltář ka
cti Neposkvrněné Panny Marie Lourdské. Aby pak
místa obou těchto oltářů měla vzhled kaplí, obražena
ee dvou stran šeleznou ozdobnou mřížkou, opatřenou
dvířkami. Na místo starých, sešlých a nepotřebných
drou zpovědnic pod chórem shotoveny spovědnice nové,
dvojkřídlé, nahoře slohově dle chráma ozdobené, umí
stěné v kříše mezi lavicemi, Nad oběma jako na trůnu
postaveny oprarené sochy sv. Jana Nep. a nad drahou
socha Panny Marie. Z počátku ozývaly se sice
hlasy některých „taky katolíků“, že do těch nových
— v lodi postavených spovědníc — ke sv. zpovědi
choditi nebudou. Ale to byli takoví katolíci, které
nikdo nikdy ani a těch starých zpovědnic zpovídat
se neviděl! Prorocká jejich předpověď proto se ne
sploila, ježto větší počet kajícníkův ukázal zcela něco
jiného. Jak asi staré zpovědnice vypadaly, možno po
chopiti ze slov jednoho návštěvníka, který vida tato
„starožitnost“ prostě tak od ardce zvolal: „Bože můj,
a v tomhle že se mají také hříchy odpouštěti ?“— —
Hlevní zřetel na to obrácen byl aa oprava oltáře
hlavního, a to nejen proto, še toho již také nutně vy
žadoval, nýbrš i z toho důvoda, aby důstojnou jeho
opravou důstojně oslavena byla 700letá, letos připa
dající ročnice svatořečení patrona chrámu Páně sv.
Prokopa: Práce svěřena osvědčeným starým silám,
které též shora uvedené předměty umělecky shotovily,
p. Antonínu Ontlovi, pozlacovači a p. Janu Novákovi,
řezbáři, oběma z Kutné Hory. Provedení důstojné
opravy — všecky překvapilo! Vrch oltáře, zabem času
sešlý, slohově norhodný, novým nahrašen, vázy při
měřeně zmenšeny a pozlaceny, — postranní barokové
řezby vzhled oltáře odůstojňující, přidány, dle přání
patronátního komisařepana Jindřicha Jaroschky obraz
ev. Prokopa, melovaný p. farářem Nenmanem, dán na
stěnu do lodi, starý pak sázavský obraz sv. Prokopa
po řádném očištění v rám zcela nový zasazený hlav
níma oltáři co důstojnější vrácen. — Veliká péče vě
nována místa nejpřednějšímu — Svatostánku, který
dosad byl otáčivý, zvláště však nahoře, celý červo
točinou zchátralý. Zhotovena proto nejprvé nová dvířka,
umělecky réron, pšenicí a Beránkem ozdobená, vnitřek
celý bílou látkou potažen, z předu dvojdílnou bílou
záclonou opatřen, nahoře i po stranách novými fez
bami okrášlen. Úprava avatostánku sama vyžadovala
nákladu 152 K, ostatní práce na oltáři 664 K, počí
tajíc v to také nově upravené, zvýšené postranní
vchody — zastřené záslonami kobercovými. — Nechá
vajíce ai vše ostatní k uveřejnění do čísle příštího,
přejeme vdp. faráři Fraatišku Vinterovi, by mu do
brotivý Bůh dočkati se dal, by po obnově vnitřka
chrámu Svatoprokopského téš nitro chrámů dachov

ních erdcí to osadníků, žádoucí obnovou se zastkvělo.

Z Pusté Kamenice. Lajbšarnálpastorů
a rabínů „Čas“ přinesl 20. listopadu tuto správu:
„Černý koutek.“ Kaplan Kostkan, jenž se dožil ko
nečně té radosti, še se stal farářem, chce si své místo
v Pasté Kamenici dobře zasloušiti. Také on ví, že
nejlaciněji se ostrah v jeho obora dobude působením
na jinověrce. Tento pán dal si savolati nedávno chu
dou vdovu po hajném Javůrkovi ne Damašku u Pu
stého Rybnébo pod záminkou, že jí potvrdíkvitanci
na její pensi od knížete T. T., ač jí nemá čeho po
tvrzovat. Ve faře spustil na vdovu — ovšem že boz
svědků — jak mohla odpadnouti od víry katolické, a
de prý po helvetska se lehce šije, ale těško umírá a

. tofis. mnoho ještě. Kníže pán prý „helvetů nemí
uje, s nechce-li prý ona stratit pěnsi, s níš šiví šest

mendích sirotků, ať prý se hned podepíše. Takový po
strach ovšem účinkoval na nebobou vdovu, u ona po
depsala prásdný Ír bea svědků. Velebník patrně
by byl s toho ud přestup, kdyby so nebyl v čas



dovědě], že mu = kompetentní strany hrozí paragrafy
zu takové apoštolování. Rozumí se, de Javůrkové aní
se nezdá o přestapu, neboťjest jiš 19 let ovangeličkou,
ale páter vysadil kebolena belvotské ryby — po jiho
morarska řečeno. Mobl to provésti ohytřeji, neboť
„kníše pán“ má fakticky mnobo evangelíků ve službě,
mimo jiné i patronátní komisaře, kteří by takové ká
zání semi mohli velebným dělat, a ovšem ať rád, či
nerad, i pensi dává. Zase jednou pěkný doklad, jak
čisté a neposkvrněné nábošenství mají někteří veleb
níci, kteří by vdově se Šesti virotky „ad maiorem Dei
gloriam“ skonfiskovali penaí. Pendant k ap.Jakubově
1, 37. O dalších znamenitostech tohoto dobréhopa
stýře zatím pomlčímo.“ Na to odpovídáme: „Počestný“
pan pisatel měl se dříve o celé věci lépe informovati
a mohl si ušetřiti koneek blamáže; neboť věc má se
v pravdá takto: Farní úřad v Posté Kamenici měl
lesnímu úřada v Rychmburku potyrditi. sda vdova
Javůcková se svými šestí dítkami v Kamenici žije.
K vůli správné informaci dal ai farní úřad smíněnou
vdovu zuvolati a při této příležitosti bylojí v dobrotě
řečeno, aby do katolické církve we vrátila, od které
před sňatkem odpadla, poněvadě Javůrková již loň
ského roku se vyjádřila, že se opět katoličkou stane.
Když pak jí vysvětleno bylo, čeho třeba k návratu do
církve, odpověděla Javůrková, že ihned podepíše svůj
výstup s náboženství helvetského a návrat docírkve
katolické. Tak, pane pisateli „Černého koutka“, věci
se mají. Nespnetil tedy farář na vdovu, nýbrš v do
brotě jí domlouval — | což ostatně byla jeho porin
ností — aby se opět katoličkou stala; kdyby byla
rozená belvetka, nenapadlo by mu přemlonvati ji. Ne
řekl také, že po belvetsku Bo lehce žije, ale těško
umírá, nýbrž pravil, že v protestantské víře ae lépe
žije, ale v katolické zase lépe umírá, což, milý pane,
doznali všichni ti, kteří na smrtelném lůšěka dobro
volně do katolické církve se vrátili Nepodepsala také
vdova Javůrková svůj výstup z náboženství prote
stantakého ze strachu, nýbrž učinila tak dobrovolně,
vědouc též, co podepivuje, a návrat její ka katolictví
byl také oznámen příslašnému politickému úřadu.
Ostatně vězte, pane pisateli, nemíní-li kdo z pravého
přesvědčení a dobrovolně státi se katolíkem, církev
katolická o něhonestojí. Kdybychomchtěli prašáckými
markami kapovati duše, měli bychom jich celé hoofy,
avšak k takovému kšeftářekému řomosla se nesnížíme;
to ponechávámepastorům, jimž jest každá pleva dobré.
Možno, že pan pisstel zná onoho pijana, jenž svoji
manželku opustil a „chytil“ se jiné katoličky, s kterou
pak od katol. církve odpad., domnívaje se enad, když
Lather dovolil landkraběti hessonskéma míti manželky
dvě, že jemu to dvojctihodný pán také udělá. Jenum
že ty paragrafy to zhatily. A ejhle, světe div sel,
dvojctihodný pán pak oznamoval úředně, "že onen
člověk z pravého přesvědčení stal se ovangelíkem a že
tudíž jej přijal za spolubratra do sboru Páně. K ta
kovému bratrství jak dvojctihodnému pánu, tak „Sborn
Páně“ upřímně se gratuluje. Vězte věak, pane pisateli,
prašáckými markami svoji děravou kocábku nezachrá
níte; ty padavky katolické, které se za nějaký groš
lapí, tím dříve pád vaší církvičky dokončí. Připo
míváme, že redakci „Času“ byla zaslána v této věci
26. listopadu oprava, a jeme zvědaví, zda „Čas“ ji
oveřejní. — Panu pisateli tobotu vysvětlení sděluje
redakce t. 1., že šádné odvolání v Čase nečetla. Kde
psk taky! Když byla na př. v Čase napadena čest
zdejšího sboru doktorů theologie, musil vyrakovati
na pomoc státní úřad, aby byl prolhanýten list k od
volání donucen. Teprve tehdy si dal říci, ale jaké la
mento spustil na „utiskování“ svobody! kdo chodído
školy Červánků a Práva lida, od toho se kněz epra
vedlnosti nedočká.

Stavba mového chrámu v Náchodě.
K účeli tomu v době od 12. října do 29. listopadu
1904 mimo sbírky kostelní odvedli: po 100 K:
jistý kněz na dobrý úmysl, nejmenovaný kněz a
p. Jan Žulisny, meštan v Jilemnici; 60 K: dp.
P. Jan Novák, professor v Náchodě; 25 K: člen
městského zastapitelstva v Náchodě; 20 K: ne
jmenovaná dárkyně z Náchoda; po 10 K: důstojný
konvent Maltezský v Praze a p. Ant. Voska, mistr
pekeřský v Náchodě; po 6 K: K. Majzl, vrchní
inženýr v Praze a vdp. P. Lohel Schmidt, převor
kanonie Praemonstrátů na Strahově v Praze; 6 K:
p. JUDr. Jos. Slavík, advokát v Náchodě, ze
soudního smíru ; 4 K: vdp. P. Frant, Schmidtmayer,
prelát v Českém Kramlově; po 2 K: pí M. Ha
nušová v Bražci, pp. manželé Jan a Ludmila Ká
brtovi v Jizbici, dp. P. Ant. Kollert, katecheta
v Náchodě, p. Fr. Malina v Náchodě, dp. P. Em.
Polák, gymu. professor v Rokycanech, p. Jos.
Rafer v Starém Městě n. M. a vdp. P. Karel
Stella, řiditel k. a. konviktu v Příbrami a po l K:
jistá paní a pan Fr. Trojan, řiditel měšť. školy
v Týništi a. O. — Stavební fond dosáhl výše
72.000 K 81 b. Šlechetným přízoivehma dárcům
všem vyslovují se nejvřelejší díky s prosbou za
další dobrotivé přepěvky, jež se přijímají na dě
kanství aneb zasýlati mohou též poštou přímo na
spolek pro vystavění nového chrámu Páné av.

avřince v Náchodě.

K jubileu marianskému vydal v Čas.
Úvahách vdp. Dr. Fr. Reyl vhodný spisek,
v němž je popularně vyložen článek víry
o Neposkvrněném početí Panny Marie a
potvrzení tohoto článku lurdským zjevením.
Spisek se hodí ku hromadnému šíření na
každé katolické osadě. Cena 8 h, při větší
objednávce sleva.

Různé zprávy.
V PRAZE »„OBNOVU«

dostati Ise oknihkupectví p. Františka Hovorky
oŽilné ulicí a v prodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.

(14)Krise v petriarchátu cařibrad.
ském. Jaké poměrypanují v řecké církvi ortodoxní,
k níž i Rasové se hlávi, třeba měli svou samostatnou
pravoslavnou správa, vysvítá z krise, v jaké octl 60
patriarcha cařihradský. Císeř rakouský vyslovil totiž
přání, aby příslošníkům feckého vyznání v Bosné a
Hercegovině dostalo se vlastního metropolity, tak aby
nebyli závislí od metropolity srbského, po příp.ra
manského. 'Tíe má býti přítrž učiněna velkosrbské
propagandě v semích okupovsných, což i Tarecko by
rádo vidělo jek s ohledem na Macedunii, tak i aby
rakouskému panovníku vybovělo.Patriarcha cařihrádský
není proti toma, ale on je vázán jednak av. synodem,
v očmě zasedá 12 metropolitů, jednak radou z laiká,
zastoupenou dvanácti řeckými notábly, která svablasí
a patriarchou, má však proti sobě 8 metropolitů, jimž
te dostává podpory jednak z Ruska, jednak z Italie.
A tito hodnostáři způsobili v 8v. synodu takový kraval,
Zo patriarcha nedostal se ani k slova, dra z nich do
konce obrátili se k velkovezíru, aby sesazení patri
archy prosadil. Naproti tomu dostavila se k velkove
víru rada lajků « žádostí, aby čtyři nejzořivější me
tropoliti byli sosazení a nahrašení jinými, kteří pa
triarchovi by byli po vůli, opatření to, které v řecké
efrkvi není dokonce něčím peslýchaným. Strannické
boje jsou na východě na denním pořádku; když ne
dávno metropolita jerusalémský odobral se do Cařihrada
k patriarchovi, kal za jeho zády kněz Entymins pikle,
aby sám stal se biskupem. Turecké vládě dělají boje
mezi ortodoxními patrně radost, poněvadě mlčí a tak
krisi podporoje ©Patriarcha chce se poděkovatí. Jak
docela jinak imponuje tu katolický svět svon odda
ností k nástupci sv. Petra | Sem tam vypoví některý
zblondilý kněg poslušnost eréma biskupu, ale bisku
pové trvají v něšném poměru k nejvyšší hlavě v Římě.
Povatanou-li na východě biskupové proti své nejvyšší
blavě, znamená to mnoho, ale není to při známé od
vislosti církve roskolnické od atátu ještě všecko; kdyby
to udělala třetina bískupů papeži, znamenalo by to
úplný rozvrat. Církev východní existuje, dokad existují
státy, od nichž závisí, církev naše kvetla, i kdyš
jednotlivé státy bynaly a dá Bůb pokvete, i když ne
bude katolické vlády, jako ku př. ve Francii a to
proto, že je — od státu avobodna.

Pokreková vzdělamost. Píše se nám
z krabů čtenářstva: Kdo nadává, nemá pravdu. Jak
asi vychovává učitel, jenž umí tak pěkně nadávati ve
Školském Obsora roč. KI. č.1.str. 4 a 6.7! Čtěte, jak
píšs inteligentní, „vzdělaný“ člověk: „— na každé
ulici v takovém hnízdě anebo nejbnosnější, nejodpor
nější zjev v této přírodě volnosti a lásky: katolický
katechete . . “ „— a ne ostych před zpovědí ani
všichni“ dublové a maka v boroucím pekle některého
černého tlačhuby.“ „— kdy naplnily se školy, a páteří
zasedli na neomylné stolice farizejův a zákonníkův, a
kdy sa několik neděl poženou abobou mládež do pří
šerné tmy kostelův a kaplí k zpovědi, která je demo
ralisuje (znemravňuje) . . .“ — Vy katoličtí rodičové,
je několik tskových „učitelů“ a ti vychovávají vaše

atolické dětil Ti lidé přísahali na zákony,že
budou nábož nako-mravně vychovávati vaší mládeží
— Vlastimil.

Němcům ma poučení. Prelátdr.Scbeicher
píše v „Correspondeuzblatto“: „German, který má tak
málo německé páteře, že by jeho národnost ohrozit
moblo několik set studentů a profesorů jiné národ=
nosti v jeho sousedství, mélby se jednoduše vystěhovat
do Kamerunu a tam se dát sníst od divochů. Snad

aspoň tak byl by trochu k něčemu ažitečný“. Lep=
šího odporučení se všeněmeckým povýšenchm nemoblo
dostati.

Ochrana presidenta Spoj. států
severoamoriekých. Pro cestu Rooseveltovado
St. Louis k návštěvě světové výstavy učiněna byla

nejrozsáhlejší opajření: 12 tajnýchpolicistů prohlédiopředem co nejdůkladněji presidentův vlak a provázelo
ho po celé cestě. Zvláštní parostroj jel před vlakem
presidentovým. Na osobní, ochrana presidentovu použito
2000 osob. Tak vypadá ten republikánský rájí Člověk
by myelil, že jen korohovanéhlavyz rodin královských
se musí báti útoků a zatím v zemi svobody, lidem
svobodným zrolená hlava potřebuje celou armádu za
svou stráž.

Svůj k svému! Blíží ce avátky vánoční
kdy anad v každé domácnosti nakoupí ge vic než
jindy různých potřeb do kuchyně i dárků vánoč
ních, při kteréž příležitosti má se vědycky spojiti
křesťanství s vlastenectvím. Pravého křesťana
vlastence nezlákají snad vyložené veskříních před
měty, on zamíří pouze do takového obchodu, kde

si opravdově váží jeho náboženského přesvědčenía kde cítí s jeho vlasteneckým nadšením. Od slov
musíme konečně přejíti ke skutkům. Jen tehdy
hospodářsky zmohutníme, budeme-li si dle možnosti
vědya všudeavé potřebyopatřovati pouzeu našinců.

V důsledném provádění hesla „Svůj k svému“
jeví Be obrození národa.

Zánik smlouvy služební, Čeledín(služka)
může vystoupiti dříve, než čas alažby dojde a bez
výpovědi: 1. Když nemůže bez újmy své cti a škody
na svém zdraví déle slašby konati. 2. Když hospodář
nakládá s čeledínem tak, že tím jeho Život nebo
sdraví přijde v nebezpočenství. 8. Když pán čeledína
(slušku) svede neb svésti hledí k činům nemravným
s protizákonným aneb kdyš jej nebéře v ochranu
proti lidem domácím a osobám dům pánův často na
vštěvujícím, kdyby se věcí podobných na čeledína do
mýšleli. 4. Když pán chce nějakou delší cestu konati,

nešli služba trvati má, anebo když se chce někam
jinam přestěhbovati a chce v té i oné případnosti če
ledína vzíti s sebou. Naskyt)-li se takovýto důvod,
který čeledína opravňuje, aby ze služby vystoupil,
má jej oznámiti obecnímu starostovi ataké prokázatí,
jestliže hospodář důvod ten popírá. Zda-li samíčeledín
ze služby odejíti, závisí na rozhodnotí starostově;
jestliže nesvolí, smí čeledín ze služby odejíti toliko
tenkráte, hrozí-li nebezpečenství života nebo jiná
Skoda, kdyš by ve službě eotrral. Ve všech shora u
vedených 4 případech musí hospodář čeledínovi (služce)
nahraditi mzda a stravu, avšak čas, za který ho

spodář čeledínovi mzdu a stravu nahraditi má, jesi
různý podle tobo, z jakého důvodu čeledín bez "povědi vystoupil. Vystoapil-li čeledín (alažka) z dů
vodu čís 2. nebo 3., přísluší čeledínovi náhrada mzdy
a stravy za ten Čas, po který měl ještě sloužiti, a
měl-li dle úmlavy eloušiti přes čtvrt léta, nahradí se
ma mzda a etrana nejméně za čtvrt léta. Vystoapil-li
čeledín z důvodů v Č. 1. a 4. jmenovaných, může
dádati za mzdu a stravu jenom do té doby, kdy zo
služby vystoapí. V některých případech může čeledín
sice vystoupiti ze slažby před časem, musí však dáti
výpověď, a to čtyřnedělní, byla li služba umlarens
na rok, a čtrnáctidenní, byla-li služba na kratší čas
amlavena. Čeledín (slažka) může vystonpití ze služby
před časem, dav dříve výpověď čtyřnedělní, byla-li
služba umlavena na rok, anebo čtrnáctidenní, byla-li
umluvena na kratší Čas a to v případech: 1Když se
mu naskytne příhudná příležitost vo vlastní živnost
se uvázati, anebo naskytne-li se služce příležitost vdáti
se, kteroo by promoškala, kdyby ne ulažba měla do
konati. 2. Když čeledín má zapotřebí déle se na ně
kterém jiném místě zdržovati, buď aby tam přejaldě.
dictví, aneb něco jiného důležitého tam vykonal. 3.
Když rodiče čeledínovi pro nějakou příhodu, která u
nich oastala, když syn byl ve službě, potřebují ho,
aby jim vedl živnost, aneb je ošetřoval, a když ne
mohou tak dlouho Čekati, až ma projde čas slažební,
I v těchto případech jest čeledín povinen důvod vy
stoupení obecnímu starostovi oznámiti a prokázati;
ze elužbymůžepak odejítijenomtehdy,kdyžk tomu
starosta přívolí. Jeoa-li tu důvody pod čís. I—3 uve
dené a spěchá-li věc, může čeledín (služka) žádati za
propuštění ze slažby i před projitím čtyřnedělní nebo
čtrnáctidenní lhůty vypovídací, ale musí zs sebe ji
ného schopného Čeledína (služka) ustanoviti a s ním
se o náhrada dohodnooti. I v tomto případě musí
čeledín starostovi oznámení učiniti a bez jeho přivo
lení nemůže ze služby vystonpiti.

Nařízení místodržitelské, týkající
se prodeje vánočních stromků, aby za
bránéno bylo poškozování lesů. 1.) Kdo chce vánoční
stromky prodávati, jest povinen opatřiti si od majitele
lesa nebo jeho zástupce list o původu stromků a týž
obecnímu úřadu místa, z něhož stromky pocházejí,
ku potvrzení předložiti. Nestává-li odůvodněných po
chybností ve příčině původu vánočních stromků, má
obecní úřad list o původu potvrditi, v případě pod
statných pochybností však potvrzení odepříti a o tom
politickému úřadu oznámení učiniti. — z.) Kdož
stromky prodává neb doprava jich provází, povinen
jest list o původu vždy při sobě míti a jej na požá
dání všem pro ochranu lesů a veřejnou službu bez
pečnostní, jakož i pro tržní policii netanoveným orgá
nům ukázati. — 3.) Překapníci jsou povinm vykázati
se písemním osvědčením, jak nabyli vánočních stromků,
kteréž osvědčeníobecní úřad místa prodeje na základě
lista o původu vystaví. — 4.) Aby so aaeužití listů
o původu, pokud oe týče písemných osvědčení obec
ních úřadů zabránilo, jsou orgánové obecní povinni,
počet neprodaných stromků vánočních denně zjistiti a
na lista o původu i na písemném osvědčení obecního
úřada vyznačiti. — 5.) Vánoční etromky, které se bez
předepsaného listu o původu aneb bez písemného
osvědčení obecního úřadu prodávají, uschová obecní
úřad, po případě je ve prospěch vlastníka prodá. Nad
řízenému úřada ovšem musí se vše oznámiti. — 6.
Přestupky tohoto nařízení trestají se bez újmy trest
ního řízení peněžitými pokutami od 2 do 200 K aneb
vězením od 6 hodin do 14 dnů.

Světová výstava v St. Louisa. Zisk
z právě ukončené světové výstavy v amer. městě St.
Louisu činí 200.000 liber šterl. Vydajů bylo 10 mil.
liber. Výstava navštívilo celkem 19 mil. osob.

Mohou HBniffoisenky ©odměňovati
své fankclomářet Jistá Raiffoisenkarozhodlase
dáti z čistého výnosu svým fankcionářům odměnu.
Finanční ředitelatví, kterémaž podléhala, odepřelo jí
za to osvobození od daní, poněvadž dle jeho výkladu
měla by nárok na osvobození jen tehdy, kdyby pře
bytky odkázala reservnímu fondu. Správní soud, který
se věcí zabýval, rozhodl, že osvobození od daně Raif
feisence příslušelo, poněvadž spořitelním a záloženským
spolkům náleží osvobození, hoví-li jich stanovy usta
novením zákona z 1. června 1889, aniž by bylo po
tfebí, aby obchodní jednání jich vyhovovalo poža
davkům zmíněného zákona, který za podmínku pro
osvobození stanoví prostě, že spolky mejí dle stanov
rozvíjeti jistou obecně prospěšnou činnost. K odmě.
ňování všech členů představenstva a dozorčí rady ne
možno však raditi, poněvadž by i při tomto rozhod
nutí správního soudu následovalo obyčejně politické
řízení pro překročení, případně porušení stanov, dle
nichž funkce v Raiffeisenkách mají býti obstarávány
bezplatně.

Přátelům chudých dítek školních.
Co starostí mají chudí rodiče, jak opatřiti dítkám
svým nejnutnější oděv, by netrpěly zimou na cestě do
školy! Starost tato tím více tížiti musí rodiče dětí,
navětěvojících české školy v kraji zněmčeném, kde jen
oblad a zášť proti všemu českému, kde se všemožně
lákají čeští rodičové a jich děti do náračí němectví!
Na osvěžení citu vlasteneckého, na záchrana chudého
lidu našeho ve zněmčeném území severních a jižních
Čech neopomeň, kdo můžeš, zaslat i sebe menší dárek
jsko vánoční nadílka Národní Jednotě Severočeské
v Praze, na Ferdinandově tř. 35. nebo Národ, Jednotě
Pošumavské v Praze.

Našim obchodníkům. Z Obchodnické
jednoty pro Moravu a Slezsko v Brně, Kaunicův palác.



Máme v záznamu 29 míst, v nichš Ise růsné obchody

přovalti. Kdo« pánů obchodníků hoďlá přesídliti, aneb
ledá výhodnou obec k usamostatnění se, af vypíše

nám dopodrobna, kde a jakým způsobem nabyl ob
chodních znalostí a jakým vládne kapitálem. Dotazy,
ješ údejů těchto neobsahují, zůstanou nepovšimnuty.
Na odpovědi třeba přiložiti dvě deaftihaléřové známky.

Marianský kongres na oslavujubilea
hlášení dogmatu o neposkvrněném početí Marie

anny konal se minulý týden v Římě za velmi
četného účastenství duchovenstva i laiků.

Odporučené mešní vímo. P. AdolfBařti

pán, hotelierv Adalbertinu v Hradci Král.,má veliký
sklad zaručeného přírodního vína mešního ; týž složil
přísežný slib do rakou nejd. biskupskékonsistoře,
že vždy bude dodávati dachovenstvu ke mši svaté
jen přírozené vino z vinné révy. Z té příčiny od
hodlala se nejd. bisk. konsistořdne27. října vinné
sklepy pana Bařtipána důstojnému duchovenstvu
diecesnímo odporučiti. Upozorňajeme na to, po
dotýkajíce, že není potřebí svěřovati objednávky
cisozemským agentům.

Baršácké demonstrace. V sobotupři
oslavě otevření nových místností pro něm. studenty
v Praze vyvěšen buršáky na budově velkoněmecký
prapor, který však na protest čes. obyvatelstva byl
sňat. V neděli pak konán na Příkopech zaochrany po
licie buršácký buml, který ovšem neskončil se jako
den předešlý bez výtržností, při nichž zatčeno 14
osob. Pak že jsou Němci v Praze utlačováni. Jen
kdyby i v něm. městech české menšiny byly po
dobně policií chráněny! Žádoneno, aby studentstvo
české při podobných provokacích počínalo si co
nejdůstojněji.

Suezský průplav, jímž právě proplula
čásť baltického loďstva raského, jest 160 kilometrů
dlouhý, hladina vodní je široká 60—110 metrů, šířka
dna 38 a hloubka 9 metrů. Za dopravu lodí platí se
z každé tuny asi 9 K. — Průměrný poplatek za
každou ruskou loď bude činiti asi 70.000 franků,
Přes velikost toboto poplatku jest doprava Saezským
průplavem mnohem levnější než při plavbě kolem
jižní Afriky. Poněvadž vítr z poušti zanáší neustále
veliké spoasty písku do průplava, mosf býti stále
strojem pro hloubení čištěn. Válečné lodi nemohou

růplavem ploati vlastní silou, poněvadž by vlny
odním šroubem způsobené nadělaly veliké škody

v pobřežních zdech. Každá taková loď tažena je prů
plavem malým paroíkem. :

Z pošty. Při objednávce tazemakých novin a
časopisů poštou vybírá se poplatek za obstarání ob
nosem 10 b, zvláštní poplatek za obstarání při ob
jednávkách uovin a časopieů cizozemakých a to v ob
nosu 10 h za každý objednaný exemplář. Týž poplatek
vybírán bude za každý exemplář tuzemských nebo
cizozemských novin nebo časopisů, objednaných ně
kterou cizozemskou výpravnou novin prostřednictvím
c. k. pošty. Tento poplatek vybírán bude již přivšech
objednávkách na rok 1906. Zmíněný poplatek za ob
starání od abonentů vybere se hotově.

Dar Všeodb. sdružení. Dp. Frant. Do
hnálek, farář v Libštátě, dne 30. listopadu t. r. při
achůzi jičíneké skapiny Zem. Jednoty čes. katol. du
chovenstva v Nové Pace sebral ve prospěch Všeodbor.
sdružení křesť. dělnictva pro království České 18 K,
Zaplať Pán Bůh!

Ze Všeodb.sdružení křesťdělnictva.
Schůze užšího výboru v Hradci Král. 3. proe. Pod
pora nemoc. dostali: K. Bachman v Pardubicích 6 K,
V. Mikl v Jindř. Hradci 364 K, Balášová Pet. v Kun
čicích 3:42 K, Prachař J. v Ústí 6 K, Tomášek J.
v Čáslavi 6 K, Moravec V. v Třebechovicích 8 K,
Keller Jal. v Parníka 12 K; podpora v nezaměst. Ka
libanová Fr. v Litomyšli 4 K, Straková M. v Lito
myšli 4 K. Přijati 3 členové.

Lacimé krmivo. „ÚstředníJednota če
ských hospodářských společenstev“ zasílá Raiffei
senkám oběžník, v němž nabízí na popud c. k.
vlády různá krmiva pro kraje nouzí postižené a
sice tím,že nejprvé na zkoušku nabízí se dobré,
metr. cent za 7 K. Dopravu na nejbližší stanici
železniční platí sice odběratelé, ale srazí 8e jim
z účtu při placení. Jest tedy v zájmu všech, kteří
větší zásoby sena potřebují, aby Se na nejbližší
Raiffeisenku obrátili, kteráž jim ochotně poslouží.
Objednávky mají Be díti obratem. Také sláma,
otruby, sladový květ, pokrutiny a jiná krmiva
bude možno objednati. Dopravné bradí sama c. k.
vláda při zásilkách takto zprostředkovaných.

Skořice je usušená kůra větvírůznýchdrabů
stromovitých rostlin cinnamomam. Nejznámější a nej
užívanější jest skořiceobecná, jinak čínaká neb indická,
která se olupuje 8 šesti až desítiletých větví stromu
Cinnamomum chinense, tvořícího v jihovýchodní Číně
celé lesy, též v Annamu, Kočinčině, na ostrovech
Sundských a j. Před sušením obyčejně oškrabe ae
vnější vrstva kůry, která sašením avine se do trubic,
jež se pak sváží do svazku. Z Číny vyváží ae skořice
ročně asi za 70 mil. K. Skořice ceylonská, dražší než
obecná, pochází a mladých (nejvýše 3letých) větví sko
řicovníku ceylonského, též na Jávě, Sumatře a j. pě
stovaného; u nás však prodá ae jí málo. Skořicedřev
natá, jak se u nás prodává, jest směs kor několika
drabů skořicovníků. V čínských letopisech uvádí se
jiš 2700 let před naším letopočtem mezi nejvzácnějším
ofením.

Důležitost pícmího vápma. Casto se
stává, že dobytek, ač jinak dobře živen, Špatně
roste, málo mu na váze přibývá, že zvlášť
odstávčata ztrácejí chuť k žrádlu, dostávají prů
jem, bubení, slábnou,lížoastěny, obryzují dřevo, že
Jelejaořídkéakyselepáchnoucí,žedobytekobtížně
vstává a léhá, při lejnění, močení, chůzi, tlaku na
rozličné části těla vyjadřuje bolesti, kůže dřevnatí,

nohy jim nabíhají, kosti měknou, slabost je
čím dále tím nápadnější, až konečně dobytče byne
vysílením. — Příčina toho jeví se v nedostatku
kýselTay fošťořěčně,ktará sílí a podporuje přede
vším stavbu kostry svířat a na všechvý jich
vývin působí velmi příznivě. Kyseliny fosforečné
dostává se dobytku z krmiva. Rovněž i rostliny
bez kyseliny fosforečné nemohou býti a hospodář
nevěda dodává jim jí na pole ve hnoji chlévském
i umělém. Chce-li hospodář, aby se mu dobytek
zvlášť mladý dobře dařil a aby předešel změknutí
kostí, musí muposkytnouti něco pícního vápna, které
obsahuje 40 procent kyseliny fosforečné. Větší
dávky pícního vápna potřebuje dobytek březí,
zvlášť v drahé polovicibřeznostina vývin mláděte.
Kráva, má-li v krmivu pícního vápna, i více dojí.
Zvlášť nutno bo přidati tam, kde se krmí řísky,
výpalky, řepou, brambory. kteréšto látky mají
v sobě pramálo vápna a kyseliny fosforečné. Vel
kým dobytčatům dávají ge denně do krmiva 3
lžíce pícního vápna, prostředním 2, malým pouze
1 lžíce. Slepice přikrmovány pícním vápnem uesou

hojněji vejce. Plení vápno lze dostati v obchodech,
nejjistěji bude každý obsloužen „Družstvem Ho
spodář“ v Miloticích nad Bečvou oa Mor., kde lze
objednati 5 kg“"pravého ploního vápna za 2 K.

(Zasláno.)

P. T
K 80tým narozeninám došlo mne tolik blaho

přání, že mi není možno na všecky odpovídati;
proto činím to zde a vřele děkuji všem, kteří si
Da mne vzpomněli. Jos. Hulata,

děkan.

——————————
Před vánočním nákupem pro

hlédněte si dobře naše inserty a
při objednávkách odvolávejte se
na náš časopis!

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 3. prosince 1904. 1

bl pšenice K 1690—17 70, ita K 12:30 —18-00, ješme
ne K 11*50—12'60,ovsa K 7-40—820,prosaK0000
—00'00, vikveK 14-60—0000, hrachu (modrý) K 28300
—0000, čočky K 00:00-00:00, jahel K23 00—00'00, krup
K 2000—34 50, bramborů K 6-20—6'80, jetelového
semene červeného K 128-00—144'00, jetelového semeno
bílého K000*00—000'00, růžáku K 00:00—00:00, máku
K 82:00—4000, lněného semene K 22-00—24:00, 100
kg žitných otrab K 14'00—14-50, 100 kg pšen. otrab
K 18'00—18*50, 1 kg másla K ?60—300, 1 kg cádla
vepřového K 260—280, 1 kg tvarohu K 0:32—0:86,
1 vejce K 0:07—0'08, 1 kopa zelí 8-00—28:00, 1 kopa
petržele K 0:00—0'00, 1 kopa kapusty K 0'00—0000,
1 bl cibule K 6:00—6*230, 1 kopa drob. zeleniny K
1:00—4'00, 1 pytel mrkve K 6-00—6-20, 1 kopa cerele
000—0-00, 1 hl jablek 00:00—00, 1 bl hrašek 000
—00:00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 8. prosince 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pšenice hl 664, žita 435, ječmene 3837, ovsa
813, prosa —, vikve —, hrachu 1, čačky —, máka
—, jahel —, krap 16'/,, jetelového semínka 128,
lněného semene —. 3.) Zeleniny: zelí 65 kop,
petržele — kop, kapusty —kop, cibule 33 hl, drobné
zeleniny 56 kop,mrkve 12pytlů, cerele — kop, brambor
74:/, hl. 3) Ovoce: jablek — hl, hrašek — hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 6 kusů, podevinčat 555
kusů, kůslat 0 kusy.
V,

Jan Horák, *
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.W
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
Velejemnélátky nataláry.

Též na eplátky bez zvýšení cen!
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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 úplnou zárukou/

Solidní obsluha při mírných
cenách.

Ceny i obrázky velkých hodin
na požádání zašlo.

Dávěryhodným másilkymavýběrtéš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

Vína=
ku mši svaté

zaručená jen přírodní, jakož
1 jemná tabulová vína atd.

— doporoučí —

odolf Bařtipán,
Ď Hradeo Králové, Adalbertinum. Ď

Veledůstojnému

duchovensóvu!

dan Sfaněk
Konviktské ul., pasíř spe
citelné na kostelné náčiní, dovoluje
si doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vaných kostelních nádeb a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
Jampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádob- a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

ntsaci a jen © ohní staté a stříbří. Na požádání hotové
ráce ua ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresovaná vý

robby bescenné. Vše posílám již posvěcené.

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

čís. 19 n., roh

Josef
Krejčík

V PRAZE,
Rs umělecký závod 80
w7| chařský a řezbářský.

a dílny na Letné číslo 612—VUl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé:sochy, oltáře

kříšovéčety, jesle Bojí hroby, kříše, kasatelny,spovědníce, křiktelny,konsoly, svácny, lustry,

ky atd. dle o] oh poranénos weObrazy,emte,fotografiea vn anýnábytekaP" n předměty hodícíse sa Řeky.
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatné a

franko.

Renovacestarých oltářů akostelníchsařísení.
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ve Zminném u Dašic.
Po případě každý objekt zvlášť.

Bliaší dělí až, František Staněk, Hradec Král,
Pražské Předměstí.

|OAabadadastaaobaotaha©)
P. T. obecenstvu =—

Hradce Králové a okolí,

Dovoluji si tímto ct. obecenstvu odporočiti
svůj 25 let v Hradci Králové trvající závod
pro výrobu

kočárů a sání
vůbec všech drahů povozů do oboru kočár
nického spadajících.

Rozšířil jsem postavením nové

moderní dílny
závod svůj na takový stupeň, že mohu ct.
obecenstvo obsloužiti výrobky v provedení
nejdokonalejším, všem moderním požadavkům
vybovujícím, při cenách nejmíraějších.

Veškeré Opravy vyřídí se v čase nejkratším
co nejsvědomitěji.

Bačte prohlédnonti
v Pospíšilové třídě, číslo 225.

V úctě dokonalé

| Čeněk Buben,kočárník.

k k ©

———

|

©. a k. dvorní dodavatel

Svice kostelní
pravé voskové dle liturgických předpisů

> zbotovené, svíce polov pro svou (©
S| bezvadnou jakost všude oblíbené, svíce [z

| obětní a smuteční, bladké i krášlené, dále =a

$|kdobě vánoční i
| svíčlčky na stromky, barevné voskovéi [s
| polovoskové, kroucené, renaissanční, stea-|
"5| rinové aparafinové, sloupky různých tvarů |-3
ŠÍ voskové a polovoskové, hladké izdobené, 5
=| pak všecky druby svíček lustrových, oby- (>
| čejných a dekoračních nabízí nejlevněji
ŠÍ stará česká ©, a k. dvor. továrna na svíčkyž DE|£
1. PILVÁČEK=]

s o Á =
ŽÍ v Hradoi Král. | Založenor. 1816. |

a“ "U
Založeno 1853.

© Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce kostelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství, — Nákresy a roz
9 počty zdarma, 6

Obnovování oltářů, soch, obrazůa j.
E o c B

České víno,
vyznamenané na světové výstavě v Paříži r. 1900

zlatou medailí!

Správa vimnařstvá
prince Ferdinanda z Lobkovic

aE

a

a

doporučuje

svá chvalně známá, výhradně £ vlastňích roz
sáblých vinohradů vypěstěná

< Í mn A
do přízně P. T. obecenstva.

, A o... é——..

Cínařství
a umělé lijectví |

Knlkrá
Balbínova ulice č. 11.

Vlastní výroba nádob
kostelních z jemného
cínu. Renovace křti

telen starožit., svícnů
atd. Též cídění pro
vádí. Vložky (mísy)
do křtitelen i nové

křtitelny zhotovuje.

Vzor
kové kupony jemnýchčer
ných ek. Řodicí ae na

» obleky,
kalhoty ole, svrohatky
okutečně vole! levně
lse koupiti, vahledem, še
kusy látek jsou doprodány.
Vzory zašle na požádání

franko P

Ed. Doskočila
w Chocni.

Filiální sávod v Prase
ve Vodičkově ulicí č. 22,

vedle vyšiá dívčí školy.

Nábytek na splátky
bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každoustanici dodává velkozávod truhlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král.,
proti hotelu „Merkur“ čís. 308.

—=== "U
JUBILEUM

MARIANSKÉ
+ A LURDY. +

Píše Dr. Fr. Reyl.

Vydáno jako 12. číslo „Časových Úvah“.

V tomto roce marianského jubilea přišla pří
tomná knížka jako na zavolanou; populárním, pou
tavým slohem obhajuje dogma © neposkvrněném
početí Panny Marie i zázraky lurdské. Nadějeme
se, že tato brožura nalezne hojnost přátel zvláště
v krajinách nábožensky smíšených.

Obsah rozdělen na tyto kapitoly:

I. Učení církve o neposkvrněném početí Panny
Marie.

II. Zjevení Panny Marie v Lurdech.
III. Zjevení lurdské před soudem kritiky.
IV. Lurdy za dnů našich.

Stran 86, cena 8 haléřů.

Při hromadných objednávkách poskytujeme
až 509, slevy. ,

Administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

Právě vyšlo

Rozšiřujto

„Časové

Úvahy“=
zavedl jsem

též dle zaslaných fotografií

F. Lan ghans,

alv



Východočeské knihkupectví

|B. E. TOLMAN v HRADCI KRÁLOVÉ
(Velké náměstí č. 26. u lékárny).

| Wejoětší stálý sklaÚ vánočních a novoročních dárkův.
Nádherná díla illustrovaná, básně, prosa v elegantních vazbách, díla cestopisná, atlanty, globy,

: kassety dámského papíru, památníky, alba na podobizny a pohledy, hry dětské a stavebnice,

: obrázkové knihy pro mládež, modlitby, umělecké předměty, obrazy, kalendáře, hudebniny,

vše v cenách mírných i na splátky.
: Zakázky z venkova provedou se ten samý den. — Při zaslání peněz předem vše franko.

gap“ Prohlédněte mé bohatě arangované výklady. “SN

: Telefon č. 17. "Telegramy: Tolman Firadec Král. "Telefonč. 17.

: ws-Seznamy knih zdarma a franko. wa» | = é
| Bursa práce v Hradci Králové,Díikůvzdání.

Všem, kdož při pohřbu ctihod. pana bohoslovce

Františka Červeného
účastí při pohřebním průvodu, projevy soustrasti a jakýmkoliv jiným způsobem
bol náš zmírnitise přičinilivolámesrdečné: »ZZaplať Fán Bůhk

V JOSEFOVĚ, v prosinci 1904. Jménem příbuzenstva:
Fil. Červená, matka.

Práci obdrží truhlář v Orlici u Kyšperka a
v Dolní Dobrouči, učeň na řeznictví a usenářství

v Kostelci n. Orl. a učeň na klempířství v Bohu
sodově. — Strojní zámečník, dva mladší knibaři,
cukrář po vyučení, 21letý kraječ obuvnictví vy
učený a čeledín od nového roku hledají práci.
Mladý muž přijal by místo slahy, domovníku neb
podobně. — Přihlášky přijímá „Všeoodborové
sdružení křesťam. dělmictva“ v Hradci
Králové.

Dikůvzdání.

Všem, kdož za příčinou úmrtí našeho nezapomenutel
ného syna, bratra, švagra a strýce, pana

Mr.Ph.Infonína Spory,
lékárníka,

projevili nám svou soustrast způsobem jakýmkoliv a jej na
poslední cestě doprovodili, vyslovujeme své

nejvroucnější diky.
V Hradci Králové, dne 6. prosince 1904.

T'ruchlicí rodina.



Lang: Budhismus,
Píše Lkě.

(Dokončení).

Vliv budhismu na indickou kaltura byl
často do nepravého světla stavěn. Bude dobře
i tu se o tom trochu zmíniti; jeho nedokrev
nost ještě lépe ozřejmí. (Dr. Nikel: Allgemeine
Kolturgeschichte).

Nelze popříti, že badhismus požadoval
ve vztazích lidských laskavost a blahovůli.

Dr. Alois

všeláska — jsou dozajista sympatbickým zje
vem v této pochmurné nauce, ovšem jsou též
jedinou socialní ctností, kterou | budhismus
hlásá.Učeníjehoometempsychosea stěhování
vnukalo jíž samo sebou cit bratrskosti všech
bytostí. Rostlina, v níž může býti duše mého
otce, zvíře, v němž může bytovati duše mé
matky, jsou bytosti, 8 nimiž natno zacházet
jako s lidmi. Tyto bytosti trpí jako lidé, jsou
účastny též všeobecného zla a neštěstí — proto
moudrý má 8 nimi soucit, je dobrý a laskavý
ke všem tvorům. Všeláska budhistická, dí dr.
Lang, je obsahově širší než láska křesťanská,
ale co do intensity, motivův a účianosti nelze
ji nikterak měřiti s křesťanskou láskou k bliž
nimu. Láska budhisty ke tvorům je jen jakýmsi
drabem obladné shovívavosti, o nějaké oběta
vosti ta není ani slecha. Láska budhistická je
de facto jen láskou negativní a ne láskoo po
sitivní. A ostatně ani to láska není, je to jen
soucit, a soucit je ve svém základu cit egoi

stický. .
Toť, dí Foosegrive, je skutečně slabostí

bodhistické morálky. Je to morálka egoistická.
Jedinou povinnosti člověka dle této morálky
je — zbaviti se existence, pracovati pro svou
spásu, t. j. pro své štěstí, a tato spása spočívá
hlavně v tom, aby byl neužitečný jiným, když

. jim nejsme na obtíž. Jak již řečeno, je to mo
rálka egoistická, t. j. morálka nemorální, která
prýští z náboženství atbeistického, t.j. ná
boženství bezbožného, neboť v základn bad
hismu de facto chybí pojem Boha. Ovšem je
nade světem nějaká neviditelná a tajemná moc,
než tato může jen ploditi neštěstí a bol, je
bezmocna, aby umenšila bolesti světa, člověk
je mocnější než ona, poněvadž v jeho vůli je,
aby se osvobodil a s sebou aby osvobodil a
uvolnil i jiné.

Puukazovat tu na povýšenost a velebnost
křesťanské morálky, která přikazoje skutky
tělesného a duševního milosrdenství a v oíž
účinná láska je největším přikázáním, bylo by
nositi dříví do lesa. V budhismu je trpná láska
skrytým sobectvím, v křesťanství je trpná
láska jen stupněm k lásce činné, která je jeho
účelem. Dr. Langfrappantní paralelou proka
zuje propast a rozdíl mezi badbistickoua kře
stan. láskou. Charakteristická je i tato pověst:
Badha setká se jednou s hladovým tygrem;
poněvadě tento pro strádání, které vytrpěl, je
sláb, aby Budhu roztrhal, otevře si Budha
žíla a napájí tygra svou krví, aby bo tak po
sílil, aby ho mohl roztrhati. Hettioger srovnácá
případně s touto přepodivnou, „ponižující a
zpitvořenou“ láskou Badhbovou lásku sv. Fran
tiška: „Budha dává se bladovému tygra v ko
řist.. „ sw. František naproti tomu poroučí
vlkovi mír a zabraňuje mu, aby v badoucnosti
trhal beránky. Ta projevuje se celý rozdíl;
tam člověk kořist zvířete, zde zvíře, která
úetyplně poslouchá člověka, krále stvoření a
zvířecího světa. Františkova láska ke zvířatům

je odleskem svaté lásky Boží, všeláska Budova demonický zákmit kdysi velikých, athei
stickým bladem znetvořených idel, karikatarou
křesťanství.“ (Aus Welt and Kirche L Anfl. I.
Bd. S. 240).

Pro společenský život Indie důležitý byl
útok Bodbův proti kastovnictví a boj pro lid
skou stejnoprávnost; i to je rys v jebo nauce
sajímavý, ale bobužel zůstalo se jen v počát
cích; ka plnáémarozvoji této snahy nikdy ne
došlo; k uznání plné rovnosti obou pohlaví
nedovedl se budhismus vyšinouti.

Skutečný státní život nebyl budhismuss to,
aby vytvořil;naopaksvoulhostejnostía svým
podrobením se každé státní moci podporoval
moc despotiemu.

V ethickém vztaho působila dobře v kláš
teřích pěstěná sebekázeň; než i zde theorie a
praxis byly často v podivuhodném rozpora.
Ačkoliv Pgoka propůjčil budhismu světské rámě,
mravní poměry 8e přece nezlepšily, spíše, dle
doznání samého krále, se jen zhoršily.

Pro lidové vzdělání působilo příznivě roz
šíření poučných pravd a nauk ve formě pověstí
a jiných povídek. Proti vlastní vědě zanjímal
badhismos stanovisko odmítavé, neb aspoň byl
ji cele cizí.

Vliv badhismu na hospodářské poměry
jako i na materielní kultaru bývá ponejvíce

líčen jako nepříznivý: „náboženství, které bla
žeností hledá v klidu, v nečinnosti,je rozeným
nepřítelem práce, která jediná tvoří hodnoty.“
(Hellwald). Dr. Nikel však míní, že názor ten
je poněkud přehnaný, označoje-Ji se budhismus
jako náboženství lenosti.
nčinilí velmi muoho pro národní právo. Také
není ideálem lidské kultary „eine měglichst
hohe Steigerang der „Schaffens von Werten“.
Národní karakter a klíma jsou dozajista též
zodpovědny za netečnost budhistův. Konečně
právě nejznamenitější stavby Iodie a Číny, na
př. porcelanová věž v Vankiogu, jsou vystavěny
budhisty. Byly-li klášterní stavby z počátku
jednoduchy a skroruny, tož dostalo se přece
malířství skolptaře a stavitelství mnohého
podněta a podpory skrze budhistický kultus.

Budhismus nelze jistě Šmahem odsouditi
jako náboženství lenosti. Mnoho nevykonal, ale
něco přece, ostatně ani tnnoho se od něno
čekati nedalo, ježto v principu svém byl a
jest proti práci, stadiu, vědě a pokroku. Dle
něho život je zlý a nestojí za to, aby byl námi
milován, — proto proč jej prodlažovati? Je
třeba ničiti tělo, jeho tužby, inteligenci, vě
domí. Ta neni nějaká práce možna a myalitelna,
a iudický asketa věren principa svého nábo
ženství, mnoho toho nepodělá. Aby zničil vě
domí — toť jeho práce —, zůstává celé dny
v dřepu schoulen na nějaké rohoži; hořejší
část těla automaticky se pohyboje, ústa mu
rulají bez astání slova, oči vyhaslé, strnalé a
vidící před sebou jen předmět své meditace a
touhy, — nicotu, absolutní nonexistenci.

Než lidská přirozenost je silnější než
všechny theorie, a proto i v badhismu přes
jeho nauku je mezi jeho 150 mil. vyznavačů
velký počet těch, kteří pracují, — a i kdyby
to bylo jen proto, aby, dí Fousegrire, živili
žebrající mnichy, — kteří hledají blahobytu,
kteří pečají o tělo tolik zbrdané Sakya-Monnim,
kteří se žení konečně a nepohražují 86 v roz
jímání nicoty. Tomuto přirozenému instikta,
který člověka bezděky pudí ku práci, třeba
tadíž v prvé řadě připsat, co budhismas vy
konal a ne tak jemu samému. Tí n ovšem ne
pravíme, že vliv jeho rovnal 86 nule.

Podobnost mezi některými mravními
pravdami křesťanství a jistými budhistickými
příkazy a zařízeními vedla muohé k toru, aby
hledali, zdu nelze prokázati vnějších bisto
rických vztahů mezi bndhismem a křesťanstvím.
Srovnávací, nebo jak df Dr. Nikel „nivellierende
Religionswissenschaft“ se vrhla ochotuě na
tuto možnost — v jakém úmyslu, je každému
zcela zřejmo. Z nejvýznačnějších děl v tomto

den eigentůmlichen Bedingungen, sei es der
Personen, oder der Verbáltnisse u. dgl. im
Sticbl“. (Stardy: der Budbismas d. 112.)

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův 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) doporačaje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího až k boha
tému figuralnímu provedení a
Sice4 se čelemnýmirámy, sí

z těmi vsasením.

SEW n Veákeré rozpočty, skizzy i odborná

s| rada bezplatně, beze vší závaznostiku definitivní objednávce.
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Evangelienharmonie“, kde je vystavena hypo
tbesu o vlivu badhistických legend na zpraco
vání novorákonního života Ježíše. Dnes však
nadšení v tomto směru silně pochladlo a vy

v obora indských kaltarních a náboženských
dějin. Proto správně dí Dr. Lang: — hledat
genetické spojení křesťanství 8 budbismem,
bylo by nekritickou nesvědomitostí.

Dr. Nikl resumuje krátce výsledky bádání
v tomto směru takto: o předbistorickém styku
Židů s Indy nevíme nic jistého; též nic spo
lehlivého není známo o značnějších židovských
koloniích v Iudii nebo o pravidelném obchod
ním spojení mezi oběma národy. Správno je
ovšem, že Israelité byli v užších vztazích s ná
rody, kteří jako Peršané na př. znali Indii,
tak že Israelité z druhé nebo třetí raky mohli
přijmouti budhistické učení. Než ssedliny
budhistických názorů nenalezají se nikde
v předkřesťanské židovské Litera
tu ře. Ani jedna episoda z budh. legend není
v celé židovské předkristovské literatuře. Je
proto nepravděpodobno, že jisté episody z evan
gelií by měly svůj zdroj v budhistických spi
sech.“ Auglický zualec budhismu dí:.. „byl
bych v nejvyšším stopni díky zavázán tomu,
kdo by mi ukázal bistorické kanály, jimiž bad
bismus na křesfanství vliv svůj uplatňoval.
Hledal jsem pocelý život kanálů
těch, ale posud jsem žádných ne
našel.“ (Dr. Lang: Bodbismus str. 18.)

Spíše mohlo by se mluviti o vlivu křes
fanství na budhismus. Když později, ve 2. a
3. století po Kr. syrští křesťané se usazovali
v Iodii (Malabar), je nemožno a nemyslitelno,
zda křesťanské idey noměly nějakého vlivu na
mladší budbistické spisy? Ostatně, jsou-li i
jisté podobnosti v řečnických figarách, obrazech,
podobenstvích v evangeliích w budhistických
spisech, nemusí proto vždy býti toho příčina
ve vnější souvislosti pramenův. „Všecky námi
pozorované oblasy (mezi evangeliem a budh.
spisy) činí veskrze dojem náhodné, ne úmyslné
analogie, u co násna prvý pohled svou podob
uostí zaráží, překvapuje nás při vícenásobném
pozorování jen ještě kontrastem, und iu kei
nem einzigenFalle lásst uns die Erklárung aus

pořiditi si

(UPOMÍNKU
na jubilejní rok márianský?

Subskribujte v případě tom obraz
„Immaculaty“, který vyjde v měsíci
únoru 1905 dle originálu mistra V. Fórstra
v barevné reprodukci se zlaceným pozadím
v rozměru bez okraje 5Ůxdo om. —
Subskripční cena stanovena na K 3-—

Záznamy přijímá nakladatelství relig
obrazůKarla Šimka v Č. Budějovicích.

+



Číslo 51. ,

Kus retrospektivy.
- (14 Říká se: „dějiny jsou matkou umění“,

ale je také dobře učiti se z poměrů přítom
ných, aneb z dnů nedávno minulých, jež ne
patří posud k dějinám, ježto nejsou knihou
uzavřenou. Tomuto pohledu za sebe a vedle
sebe říká se: „retrospectiva“. Onehdy sešli
jsmo se'k t. zv. volné konferenci a ta vypra
voje jeden kolega: „Byl jsem v T.; sedím po
hromadě s kněžími, když vstoupí říšský po
slanec a německý nacionál K. u já očekával
nějakoa arážku. Jak jsem se však podivil, když
jde ku kněžekému stolu, podává ruce u usedá
k nám. To mě opravda překvapilo, ježto uejsem
na něco podobného z české společnosti zvyklý.“

-Měl pravdu; nikde není kastovnictví
v tak roztomilém květu, jako a oás Čechů.
Kdo patří k jistéma stolu, nesedne za živý
svět k jinému; v nepatrném městečku mají
svůj hostinec konservativci, liberálové, sociali
sti, čímž společenský život ovšem nad pomy
šlení trpí. Zvlášť nám kněžím připravují po
stavení výminečné, ač jsme syny českých ro
dičů, jako jiní, cítíme 8 lidem, z něhož jsme
vyšli, více než jiní a podporujeme podniky
národní, alespoň jako každý jiný. Bývaly doby,
kdy český kněz byl ve společnosti vítaným,
jako ředitel aneb jednatel ochotnických, zpě
váckých, hospodářských a j. spolků, dnes sei
ty konservativnější živly bojí, že 8e jim do
stane výčitky nedostatku vlastenectví, kdyby
kněze do něčeho volily, neb se s ním poradily,
ač ovšem i dnes není pravidla bez výrmšuky.
Smí si v společnosti ještě přisednouti, ale
není-li tato zvlášť vybraná, potká se 3 úsměš
kem « kousavým vtipem. A jak je možno
jinak? Professoři v Praze přednášejí mládeži,
že theologie není žádnou vědou a akademičtí
občané i jako mladí úředníci a učitelé obrnají
nad kněžským vzděláním ret, zvlášť stýkajíli
se s mužem, který následkem dloaboletého
pobyta na venkově nedovedl si zachovati zev
nější ublazenou forma. Třídaí boj a zápas o
zájmy není snad nikde tak vyhraněn, jako
v malém našem národě, který si dopřává luxus
frakcí a stran a kde k vůli kastám zapomíná
se, že jeme všickni příslušníky jednoho národa
a třeba bychom Se v zásadách nesrovnávali a
za jinou ideu bojovali, že jsme lidé a občané,
vzájemač na 80 poukázaní.

Tak daleko to mezi Němci přes ostré no
vinářské se potírání nejde; kněz je klerikál,
ale on je v očíchi německého nacionála Něm
cem, o jehož vlastenectví nelze pochybovati,
kdežto my čeští kněží musíme teprv dokazo
vati než začnem ve veřejnosti mloviti, že jsme
také vlastenci. Třeba knězem, je Němci jeho
dochovní příslušníkem národa, jemuž může
jako intelligent prospětí a proto nesmí býti ze
řad národních bojovníků vytlačován. My Češi
máme představa, že němečtí kněží a tak zv.
losvonromisti se navzájem pojídají, ale tomu
není dokonce tak, jak shora uvedený příklad
dckazuje. Ovšem jsou pořád ještě, zvlášť ve
starším německém dachovenstvu, horlivci, kteří
vidí v boutí tomto největší nebezpečenství pro
církev i říši, ale řady jejich řídnou a mladší
generace, odchovaná nu gymnasiích v ideách
velkoněmeckých, třeba odsuzovala boj proti
katoliciema, v ohledu nacionálním nachází se

"na rozcestí a já jsem slyšel jmenovati kněze,
kteří boj proti hnatí „los v. Rom“ neradi vidí
aneb aspoň se ho noezáčastní, jak by měli a
mohli. To nemá býti žádnou výčitkou — k ně
čemu podobnému aemáme práva — to je pouhé
-konstatování něčeho, k čemu by nám mobli
přisvědčiti v Praze u Bearonů. U českých

kněžíje Jí více porozaměnípro toto katolické hnutí a my — chceme-li býti spravedli
"vými, musíme to nazvati pochopitelným. Český

kněz bojoje tu za dva posvátné své zájmy,
německý pouze za jeden; český kněz vidí zde
obroženoa nejen svou vlast, srou národnost,

každým rozdělením království Českého, ale i

—

svou církev a svou víra. Je posad zajisté více
německých kněší, kteří pohlížejí na celý ten
zápis se stanoviska nad všecky ohledy pový
šeného a kteří doveduu své němectví dobře
srovnati se svým katolictvím a svým dynasti
ckým citem, avšak půjde-li to tak dále u
bude-li se i na kněžstvo se strany německého
lidu činiti nátlak, aby přizaalo barva a odpo
vědělo, co soadí o německém sonračenství,
pak nevím, jak to ta stará Hohenwartova
garda, to osamocené katolické centrum a ten
bodrý tyrolský a burnorakouský lid 8 vím
dlouho vydrží, když jiš ti křesťanští sociálové
dávají se použiti za „kanoueufatter“ proti t.
zv. klerikalismo vůbec a německému zvlášť,
Opanují-li Velkoněmociv Rakouska pole, k čemu
se podobá, pak by ovšem nepozůstalo něme
ckéma kleru nic jin:ho, neš jíti za lidem, ne
mají-li jej ztratiti, pak by ale „los v. Rom“
musilo se odloučiti od velkoněmecké idey,
nemá-li kaltarní boj vzplanouti znova, neboť
je velice pochybno,vydrželi li by se na todí
vati katolíci Německa, kteří již dues „los v.
Rom“ potírají. Prozatím věcí tak daleko ne
dospěly, ale odpadů přibývá a neubývá, což
vyzývá každého dobrého katolíku a Rakušana,
aby neotálel a postapil ve jako bojovník za
svatou věc na své asto. Rádi věříme, že ně
který německý koěs vidí v německých nacio
nálech poctivé vlastenog, ale vlastenectví to je
protikatolické, protidynasticzé a tudíž kato
lického kněze nehodné.

: "Podobný úkaz zříme „v Ulrách, jen že
tam to nejsou ojelinělé případy,nýbrž je to

ý kleras je ma

mohou to dělat, protože katolicismus má
v Uhrách celkem pokoj a učiní li jednotlivec
proti němu útok, nenajde pro sebe žádné strany,
jako na př. u nás, kde následkem svých hu
sitských tradic, ještě více svého bezvýsledného
boje « Vídní jsme radikály nejen v politice a
v jistém smyslu i narodnosti, ale i v nábo
ženství a jsou lidé, kteří v pomateném svém
názoru vba radikalismy si pletou, nemohonce
pochopiti, jak může někdo hráti si na vlastence
a vůdce lidu a býti při tom věřícímkatolíkem.

Nebývalo však tomo tak; r. 1848 byli
kněží jako revolocionáři vězněni a 0 20 lat
později bylo jich několik v deklaraci a ještě
více bylo jich vyšetřováno pro účast na t. zv.
metincích. Dnes by se něco podobného sotva
stalo, ne že by se byl ziěnil český kněz, ale
že se změnil český lid a hlavně česká intelli
Gence. Racionaliemus filosofický, neb i materi
alismus, šířený s vysokých škol, vidí v knězi
zpátečníka, jenž o pukrokovém životě buď ni
čeho neví, neb je nucen svým postavením, aby
proti němo stál a tadíž pokrytcem byl. Před
40—50 lety sdílela s knězem křesťanský po
sitivní názor snad celá veřejnost, jež z velké
části dnes oň přišla. To je blavní příčina ne
důvěry, již český lid k svému knězi chová a
druhou zavinilo kněžetvo čéstečně samo. Jak
ve Francii zůstal klerus věrným monarchii, i
když moh) ei na prstech spočítati, že nemá
vyhlídky a že se republika žila a tím vzba
dil odpor proti sobě, aneb aspoň nedůvěru
všech republikánů, tak ae i české kněžstvo
příliš angažovalo v letech sedmdesátých a
osmdesátých pro jedna stranu, ač od ní ničeho
neobdrželo, ba ani patřičné jako politický spo
jenec respektováno nebylo a tak se stalo, že
když strana ta byla smetena, zůstalo odiam
(záští) na knězi, který byl v nové straně ne
možným a jeho vliv byl systematicky potlačo
ván. Poslední čas, zvlášť co se Mladočeši do
žili sklamání sučitelstvem, zlepšily se poměry
mezi nimi a katolickým kněžstvem a snad byla
by strana mladočeská ochotaa kandidovati
někoho z duchovenstva, kdyby se uebála ra
dikálů a kdyby rozdávání mandátů vůbec sama
ještě v ruce měla. Jest-li knězi, jak mu prá
vem a vzděláním nálečí, má se dostati hlasu
v záležitostech veřejných, musí se věnovati
jiné straně — straně agrární — jejíž přísluš
níci mají aspoň ještě kas positivní víry. Jeto

smutné, že Je imusf český kněz teprv toho dc
máhati, aby ve veřejnosti něco platil; to jsou
Němci přec jen lépe na tom.

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 14. prosince.

(Pohádka o nynější falešnosti světa. — | Historie
nastávajícího representačního domu obce král. hi.

města Prahy u Prašné brány.)

Za letošního parnóho Jeta žil v Praze
párek much, jenž měl tři dcerašky, také mou
chy. To se zvlášť podotýká proto, poněvadž
v říši tvorstva vyskytují se v tmoderní naší
době někdy též případy, že ko př. býka kráva
mají následkem vychování synem vola.

Stalo se pak, že párek oněch much zemřel
a dcerašky jeho osiřely. Osiřevše rodiče své
pochovaly, na hrobešcích jejich poplakaly a
poněvadž dosavadní jejich domov vzbuzoval
v nich jenom truchlivé a smutné vzpomínky
na zesnulé rodiče, umlavily se, že ho opastía
že vyhledají si domov nový, kde by na ně
žal pro rodiče tolik nedoléhal.

» Jak se amluvily, tak také učinily. Ze
svého dosavadního domova odletěly hledat si
domov nový. Na této pouti spatřila jedna
z nich nádherně zařízenou moderní mlékárna.
Citíc žízeň, zaletěla tam a napila se z kapky
rozlitého zde mléka. Netašila, že není pravé,
ale že je chemicky falešně upraveno tak, že
následkem toho v hrozných bolestech umřela.
Ye mléce obsažená sádra potrhala jí vnitřnosti.

Zarmoucené dvě sestřičky ji pochovaly,
na hrobečka jejím poplakaly a pak letěly dále.
A tu jedna znich uviděla velkolepý uzenářský
nebo řeznický závod a v něm na míse kupu
růžového prejta do klobás nebo do uzenic.
To není blíže známo, dc čeho. Při pohledu na
ten Boží dar napadl milou mouchu hlad tak
veliký, že zabočila k růžové kupě masa, aby
se najedla. Sotva že z ní požila, zatočila se jí
hlava a za chvíli byla nebožkoa. Maso to bylo
totiž staré, něčím obarvené, zkrátka falešné,
tak že se ním otrávila.

Zbylá, již jen jediná sestřička ji pocho
vala, na hrobečka jejím poplakala a plná lí
tosti a bolu letěla dále. V zármutka nad utr
penými ztrátami rodičů a sester nechtělo se jí
býtidélena světě.Proto,kdyžkdesiv lékárné
nebo u materialisty viděla na prodej vyložený
jedem napuštěný papír „smrt wmouchám“ čili
„Jigenpapír“, před nímž ji druhdy pečliví ro
diče varovali, rozhodla se, že se otraví, aby
nemusila býti déle sama živa. Sedla tedy na
onen narlhčený jedovatý „ligenpapir“, hltuvě
se moku jeho nassála a čekala smrt — —

Avšak smrt nepřicházela. Naopak! Mouše
bylo v útrobách sladce a v mysli blaze. Když
smrt nešla, nassála se druhého due nalíčeného
na mouchy jedu zase. Ale smrt se nedostavila
ještě. Proto třetího dne milá moucha sedla na
„ftigenpapír“ opět. Avšak tu již pozorovala,
jak po požitém jedovatém jeho vlhku tloastne,
že jí jde jed zkrátka k duhu, na místě aby po
něm masila umřít.

Když si vzpomaěla, že jedna z její se
střiček zahynola falešným mlékem a drahá
falešným masem, ta pochopila, že ve přítomné
naší době jest patrně všecko falešné, tedy také
i jed, jehož se nassála, aby se otrávila.

Z této savé zkušenosti usoudila, že za
dnešních časů se v Praze všecko příčí svému
účeli a protože všecko slouží svému opaku,
jak moderní náš život učinil modou.

Když to ze svých zkašeností poznala
a pochopila moucha, mohou to poznati a po
chopiti tím spíše lidé, čímž naše pohádka
končí.

Že se jako časová všeobecně líbí, o tom



Poněvadě obec „h). města Praby měla
do ední doby dočála malinko nevyřísených
naléhavých důležítostí k obstarání, s nichž

jenom jako ty poslední nepobrnoní uvádímesloučení předměají, upravení kanalisace, save
dení pitné vody, tásanaci páté čtvrti, sesplav
pění Vltavy,. přestevbu radnice, zbudování
mostu se-Štaréko Města na Lotnoo atd. atd.
atd., tak še její zastupitelstvo nemělojiš zhola
© nic pečovat a sl. městská rada neměla ven
koncem co dávat sa denní pořádek svých schůzí
a poněvadž více než 100,000.000 (jedno sto
milionů) obecních dlabů přivádělo praesidium
městské rady do největších rozpaků a nesnází,
kam s výnosem a přebytky, jež z této obrov
skó sumy obci každoročně vyplývají, tak še
v Praze následkem toho ani obec, ani poplat
níci nevědí, kam s penězi, tak že jich má každý
plné kapsy, a proto v timě si do nich nikdo
nemůže strčit ruce, aby ci je ohřál, napadla
některým pánům na radnici spasná myšlánka,
jak vi s této neblahé situace, aby si celá Praha
k vůli zahřátí nemusela na ruce foukat, po
moci.. +

Své doby koupila „Živnostenská banka“,
0 jejíchž znamenitých finančních operacích přes
tu chvíli přinášejí noviny překvapující zprávy,
od erára u Prašné brány badova kadetní školy
s kostelem sv. Vojtěcha a sice za částku značně
vyšší, než-li zač ji před tím mohla pražská
obec dostati.

"Že v obchodě tom mnozí všeteční lidé
nespatřovali plnění úkola především rozvoj
tivnostenského pokroku sledajícího ústavu a
proto nesouhlasili, aby vstupoval na půdu spe
kulace se stavebními pozemky v Praze a ob
svláště ne v době, kdy obec pražská má k di
sposici a na prodej za spoustu milionů sta
vebních míst v obvodu asanačním, to jest z ve
řejných novin a s veřejných projevů tak do
statečně známo a v živé paměti, že o tom
mluviti netřeba.

Dále, jak se také ze koihy Jakuba Ma
lého „Naše znovozrození“ možuo dočlsti a jak
jest proto každéma a zejmena staročeským
předákům známo, měla pražská česká společ
nost již od padesátých let minulého století za
to, že kadetní škola u Prašné brány, jako
v josefinské době království Českému k veřej
ným účelům státním zabavená klášterní bu
dova, bude při pěkteré příležitosti buďto zemi
nebo městu Praze k veřejným a obecně důle
žitým a potřebným účelům zadarmo jako do
časně státem užívaný zemský majetek vrácena,

FEUILLETON.
Královéhradecké vzpomínky.

Píše Dr. Vácalav Řezníček.

XXVI.

Důležitým pro Hradec Králové a tehdejší
jeho obyvatelstvo stal se rok 1880 vzácnou návětě
vou, jíž se mu tenkráte dostalo.

Jak jsem již na svých místech šíře pověděl,
znamenala druhá polovice let sedmdesátých minu
lého století v historii a poměrech Slovunstva ob
rovský krok ku předu. Zejména na balkánském
poloostrové spadla turecka pouta s rukou slo
vanských národů a veliké důsledky ruského vá
lečného tažení přes Šipku měly v zápětí svém také
i nepochybné a patrné prospěchy pro narod český.

Počátkem let sedmdesátých prokmitlo sice
na zamračeném politickém obzoru českém slunce
blahých nadějí v lepší budoucnost, když se začalo
jednati o uzákonění fundamentálních článků, do
nichž však nepřibrány Morava a Slezsko. Avšak
následkem zahraničních vlivů ze severu zůstalo
konečně zase při starém, až teprve po porážce
půlměsíce r. 1877 se zase také i u nás značné
rozjasnilo. ,

V čelo vídeňské vlády povolán byl hrabě
Taaffea sice s nařízenímzemépanovým, aby zjednal
mír mezi národy babsburského soustátí, Do na
stoupení Taaffova nacházel se český národ v trpné
oposici proti vídeňskému regimu a vídeňskou říš
skou radu vůbec neobesílal. Po nastoupení Taa
ffově však čeští poslanci r. 1879 opět na říšskou
radu vstoupili a vůbec nastaly docela jiné poměry,
než-li panovaly po několik let před tím. Oproti
českému národu jevila se opět z Vídně zvláštní
blahovůle, jejímž jedním význačným článkem bylo,
že korunní princ Rudolf jako major nastoupil vo
jenskou službau ryze českého mladoboleslavského
pěšího pluku č. 36 a že usídlil se na královském
hradě v Praze na Hradčanech, jež uvpět po řadě
let od smrticísařea krále FerdinandaDobrotivého
oživly.

A roku napotomního 1880 vypravil se sám
zeměpán, císař a Jeho Milost český král František
Josef do Čech, aby je projela navětívil, Počátkem
měsíce června jmenovaného roku zavítal do Prahy,
kde byl co nejokázaleji uvítán a po celém národě
vzbudilo to obecné uspokojení, když panovník
tehdy statného ještě vůdce českého národa Dr.
Frant. L. Riegra při svém pobytu v Praze více
kráte i s korunním princem laskavé a přátelsky
oslovil.

Proto také se počátkem let padesátých mine
lého staletí „přeláci české společnosti s Pala

c Riegrem atd. v čele obrátili napříslašnéinstance, aby bylo aa pozamolch kadetní školy
u Prašné brány povolenomísto pro otavba
„Národního divadla“, jehož zbudování český
národ znal tehdy za potřebné. K žádosti té
příznivá odpověď tenkráte sice nedošla, ale
všeobecně se mělo za to a očekávalo, še bu
dovy ty jednou zadarmo postonpeny budou ú
čelům veřejným. To podrobněji připomínati a
citovati není sajisté ani uutno.

Na nějakou koupi budov těch od erára
po roce 1867 nebylo vůbec ani pomyšlení a

provedení její nejrozhodnějipřišlo gezejmena
stanovisku.českéPočky. josefinské doběvlastně království Českému náležející a k ú
čelům státním dočasně zabrané budovy obrá
ceny byly totiž k potřebám vojenským. Vo
jenské záležitosti staly se po vyrovnání s Ubry
r. 1867 společnou říšskou záležitostí dle smlu
vené kvoty, proto -tato kvota z prodeje kadetní
školy, jež byla státem užívaným majetkem Če
ského království, masila připadnoutí Uhrám.
Z důvodu toho ze stanoviska českého politisu
jicím a hospodařícím osobám uemoblo nikdy
již následkem tohoto priucipo ani napadnoati,

aby budovy ty kapovaly Erár také na prodeji jejich nestál a ldyž ke všeobecnému
překvapení naakytl se mu tak výhodný kopec,
jako byla naševlastenecká, Živnostenská banka“,
ovšem že ochotně prodal objekt, který by byl
dříve uebo později Českéma království nebo
obci města Prahy padldo klína zadarmo. O
tom se veřejně také již tolik psalo u mlavilo,
že šířiti se o tom bylo by dnes zbytečností,
jak šťastnou nebo nešťastnou byla myšlénka
těch, kdo od vojenského erára druhdy Českému
královetví zabrané budovy koupili.

Nepřítel nebo odpůrce českého národa
koupiti je nemohl žádný, poněvadž každá z toho
plynoucí výhodnost spočívala v rukou českého
zastupitelstva král. hl. města Prahy, které
v důsledcích svóho stavebního řáda masilo býti
předem získáno, aby 80 s badovami těmi vůbec
nějak moblo hnoati. Proto ani erár nemohl na
místě jejich bez souhlasu obce prašské docela
nic nového podniknouti.

Když pak kadetní škola u Prašné brány
přešla v majetek „Živnostenské banky“, byla
i 8 chrámem av. Vojtěchazbouránaa staveniště
její zplauírováno na drabá stavební místa, o
něž byla proti očekávání spekulantů ihned ta
ková děsná rvačka, že jenom asi sto nejmeno——————

Z Prahy zemépán zajel do Litoměřic a do
Terezína, který tehdy osluvoval stoletou památku
svého založení. Z Terezína odebral se dne 8. červaa
do Josefova a dne 9. června navštívil kral. vénné
město Hradec Králové.

Posledné před tím dlel zde počítkem měsíce
listopada 1866, po válce, kdy památku dušiček na
českých bojištích, všecek hluboce dojat a na všech
stranách válkou těžce zkoušeným lidem s nadše
ním a vroucností pozdravován, strávil,

Byl jsem tehdy malý hoch, avšak podrob
nosti roku onoho, jichž jsem byl očitým svědkem,
zdkotvily se V paměti mé tak, že obrazy jejich
stale svěží a živé vybavují se doposud nad práh
mého vědomí. Nejprvé, jak se k nám na Ná
chodsku jako obrovstí bílí hadové se zlatým kru
nýřem helem na zádech připlazily čtyři pluky kyry
sarů, kteřídne 27. června 1866 svedl: slavnou bitvu
s pruskými dragouny a hulany na Dobenfné. Když
se ráno k bitvé u Náchoda schylovalo, opustili
jsme domov a na cestě k Jaroměři slyšeli jsmejiž
od Vaclavic hříméní děl. Seděl jsem na vrchu
vozu a díval jsem se zpet na oblaky kouře a nu
obně z dělových jícnů vyšlenující, Bitvu u Skalice
dne 28. června sledovali jsme s návrší od josefov
ských pracharen a pak uchýlili jsme se na luka
u Smiřic, kde se utvořil obrovský tábor z míst
bojišť na Náchodsku a Trutnovsku uprchlého lidu.
Jíst neměli jsme co, tak jsme chodili pu okolí
žebrat kousek chleba. Jás bratrem, tehdy králové
hradeckým sekundánem, zapadaval do vsi Hubilesů,
kde nás jakási panímáma vždycky ochotne nasytila.

Když pak se vojsko stahovalo za Labe a
činény přípravy k bitvé u Hradce Králové, musili
jsme svůj tábor opustiti — a tu byla volba ne
snadná. Měli jsme buďto utíkati dále za Hradec,
anebo vrátiti se domů na Núíchodsko, jež bylo již
v rukou pruských. Poněvadž naše matka zůstala
doma a my o ni měli pochopitelné úzkosti, vě
vědouce, jaká hrozná bitva u Skulice byla svedena,
toužili jsme k ní, abychom zvěděli, co se s ní

kde jsme šťastné dobrou maminku živou a zdru
vou nalezli, ale octli jsme se na bojišti v ležení
vítězného nepřítele, o čemž se zde rozšiřovat: ne
mobu.

Koncem července a začátkem srpna prožili
jsme doma hrůzy cholery, při níž v rodné mé vsí
celá stavení vymřela a na skalické farnosti přes
sto osob padlo ji za oběť, Dožní živili nás vlastné
pruští vojáci, poznaňátí Poláci. Jedli jsme jejich
stuchlý, cihlový komisárek a rýži.

Když v září Prusové odtáhli, konán v den
sv. Václava na. skalickém bojišti dodatečný výkrop

vaných a vůbec nezvěstných Němcůse o jed
notlivépar lo a jednoutak je pře
plácelo, tak že „Živnostenskábátká“, kd
parcely ty následkem tohoto shona ležely
delší dobu docela ladem a sbudován byl na
nich přenosný cirkus, vf svém vlastenectví
zatoužila, aby z výtečného jejího obchoďs ne

Pg isk Jenom Uhry a ona, ale také městoPraha a její bodré poplataiotvo, které neví
kam s penězi.

Proto navázány byly ve příčině té styky
s obcí král. hl. města Prahy. Styky ty brzy
se ujaly a vykvotly v myšlénku, aby pražská
obec několik parcel, nabytých po rozbourání
kadetní školy, zakoupila pro sebe, neboť měla
a má v asanačním obvodu tolík stavebních
míst, o nichž neví, oo 8 ními, tak že jich ne
vyhnutelně potřebovala míti ještě za věkolik
milionů více, aby byla třetina Prahy obecní
a vo stavu tom zůstávala návsí.

Poukázalo se, že o míste ta u Prašné
brány stojí prý Němci a proto aby se Němcům
do rakuu nedostála, protože dle zákona u nás
dosud nestávajícího musí každý Čech a každý
český ústav všecko ihned Němci prodati, jak
mile se toho Němci zachce, proto že je musí
nA místě neznámých Němců konpiti město

Praha. m
K jakému účeli, to se mělo teprve po

zději dodatečné vymyaliti. Zatím mělo se pře
stati oa tom, aby část pozemků po kadetní
škole od „Živnostenské Banky“ koupila pražská
obec a sice dráže, než-li zač mohla dříve do
stati, kdyby byla chtěla, kadetní školu celou.
Proti koupi té ozvaly se velice závašné hlasy,
ale marně, O důvodech toho se mnoho a vše
lijak nahlas mlavilo.

A již skoro dvě leta trvá starost, co
pražská obec s-takto nabytým pozemkem,
Jebož kupní cena přes 100.000 K ročních ú
roků marně pohlcuje, vlastně počne. Navrho
váno to, navrhováno ono, tak jako kdyš si
nebožtík herec Chramosta v Hradci na trhu
koupil v nepředloženosti koně a pak nevěděl,
co s ním počít, poněvadž sám bydlil v pod
nájmu a sotva sebe uživil.

V tomto shona po vhodném nápada ujali
Jsme se na těchto místech slova a po rozho
vora 8 jistým moudrým bývalým pražským
radním navrhli jsme, že by na místě pražskou
obcí u Prašné brány zakoupeném mohlo býti
postaveno divadlo, pro učž se v Praze již
deset let místo hledá. Xdyš se stalo, již se
stalo a proto měli jsme toto východiště pro———————.Ó
brobů padlých a pochovaných zde vojáků, k čemuž
přitábl sem z Josefova s hudbou náš slavný do
mácí regiment »Konstantina č, 18, *'

Potom čekali jsme císaře pána, který počátkem
listopadu 1866 česká bojiště a hroby padlých za
výše uvedeným účelem zbožné navštívil.

Na Všecky Svaté byl v Trutnové a v den
Dušiček dne 2. listopadu přijel do Ratibořic, kde
bvl hostem na zámku majitele náchodského panství
prince Viléma z Lippe-Schaumburku. Do Rati
bořic zavítal již na večer za tmy. Čekalo bo tam
celé okolí a já při tom ovšem že nescházel. Byly
nás tisíce. Císař pán přijel bez vojenského prů
vodu ve čtyřspřežním voze a vítán byl všude, ze
jména v Ratibořicích, s nejvroucnějším nadšením
davů, které proměnily noc v deo. Podél silnice,
po které jel, stáli nesčetní mužové s rozsvícenými
pochodněmi a lampiony v rukou. Ratibořický park
osvětlovali svatoňovští havíři a v celém, hroby
padlých vojínů posetém kraji zářily na všech téch
hrobech lampičky, jež byly odpočívajícím v nich
v první den Dušiček po válce rozsvíceny.

V ponurém, chladném podzimním večeru
Ozývající se šum a jásol panovníka vítajícího lidu,
hudbu, tisíci světel ozářené, žlutým lupením oba
lené stromoví dovedu si nejživěji představiti po
dnes a kdyaoliv milé Ratibořice navštívím, vždycky
se mně tento obraz vynoří ze vzpomínek. Připadá
mně jako z pohádky — —

V tuto noc na celém Náchodsku málokdo
spal. Než-li se lid z Ratibořic do svých domovů
dostal, byla půlnoc a než-li trochu doma potřebné
věci zařídil, bylo ráno a ráno se zase kde kdo
hroul do Skalice, kteréžto válkou nanejvýš navští
vené město císař pán příjel potěšit.

Viděl jsem bo večer přijíždět do Ratibořic,
ale ráno dne 3. listopadu byl jsem již zase ve
Skalici mezi školáky a spatřil jsem ho docela z blízka,
když ve průvodu předních měšťanů kráčel ke škole
— radnici, jejíž veliké průčelí, jako většina skalic
kých domů, bylo dělovými koulemi rozbito a
ručničními kulkami rozzobáno, Mládistvý tehdy
zeměpán, oděn v šedý vojensky plášť a maje na
hlavé jenerálský klobouk se zeleným chocholem,
byl ve tváři ubledlý a všecek dojatý. Dlouho roz
miouval zejména s vysoce sasloužilým tehdejším
skalickým purkmistrem MUDr, Aug. Kordinou a
měl se k uvítejícím ho měšťanům nanejvýš vlídně
a blshoskloně. Ze Skalice odebral se do Josefova
a do Hradce, kde od té doby byl opětně zase
roku 1880,

Hradec Králové chystal mu tehdy nejskvě
lejší uvítání, jež však přejchízela afera, která ně
které vrstvy hradecké společnosti rozladila. Když



ouobecsa -nejlacinější -výkup z
olenosti, jež bylana účet jejího poplatnictva

odhlasována. Počítali jsme, že tato myšlénka
bos risika 6 obce mů!e 60 nejsnáze re
alisovati. A skutečně ihned nabyla takové půdy
a eoublasu, že stávala ce obecnou. Druhá pak
a moohem daleko zdravější myšlénka, co 8ne
blahým místem počíti, byla ta, aby jej pražská
obec rozparcelovala a prodala.

Avšak v sobotu dne 11. prosince obě ty
myšlénky slavně padly, neboť bylo ve sbora
obecních starších proti nejvážnějším blasům a
prosbám, aby se 8 věcí tou nepospíchalo, od
hlasováno, aby má pozemku tom postaven byl
obecní representační dům, jehož naléhavou
potřebu cítilo 54 pánů obecních starších proti 28.

K usnešení toma bylo oněch 54 pánů do
naceno hlavaě proto, že pánové architekti
Balšánek a Polívka zhotovili na representační
dům ten plány a kdyby se nyní plánů těch
nepoužilo, vznikla by tím obci citelná škoda,
jiš se dá velice smadno nákladem tří milionů

a potom zaplacením nepředvidaných vícepracína skutečné provedení budovy dle plánů těch
předejíti. :

"Ropresentečního domu toho v Praze jest
nepochybně skutečně citolná potřeba, neboť
slovutní pánové obecní starší Šeyd, Siřiště,
Hanz!, Koštá), Patočka, Jiroušek, Vondřich
atd. nemohou smad po celé Praze nalézti dů
stojné hospody, v níž by se přiměřeně mobli
representovati, proto uznali za potřebné, aby
k účelutomuvystavěnabylaz obecníchpeněz
asi.za Šest milionů zvláštní budova, v níž by
ge denně scházeli a v níž by zejmena při ná
větěvě cizinců Praze příslušný lesk dodávali.

Staroměstská radnice 8edle jejich náhledů,
třebas že 80 tam i volba krále dóla, k tomu
patrně nehodila i kdyby byla příslušně zmo
dernisována. .

Jeden obecní inženýr pak vypočetl, že za
osmdesáte let připadne pražské obci tento re
presentační dům zadarmo. Správnost tohoto
počtu jest nad slance jasnější. Poněvadž se
předem Ví a počítá, že dům tento bude pa
sivní, tak že vedle úroků za pozemek i zu
budovu bude vyžadovati obrovský náklad na
vydržování a opatrování, bude státi pružskoa
obec ročně více než-li 200.000 K. Co to bude
s úrokem obnášeti za 80 let, to si každý již
vypočte a to „zadarmo“ pochopí, neboť nebode-libudovata monumentální,budeza80let
sešlou boudou, která se musí zbourat a proto

bude míti Praha za 80 let pryč nejen miliony,jež tento hokas-pokus bude státi, ale i budova.
—=————

byly po městě vyvěšoványprapory, objevila se
aa domě, v níž umístén byl úvěrní ústav, slo
vanská trikolora, jež musila býti však ihned kro
zkazu tehdejšíbo hradeckého okresního bejtmena
barona Malovce odstraněna, což způsobilo mnobo
bluku, zejmena když i jinde poručeno slovanské
barvy odkliditi,

Dvorní vlak přijel z Josefova na hradecké
nádraží v 6 hodin 25 minut ráno. Na nádraží po
zdraven byl zeměpan starostou královéhradeckého
okresu Střemchou, bradeckým purkmistrem Colli
nem a náčelníky úřadů a vojska. U nádraží stály
davy lidu a skvostné banderium, jež vladaře nad
šeně vítaly.

Před první pevnostní branou zbudována byla
slávobrána, u níž panovníka jočekávalo zastupitel
stvo král. věnného mésta Hradce Králové, jehož jmé
nem vítslhbo starosta města oslovením začínajícím:
»Nejjasnější králil« Na uvítáníto císařčesky vlídné
odpověděl a spatřiv ve tlumu zástupců obce sta
rého pana Červeného, ihned k nému přikročil
s otázkou: »Jak se máte? Co děláte?«

Na náměstí utvořen byl špalír ze školní mlá
deže a ze studentstva. Císař pán přijel v kočáře
ku katbedrálnímu chrámu, kde byl pozdraven
tehdejším královéhradeckým biskupemDr. Josefem
Haisem a kapitulou. Po uvítání rom odebral ge
zeměpán do chrámu, kde se pomodlil a potom za
jel do biskupské residence, Odtud pak odjel za
Pražskou bránu na přehlídku vojska, po níž byly
v biskupské residenci udíleny audience, jež skon
čeny k polednímu.

Odpoledne poctil císař návštěvou svou tehdy
obecní vyšší realné školy, jež celé prošel a věnoval
pozornost jejich v oné době vzácnému zařízení.
Když před ním žáci v tělocvičně cvičili, zjednal
si svými výkony zvláštní obdiv studující šesté
reálky Jiří Komárek. Z reálky zajel do světozná
mého závodu firmy „V. Červený a synové«, na
jehož prahu uvítal ho starý pan Červený slovy:
„Vítám Vaše Veličenstvo jménem českého průmyslu

Pak představil mu syny své Jaroslava a Stanislava
a dcera jeho sl. Marie podala císaři kytici, Země
pán problédl si celý závod a s největší účastí sle
doval před ním prováděné výkony výroby. Na
pemátku tétonávštěvy císaře a krále v domě Čer

na Malém náměstí zvláštní medalion,
Od Červených zajel císař pán na Kuklena

do továrny firmy »Míírky, Bromovský a Šulce,
Po návratu odtamtud konápa byla v 6 hodín
v biskupské residenci dvorní hostins a večer po
řádán byl skvělý průvod s pochodněmi a solenní

U,
pro ně dne 11. problnošt. tiny
a moudře připraven.

Pro sástapte Holešovic bade « represen
tačním domě stálý etůl, k němuž budou denně
na gábl a po večeři jako štamgasti dojížděti.
O tom, jest-li se v domě tom bude čepovati
pivo s prvníhopražského měšťanského pivo
varu v Holešovicíchanebo z bránického pivo
varu pražských sládků, o tom bude zahájena
debata na radnici co nejdříve.

stenecká moudrost.
mek i na stavbu maosí ai

půjčí. Učiní tak asi od městské spořitelny.ak je známo, jest pražská obec dlužna jisté
peníze finančním ústavům do Vídně. Což kdyby
byla peníze ty taplatila na místě této stavby,
nebylo by to lepší? Proč? Když je Praha dložoa
německým ústavům, které v Praze žádných
daní neplatí, mají tyto německé ústavy bez
práce a risika v Praze státi oe obchodní dům
u Prašné brány, ale kolik českých bloků do
movních, z nichž užitky pro oě plynou, čili se
zachráněním české půdy u Prašné brány do
stali jsme 8e z deště pod okap a nový repre
sentační dům bude representovati něco, co
bude v nejbližším čase příslušným jménem
nazváno. My se loyálně podrobojeme rozhledu
a prozíravosti většiny, a proto bouřlivé „sláva“
třikrát za sebou, že máme v Praze o jeden
justament více.

Obrana.
(3) Keniáševé v Čechách. Právě o

tiskly různé časopisy ze „Zvonu“, jak veliký
počet knih nekatolických spálil jesuita Ko
niáš. Ovšem že žádný časopis nepoznamenal,
jak „učené“ to knihy většinou byly, a že Ko
niáš nespaloval všecky knihy nekatolické, spo
kojuje se při lepších knihách pouhým vyškr
táváním vět závadných. Na dorozaměnou uvá
díme, že český národ za květa lutherství byl
v nejžalostnější duševní tmě. Karlova univer
sita Pražská byla husity o své statky obrána,
samým mistrům (professorům) se nedostávalo
zde nejnutnější obživy, tak že tito chudáci
mosili si vypomáhati ještě funkcemi jinými.
Ovšem že zde za hobené sousto málokdy učil
člověk v pravdě učený. Ani žáků se nedostávalo,
tak že na př. zkoušky bakalářské, konané
pouze jednou ročně, vynechány od r. 1430 až

serenada před biskupskou residencí. Od '„g. hod,
bylo pak celé prapory a chvojovým věncovím nád
herně ozdobené město slavnostně osvětťleno a na

stroj. Císař několikráte přistoupil v břskupské re
sidenci k otevřenému oknu a pozdravujícímu ho
z náměstí lidu děkoval.

Pardubice odcestoval do, Brna,
V Hradci dnes, po pětadvacíti letech, žije

ještě dosti pamětníků tohoto slavnostního dae,
který na nás, tehdejší studentstvo, ovšem že učinil
hluboký dojem, neboť v této návštěvě mocnářově
v Čechéch spatřovali jsme důležitý obrat v českých
poměrech a hlavně jsme počítali, že jí brzy bude
následovati zřízení české university, o čemž na
potom počátkem r. 1883 bylo skutečně příznivé
rozhodnuto.

Roku 1880 za předsednictví zemského škol
ního inspektora Jana Kosiny na hradeckém gym
nasiu maturovali: Václav Bartoš, farář ve Zdecho=
vicích;JosefČech,zemřeljakokaplanv Náchodě;
Josef Černý, úředník státních drah; Josef Čeřov
ský, farář ve Václavicích; Joset Dítě, farář v Za

gymnasia v Hradci Králové; JUDr. Hugo Gedul
diger, advokát v Hradci Králové; Jaroslav Horák,
farát v Jásené; JUDr. Josef Christof, zemřel jako
advokát v Nechanicích; Antonín Jakl, vojenský
kurát; Josef Jelen, farář v Birnwaldě; František
Karásek, zemřel jako studující protesury; Vilém
Karlovský; Václav Kmínek, kněz pobožných škol
a protesor gychnasia ve Strážnici; Karel Kohn;
Jindřich Kraus, rytíř z Elislaga, plukovník v c. a
k. vojště; JUDr, Jaroslav Lohař, advokát v Jičíně;
Josef Mach, profesor gymnasia v Králové Dvoře;
Vilém Marek, kněz v Istrii; Rudolf Nechvíle, pošt

Výprachticích; | Jan Neumann, soudní sekretář
v Nymburce; Stanislav Pavlíček, notář; JUDr.
Bohumil Pecka, okresní hejtman v Nové Pace;
MUDr. Arnošt Pekař, lékař v Černilově; Ferdi
nand Pivl, zemřel po maturitě; Josef Přibyl; Jan
Rameš, farář v Ohnišťanech; JUDr. František
Roček, advokát a zemský poslanec v Praze ; Fran
tišek Růžička, zemřel jako farář; František Šimá
ček, profesor gymnasia ve Vysokém Mýté; Josef
Švejdar, zemřel jako farář; MUDr. Josef Tichý,
okresní lékař v Trutnově; Jah Veverka, katecheta
a profesor učitelského ústavu v Hradci Králové;
Josef Vlastník; Jan Zemek, bankovní úředník
v Praze.

Jako předchozí oktává z r. 1879 od primy
až do oktávy jeko třídní dovedl a vychoval na

do r 1 pětatřicetkrát; skouškyna
nistrov v devadesáti lesti letechvy
nechányjedenasedmdesátkrát pro ně
dostatek kandidátů. „Universita budila u ci
zioců svojí zbědovaností jen útrpný úsměv:
není divu, že po přícbody jesuitů do Prahý
sami kališníci a lautherané raději dá
vali.své syny vzdělávatido kolleje jesy
iteké. A když husiteká universita přešla do

bylo s ní ještě hůř; žádný protestantský pán
nechtěl dáti na její svelebení ani groše, tak
že mistři v zoufalosti chopili se krajního
mocnéhů prostředku; začali totiž voliti od r.
1613 za ředitele university šlechtické synky,
doufajíce, že některý ten urozený otec mladi
kého „pana rektora“ z radosti nad poctoo sy
novou nějakým grošem důchody university
rozmnožší.Ale přepočítali se dobráčtí mistrové;
nezískali nic, lada jen posměchy protivníků.
„Pan rektor“ natil se do vážnosti, chtěl po
roučet, chtíval míti dovolenou; mistři za něho
musili dělati všecko sami a donucovali mla
dičkého „rektora“ k učení. (Winter: O životě
na vys. školách pražských 3—4.)

Teď si představme, jaká asi za takých
okolností byla v Čechách vzdělanost a kolik
opravdu učených knih mohlo býti zde vydáno.

imo některé pěkné knihy českobratrské
otiskovány v Čechách výhradně nejpošetilejší
pověrečné povídačky dle vzoru lutherskýéh
Němců. Známo, že sám Luther a jeho druh
Melanchtoa šířili mnobé pověry, jež byly hoto
vým atentátem na zdravý rozum. Lather na př.
sděloval, jak se mu zjevil ďábel v podobě
hořícího víchu, jindy v podobě psa; napsal,
že všecky nemoci působí vlastně ďábel. Oba
druhové popisovali brozné nestvůry, jež prý
řeka Tibera vyvrhla; byl to osel 6 papežskou
hlavou (!) a tele 8 mnišskou kapucí (1!);*o
prý je od Boha neomylným znamením, že pa
pežství i mnišství zahyne. Žáci Lutherovi vy
mýšleli si na ntvrzení „evangelia“ pohádky
ještě nesmyslnější; celé obrovské svazky ta
kových pověr se v tisících tiskly a ohlupova
nému lida prodávaly. A taková „věda“ u pro=
testantů českých nacházela veliké obliby; po
dobné pověry u nás šířeny aotiskovány. Dobře
praví sám protestant Denis o této době:
Nikdy pojetí světa a života nebylo
dětinštější, pověra obecnější“ Věru,
že Koniáš udělal pálením takových škvárů
aspoň jednu chybu; kdybychom ty všecky ti
skoviny měli v ruce, vysvitly by nám ještě
————————

potomní řiditel gymnasia v Německém Brodě nyní
v Praze na odpočinku žijící věhlasný filolog a
vzácný učitel školní rada Josef Končinský, tak

pozdější Fiditel gymnasia v Českých Budějovicích,
nyní podzim svého života v milém Hradci Krá
lové trávící i náš laskavý učitel školní rada Jan
Červenka.

Naše třída méla po odchodu nynějšího řiditele
gymnasia jičínského Adama Fleischmanna do Ko
lína pana radu Červenku od kvarty až do oktávy
na řečtinu.On nám zbývádnesjižjedinýz našich
učitelů, kteří nás z gymnasia zralé propustili.
Miltner, Ebmer, Vondráček, Dr. Hejzlar, již všichni
odpočívají v pokoji, jenom on ještě vzpomíná, co
měl s námi za operu. Vidím a slyším ho jako
dnes, kterak pružným krokem vešel do třídy, po
ložil na kathedru balíček sešitů, řecké komposice,
sepjsl nad nimi ruce a lítostivým hlasem pronesl:
»Dětil Zase je to samý kanafasl« Tím narážel na
mnoho červeným inkoustem vyznačených chyb.

Ale býval shovívavým, dal si s námi práci,
tak že po celé vyšší gymnasium na vysvědčení
nenapsal ani tolik »nedostatečných«, aby mu na
spočtění jejich jedna ruka nestačils. Jednání jeho
bylo přívětivé, mírné a nespokojenost svou pro=
jevoval žákovi tím, že mu začul vykati, S kým
byl spokojen, tomu říka) přátelsky důvěrně stys,
když pochybil, upozornil ho laskavě sale starýl«

Jeho snahou bylo, aby žáci pochopili ducha
národa, jehož jazyku vyučoval, Na to kladl nej
hlavnější váhu. Rád strpěl vtip, také žádný sám
nespolkl, tak že jsme se dohromady upřímně milo=
vali. Já býval na konci gymnasia u něho pořád
sty«, anebo nanejvýš s»ale starý« a když jsem
jednou, vyvolán jsa napřeklad Platona, na místě
»smužové athenští« položil moderní »pánové«, pan
profesor Červenka radostné se zarděl a když jsem
stať přeložil, ujal se slova,

»Vidíte, jak tento starý klasik jest stále mo=
derní a v tom spočívá klasicismus, že totiž nikdy
nestárne« — —

Pan profesor Červenka byl také básnická po=
vaha, že Častějii lýrou seobíral a nacházel avláštní
zálibu v překladu latinských básníků, z nichž ze
jmena některé Ovidovy věci skutečně přebásnil.

Dnes jest ovšem již starý pán, ale ve vzpo=
mínkách svých hradeckých žáků žije stále jako svěží,
jemný, leskavý a dobrý přítel, jehož nám nebe
ještě hodně dlouho zachovej, neboť bez něho byla
by naše třída již učitelisvými opuštěným sirotkem.



Jíp Švindle různých „proroků", losníků, alcby
„mistů, hádačů, kteří « hlouposti lidské byli
dobře živi.

O jiných horších Koniáších v liberálních
listech ani muk. Co 86 napáchali Táboři hří-;
chů oa památkách vyspělé české vzdělanosti
z doby Karlovy, o tom jest brozná kapitola.
Celé nádherné stavby bořeny, obrazy ohaveny,
oltáře rozbíjeny, umělecké kalichy a monstranco
stloukány ua peníze. Drabocenné knihy cír
kevní i knihy světské sekali, pálili, pod kola
metali. (9rv. Bllejovský: Kronika círk., bb.
Winter:
koliv památky české pošetilosti, ale krásné

amátky české vzdělanosti. Celé veliké, ná
Kladné knihovny proměněny v popel. Když
protestanté si vynutili r. 1609 svobodu svého
vyzoání, šířili ovšem s velikou chutí různé

ověrečné traktáty; za to však dle zprávy Ja
Kuba Horčického staré kniby a traktáty ka
tolické, „volumina znamenitá“ (kniby zname
nité) trhali a pálili. Jaký „vyspělý krasocit“
jevil v Čevbách zímní král kalvínský Fridrich
II., o tom svědčí vyloapený kostel sv. Víta.

A co prováděla v Čechách loupeživá lu
therská vojska švédská, to jistě bylo stokrát
horší pobromou než činnost Koniášova. Není
od místa též vzpomenouti 8i, jak se nakládalo
s památnými českými knihami, když se jich
ujali osvícenští komisaři za doby Josefa II. —
Kdo chce tedy mlaviti o Koniášovi, nechť poví
pravda plnou a nezapomene jiných kazisvětů
horších.

Politický přehled.
Říšská rada v posledním zasedání novy

konala sice uic, ale až zase odročena, že se
vládě nestalo po vůli Dr. Kčrber chtěl si
poazovou vládní podporou 15, mil. K vynatiti
jako náhradu 69 mil. K pro státní pokladna,
proniž rozpoč. výbor uvolil se odhlasovati obnos
v stejnévýšisnouzovoupodporou.Vládnípo
žadavek 69 mil. K zamítnut v rozpočtovém

„výboru 29 proti 14 hlasům, čímž vládě pro
jevena nedůvěra. Pro vládo hlasovali jak oby
čejně všichni Poláci (08m), 1 Raman 4 pouze
4 Němci. Proti vládě sešli se všichni Čechové,
antisemité a ostatní Němci, miláčkové Kórbrovi.
Pracovní většina na dráze dělnosti parlamentní
ge ukázala, ale dr. Kórber si jí nepřeje. Jinde
vláda byla by nucena poděkovati se, ale u nás
drží se dál, pokosy s dělností parlamentní budou
se opakovati na škodu říše. Dr. Kórber jest
prý už rozčilením nemocen. — Němečtí buršáci
vnikli násilím do kanceláře rektora vídeňské
university, chtějíce si vynutiti, aby nebylo do
voleno vyvěšovati vvhlášky slovanských spolků
studentských. Následkem toho | universita
zavřena.

Dne 13.t. m. při zahájení svém byl parlament
uherský jevištěm reslýchaných bonří, způso
bených oposicí. Opc siční poslanci vytlačili ze
síně všecky slaby a rozbili presidentskou tri
banu a ministerská křesla; pravá apousta. 4
strážníci byli zraněni. Scbůze vůbec znemož
něna. Minister-president problásil, že sněm
rozpustí a své plány provede třeba i pomocí
bodáků. Na výtržníky účiněno trestní oznámení.

V Paříži zemřel náhle poslanec Syveton,
odpůrce vlády Combesovy, jenž spolíčkoval
býv. ministra Andróa, začež měl býti pohnán
před sond. Náblý skon jeho přičítá se dílu zed
nářů, jimž a zednářské vládě byl velmi ne
pohodlným.

V Petrohradě způsobeny minulý týden
velké demonstrace, jichž se hlavně studající
účastnili. Výtržnosti vyvolány aepřáteli Raska,
kteří vznětlivé mládeži namlonvají, že ve vlek
lém způsobu dosavadního vedení ruského na
bojišti připravuje se jen pobroma ruským bo
jovníkům.

V; Mandžarsku jsou dosud obě armády
v opevněných postaveních, Rusové patrně čeka
jíce na příjezd loďstva baltického, Japonci pak
netroufajíce si proti převaze ruské. Armáda
Koropatkinova čítá prý už 400.000 mužů vy:
ovičených, kdežto armáda japonská skládá se
z polovice « nováčků a záložníků. Všecheu
sájem soustřeďuje se nyní kolem Port Arthoru,
o němž japonci do světa hlásají, že 6e dloaho
udržeti nemůže, že lodi raské v přístavu za
kotvenédělostřelboujapouskoaučiněnyk boji
nezpůsobilými atd. Pod dojmem blížícího se
loďstva baltického chystají se Japonci kde
jakých vytáček, aby dosavadní své neúspěchy

- seslabili. Bezpečných zpráv ruských o Port
Arthura není. Baltické loďstvo na své cestě

- dosud chráněno před vší pohromov. V loďstvu
tom badí pozornost zvláštní loď, sřízena na

provádění nejrosmanitějších oprav na lodíchitevních. Loď tato je jakousi plovoucítovárnou,
která má vedle všech potřebných strojů také
slévárna, tavírnu a pneumatické třítanóvé
kladivo.

Čtěte! Předplácejtel' Rozšiřujte!
sOBNOVU«cl

Z Nov. Bydžova. V neděli konánačlenská

dp. katecheta Vladimír Hornov „o výsnamu 'nábo
čenství pro lidstvo a projednotlivce.“ Po přednášto

-podal p. pokladník Balcar správa o podpůrném foada,
s něhoš vydáno letos ponejvíoe nemocným 108 K. Bůh
dej, aby v tomto charitativním směru jednota pokra
čovala a nalezla dosti dobrodinch, kteří by víra svou
skatky lásky prokazovali, Doslovem
nečka sdařijá schůze skončena.

Z Pardubie. V našem katolickém spolku
mužském sa účastenství členek spolku dámského před
nášel na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie
dp. Ant. Grégr „o výchově rodinmé na základó nábo
ženském“. V trojdílné řeči pojednáno nejprvé o důle
šitosti rodinné výchovy vůbec; pak ponkásal dp. řečník,
še as má díti výchova harmonicky, mají se póstiti
duševní i tělosné mohutnosti dítek. Výchova musí
opočívati na základě náboženském ; podrobněvysvětlil,
jsk blahodárný vliv má náboženství pro jednotlivce i
celou společnost lidskou. Jádrem přednášky bylo po
učení, jak výchova zaříditi, aby odpovídala dachu

před 4. hodinou od
polední ve spolkové místnosti Staré Besedy tentokrát
sa hojného účastenství obou spolků. Jest si jen přáti,
sby takovým přednáškám našinci vůbec více zájmu
věnovali; bude z toho pro oba spolky prospěch ten,
že přestane nouze o místní řečníky. Až se dostaví
porozumění a příslušný zájem, zajisté žs místní řečníci

lešitých otázkách časových budou pojednávati.

Zprávy místní a z kraje.
Jubilejmí slavnost za pamětprohlášení

dogmatu o neposkvrněném početí Panny Marie u
končena byla v Hradci Králové dne 8. t. m. slav
nou pontifikální mší sv. v kathedrále, již obětoval
sám njdp. biskup dr. Jos. Doubrava. Odpoledne
pak za přítomnosti J. B. M. byly v kathedrál.
chrámu slavné nešpory, načež v kostele Panny
Marie po kázání modlil 89 p. biskap s lidem růženec,
po němž udělil požehnání Nejsv. Svátostí oltářní.
Účastenství lidu bylo veliké.

Nejdp. biskup Dr. Doubrava v sobotu
dne 17. t. m. odjede do Olomouce za příčinou
svěcení nově jmemovaných dvou světících biszupů

nejdpp. preláta Weinlicha a Dra Wisnara. Vrátí sedo HradceKrál. v pondělí. Ve středu udělí ton

Baru a nižší avěcení ctib. pp. bohoslovcům zdejšího
semináře.

V zájmu stadajících. Kašdýdenpopo
ledni vídámevětší skupiny studujících bez cíle pře
cházeti po oboupodelních;' Ža'by to byla promenáda
z legrace, nezdálo eh nám,poněvadě jindy veselá sta
denteká druž dívá so v tu. dobu na náměstí nějak
apaticky a skoro melancholicky. Informovali jsme se,
proč takové bloučky statistů hledí do prázdna právě
v ta chvíli, kdy jiní sedí doma při obědě. Dostalo se
nám odpovědi, še ti mládenci mají nejlepší příležitost
vycvičiti se v ta dobu na statisty v nějaké tragedii;
jsou to vesměs studajícítz blízkých obcí, kteří jinou
dobu chodí na oběd k rodičům. Nyní však, kdy od
polední vyučování počíná,a půldrabé, nestačil by jim

o poledu: čas k procházce ma obědem do domova.
zumí se samo sobou, de takový stadent, který 60

plahočí každodenně sa vzděláním do Hradce až z Pon
chova, s Nor, Hradce atd., není synem rodičů zá
možných; jinak by mu.otec vyhledal byt v Hradci
samém. Představme si tedy, jak asi oběd takorébo
nazného mládence dopadá, Kousek chleba, houska nebo
„párek“ — toť celé posilgční na odpolední práci. Chudí
rodiče jim na řádný oběd v Hradci platiti nemoboa.
Proto se tážeme: jest to potřebou zhola nezbytnou,
aby se vyučování počínalo o půldraké ? Dalo by se
na dobu zimní snad všelicoa směniti v disposici učiva,
při němě by nemasili dácitu půlhodinku zrak na
máhati. A pak — k čemu jest v Hradci plynárna?
Snad ae někomubads zdáti tato otázka trochu amělou;
my ji ostatně necháváme loyálně k zodpovědění pří
slušným orgánům. Ale — najde-li ee světlo k vůli
vyučování učedníků, uvítí-li ee v nocí na všech stra
nách i k vůli návětěvaíkům boatinců, enad byto nebyl
přílišný požadavek, aby se na chvíli denně onvětlily
na př. bostoho temné místnosti budovy gymuasijní.
Donfáme též, že by počátek vyučování o 2. hodině ani
professorstva pranic nevadil; ostatně vždyť to jeou
professoři pro stadenty a jistě zbytečně nechtějí chu
dým venkovským mladíkům studijní léta atěžovati.
Tolik předkládáme v zájmu humanity příslušným kra
hům k pilné úvaze,

Pohřešuje se žák IV tř. e. k. vyš.
reálky v Hradci Králové R. L. Odešel
z bytu v pátek (dne 9. t. m.) ráno, jako by šel
do Školy a zmizel. V zanechaném dopise rodičům
uvádí, že se dopnatil přestupku, za který se velice
hanbí a obává se karceru a zákonných mravů, a
že by nemohl býti přijat do kadetní školy a že
si učiol smrt. Mimo to sanecbal dopisdruhý, bez
výsnamného obsabu pro spolužáka. Bylo zahájeno
ihned usilovné pátrání podélřek itrati, ale dosud
bez výsledku. — Kdo by uvésti mohl na stopu
smiselého, ať laskavě správu podá p. Františku
Loudovi v Cbiumci n. C.

Výstavku drobného umění a umě
leckého průmsyslu, pajměčeského, pořádá od
neděle dne 18. „prosince do úterý dne 27. prosince
městské průmyslově- museum v Hradci Králové. Bude

otva v přímém výběru ukásky drobného umění s hlavněuměleckého přůmysla českého. Dosud tisíce vydají se
často sa bezcenné výrobky umělecko-průmyslové, k nám

-po většině s olzích sbeé dovášené, 00 satím, nei ta
Jemtovaní amělci a osvědčení výtvarníci v oborech
(mesěleckých marně se snaží svými dokonalými výsobky
proniknouti. Vystavené předměty jsou vééměe origi
pály trvalé ceny a Ise jo všecky sakoupiti. Majitel

jich bude jist, še mimo něho nebude ajíti nikdo jiný
tentýš předmět, jak se to až dosud u nabísených a

" hromadně vyráběných výrobků uměleckých stává. Vedle
rostomilých originálů Kavamovýcha Langrových najde
ta milovník améní i rostomilé výrobky kožené, tRáné,
rostomilé keramiky, provedené dle návrhů známých
umělců výtvarných, jemné bronzy, lepty, krajky, aasčl.
práse kované s pod. Doufáme, že kašdý dříve, než
objedná si dárek k Ježíška odněkud = Vídně neb
s Prahy, přijde se podívati, sda nenašel by ve vý
utavoe stejná vhodný dárek se cenu mochem přísni
vější. Otázka národobospodářeká vystupoje stále víc
a více v popředí. Zdravá besla avépomoci a soběsta

- tečnosti vyšadují i praktického provádění. Nuže zde
naskytuje se přileditost osvědčiti své porozaméné pro
palčivé otázky národní oa nejvýznamnějším bodu Vý
stava nalézá se v čítárně průmyslového museá v bu
dově e. k. odb. školy « přízemí. Vstup volný. Ka
talog 12 h.

| Hradecká spoelalita Málosympatickou
a stále se opakující specialitou jest — zcela ori
Ginelní elegance Hradeckých fiakrů, kteří zvláátě
z nádraží projevují zcela avérásaou formu spole
čenské etikety. Jakmile vyjde pasažer z nádražní
budovy, uš 80 mu tahají o kufřík tři ochotní vozo
tajové, drub překfikujedruha;a jestliže cestující
8 díky horlivou obsluhu odmítne, už se za ním
pouštějí vybrané vtipy. Ovšem že si nechá uchva
titel zavazadla často svoji horlivost hezky draze
zaplatiti, pozná-li jen, že 8e oostující dá „obnout“.
Tento týden přijel do Hradce cestující p. Antea.
Hned mu kolem uší lítaly nabídky: „Já jich vezmu

bylo jako Rusovi při útoku Japonců na Port
Arthur. Než se nadal, už mu jeden koněkrotce
sebral kufřík z ruky jedaé a druhý vyškubl ma
zavazadio z ruky druhé. Naposled byl ovšem při
nucen jeden horlivec zavazadlo vrátit, ale druh
šťastnější počal s vysoka sekýrotat, že prý te
k vůli p. Antesovi stratil jiný lepší „kšefi“; af
ma tedy přidá. A diktoval s: taxu hezky vysoko.
Naposledy zjednán přece jakýsi kompromis; ale
p. Antes přece jeuvm řekl, že takové speciality
mesi fiakry na váech svých cestách po Rakousku
nepoznal jako právě v Hradci. Věru že až by ve
měla stati v té věci radikální náprava i v zájmu
slušných fiakristů samých. Takhle dotérní fiakristé
škodí slušným soudruhům; a chce-li se fiukrista,
který jest ještě nesmělým „zajícem“, uživit, musí
Bo chtěj nechtěj učit ve ákole elegance svých otrlej
ších drabů. Slyšeli jsme již častěji stesk, že etiketa
našich fiakristů jest specialitou čistě Hradeckou.
V městě tolik navětěvovaném jest rozhodné potřebí

osvšiěvníkům dojem. Občlasná assistence stráž
mistrova uestačí; jest potřebí, aby: každou chvíli
někdo rozsnzoval rozvaděné bratry — fiakristy,
zvláště když se oba tahají o jeden kuffik, div že
z něho všecko nevyBypou.

Nlavmost vánoč. stromku v ústavu
hluchoněmých „Rudolfinmm“ v HradciKr.
koná se dne 25. prosince o 4. hod. odpol., při níš
chadí chovanci hluchoněmí podělení budou od ct.
dobročinného komitétu dam šatetvem, obuví a jinými
dárky. Vetap jest volný.

Slavnostní večer St. Vydry. Ředaicko
pěveckýkreušek chovanců bisk. Borromaea v Hradci
Králové v upomínku stoletého výročí úmrtního
dne pořádá v ueděli dne 18. prosince 190 slav
nostní večer St. Vydry T. J., elavného mathematika,
rodáka královéhradeckého a buditele národa če
ského. Program večera pestrý. Začátek o půl S.
hodině.

Z průmyslového musea v Hradci
Erálové. Veřejnoučítárnu navětívilo v měsíci li
stopadu v 8 večerech 687 osob. Domů zapůjčemo 301
osobě 280 svazků odbor. knih s 1004 předloh, do
okolí 11 osobám 31 svasků s 895 předlobami. V čí
térně samé vydáno na 981 žádánek 1018 předloho
vých neb odbor. děl a 33.543 předlohami.

V pamoramě Národní Jednoty Be
veročeské v Hradel Králové vbývalémklá
šteře za kostelem sv. Dacha vystaveno bude příští
týden od soboty dne 17. do 24. prosince £. r. 60
krásných obrazů Baden-Baden. Na to vystareno budo
50 obrazů z rusko-jsponské války, na coš již nyní
výbor upozorňaje.

Veschůzi městského zastupitelstva
v Hradci Králové dne 14. prosince£. r.
usneseno následující: Od manželů Balcarových
koupen posemek k rosšíření lesního majetku obce.
— Vybírání tršních poplatků o trzlob dobytčích
zadáno pí Fr. Drábkové s výhradou, že vypšáno
bude nové ofartní řízení, jakmile vejde v život
nové tržiště na dobytek. — Nadace V. V. Tomka
udělena p. Janu Trykarovi, p. J. Frintori udělen
příspěvěk na studia v Paříši. Nadace bisku
Eduards Brynycha udělena J. Štalmachovi a V.
Vlkovi, nadace Janas Martince Anně Balcarové,
Marii Fišerové, Jos. Klejoové, Ludm Neumanové,
K. Riglové, nadace bar. Malovcedle návrhu správy
škol. — Porce špitálaké uděleny J. Herrmanovi a
Jos. Kleplovi. — (Ošádosti pí Cecilie Jelínkové
stran propůjčení koncesse hostinské pro dům č p.
180. v Hradci Králové dá se vyjádření kladné.—
Policejním komisařem srolen p. Vilém Bariasa,
úř. polic. řid. se Smíchova. — Právo měšťanské
uděleno Hynku Polákovi a Karlu Šafránkori;



domiotaké uděleno bylo následujícím : Draždákovi,
Fr., Škodovi Janu, Vodíčkovi Fr., Dra Čarbovi,
Jos., Davidu Fr., Drořáčkoti Jos, Friaklovi OL:
Hračítové Fr., Izákovi AL. Javůrkovi Janu, Ko-.

ému Jos., Koštákové Ant, Koutníku Ant.
račmarové Marii, Kropáčkové Marii, Petráčkové

Fr., Pražákovi Fr., Řezníčkovi Vil., Schónpflogové
Anně, Spitznerovi Aug , Tomičkové Kateř., Typltovi
Václ., Venckovi Janu, Pospišilové Marii, Vlači

bovi Fr. — Schválena změna parcelace bloku E.
—K šádosti p. Fr. Hlávky za snížení ceny za
vodu pro jím projektované lásně usmeseno, aby
výši a podmínkystanovila měst. rada s vodáren.

odborem.
Ve schůzi městeké rady králové

hradecké dne 5. prosince t. r. učiněna byla tato
uanesení: Stíšnosti sdejších živnostníků na p. V. Vej
voda, kloboučníka z Nov. Hradce Král., na neopráv
něné prodávání výrobků v sobotu a v neděli nelze dle
návrhu šivo. odbora vyhověti, ježto neodpovídá plat
nému řádu tršnímu. —Zadrželé podpory E Berénkovi
použije ae na opatření simního oděvu a nutného ná
činí pro byt jeho. — Paní F. Biemrová so vyzve, aby
kvlna proti synagoze ibned vyklidila a velitelství c.

-a k. 9. armáduího sbora v Jossfově ae sdělí, že nelze
. se sbořením téže kolny odkládati pro možné nebezpečí

obně. — Vzato na vědomí sdělení c. k. okres hejt
manství, že c. k. místodržitelství schválilo provedení
oprav při kostele a faře v Lochenicích nákludem 279
'K 60 h. — Tělocvičné jednotě Sokol propůjčeno bylo

' bezplatněbývaléhříštěsportovníhoklubuza budovou
c. k. paedagogia pro kluziště na zimní saísonu 1904-65
u podmínkou, že nebude oploceno. — Schváleno vy
placení kance a £a rok 1904 nevyplacených požitků
zemř. kostelníka p. Jos. Wolfa syna jeho V. Wolfovi
v Liberci. — Paní Hermíně Kosínové, majitelce doma
č. 440, uděleno povolení ku zřízení kráma v těmže
domě. — Vzat na vědomí okresním výborem schvá
lený návrh lesní těžby na rok 1904-5, — Žádost di
vadelního teditele V. Drobného t. č, v Lounech 24
propůjčení měst. divadla Klicperova v Hradci Král
vedena bnde v evidenci. — Udiní se dotas k pravo.
varníma měšťanstva, zda-li by bylo ochotna některé
pozemky u Zděné boudy a sač prodati na rozšíření
lesního majetka obecního. — | Pruvede se rozšítení
místností pro obecnou kuchyni v obecním domě čp.
63 a pořídí ae nový kotel do těchže místností. —
Účty farního úřadu v N. Hradci Král. za r. 1904 po
stoupeny c. k. okres. hejtmanství ku schválení —
Pan městský fysik vyzván, aby do 4 dnů předložil
návrh na opatření inventáře epidemické nemocnice. —
Uděleno povolení k obývání novostaveb p. Jana Pa
douta a pí. Rosalie Vastlové v bloku IV. a povolení
k užívání přístavby v továrně p. Josefa Pilnáčka
v Hradci Králové. — Udělena byla jedna měeíční
podpora, dvě podpory prodlouženy na dobu jednohu
roku a jedna podpora zvýšena.

Z Klicperova divadla. Beyerleinovým
dramatem „Čepobití“ podán ve středu 7. t. m.
časový obrázek s nižšího ovsduší života vojenského,
jak líčí Bilse ve svém spise „Z malé garnisony“.
Hlavní představitel toboto života p. Zvíkovský
(poračík baron Laufen) jevil se jak obyčejně na
své umělecké výši. Pan Morávek (strážmistr Volk
bardt) a pí Hodrová (Volkbardtová) věru tento
kráte překvapili, s jakým porozuměním věnovali
se své úloze; umělecké vlohy jejich potřebují šir
štho rozvinutí. Vážnost rady vojep. soudu aem«bla
býti v lepších rukou jako v p. Kříži. Pan Malý

gporněk bar. Hewen) počínal si šívě, umělecky.pakování dramatu tohoto 14. t. m. avědčilo, jaký
zájem způsobilo. — V pátek 9. t. m. vystoupila
tu pohostinsky členka Národ. divadla v Praze pí
Hůbnerová, která s p. Zvíkovským v Šimáčkově
„Světě malých lidí“ ucbvátile obecenstvo procitě
ním svých úloh. A ostatní spoluúčinkující ve své
umělecké snaze přispěli nemálo k zaokrouhlenosti
-děje, vzatého z drsného života cukrovarských děl
níků; návštěva mohla býti větší. — Nedělní hra
„Debora“ aneb „Křesťan a židovka“ nalesla zvlášť
v úlobách pí Procházkové (Debora) a p. Sedláčka
"(Josef, syn rychtářův) množství vděčných posoro
vatelů. Zájem budily též úlohy p. Bohoslava (ry
chtáře), pí Sedláčkové (Hana), p. Kosteleckého
atd. — Paní Procházková čestným večerem svým,
k němuž určila si bru „Tosca“, vzbudila v pře
četně sbromážděných obdivovatelích svých nadšení.
Jako zpěvačka Tosca projevila tu plmě své umě
lecké nadání, jež se zračilo zvlášť v tom duševním
boji. Ovšem ke kouslu večera přispěl i p. Zví
kovský (malíř Cavaradoesi) a p. Kříž (policejní
prefekt), který i ta byl na svém místě. Pan Pa
Hižakýpodal věrnoufysiognomiimarkýze Atavanttiho
i p. Bohuslav (kostelník) a p. Hodr budili zájem.
Souhra byla vzorná, téš vojenská hudba slavnost
nějí vynikala. — Ve středu dne 21. t. m. bude

-čestný večer oblíbeného herce p. Bohnelava, který
si k tomu cíli svolil Šamberkovu „Rodinnou vojnu.“

České hospodyňky pezeri Českého
apodyňky dovolujeme ei tímto aposorniti, by neopo
menuly na taboli štědrovečerní opatřiti sobě chutné
a levné výrobky „První české akcijní továrny na su
šitkování plodin v Třebenicích“ jako: kompoty, mar

melády,„pridia slasená, ovocné panšoviny s likéry“Ovocná vínaa cognac, cukrované, konserrované s sn
šené oroce atd. Doufáme,de naše české hospodyňky
dají přednost těmto domácím výtečným výrobkům
před výrobky cizími, nad něž ovou výtečnou jakostí i
lšcí daleko vynikají. Současněoposorňujeme,že velký

sklad a hlavní„prodej Třebenických výrobků v HradciKrálové nachází se u firmy J. V. Drořáčka nástup.
Fr. Viktorin na Velkém náměstí (na proti biskup. re
-sidenci). Tamtéš zošno vysvodnouti si j tovární cen
„ník výrobků..

(Z 'Kestélce m. OP Slavnostnívočerza
žíli jsme na svátek neposkvrněného početí Panny

jednota velkou akademii epojenou s přednáškou
vldp. Dra Šulce s Hradee Králové v sále na Rub
štejně ©Hudební čísla akademie svěřena většinou
tamborašům katolické jednoty Hradecké; dobře

nručnou taktovkou vp. V. Jarkoviče budebol po
žitek zcela originelaí, nesupomenutelný. Vp. J.
Sabula sehrál jedno sólové číslona housle a druhé
za violu; výkonyjeho přijaty s obecnou pochvalou.

svěží Goonodovo „Ave Maria“ s hlubokým poro
zuméním; elegantní, procítěný přednes přítomné
Přímo uchvátil. Toť bylo právě vhodné, časové
„sDdante religioso“. I spěvní sbory pod řízením
p. Jeřábka sestoupily s podis 8 nadšeným potles
kem. Obzvláštním díkem zavázáni jsme slečně
Kaplanové, která 8 obvyklou ochotou obstarala
všecky průvody klavírní. Slečna podjala se úkolu
nikoliv právě snadného; prů'od pianový k sólovým
člslům vyžadoval ratiny virtuósní a vlastní secvičení
mohlo se dáti teprve odpoledne před koncertem.
Apřesto všeckoklávesypoduměleckýmiúhozyjen
zpívaly. Těšila nás přítomnost mnohých vyškole
ných hudebníků, kteří celý koncert provázeli bla
sitým obdivem. Středem slavnostního večera byla
přednáška vsdp. Dra Šulce. Neunavný řečník prostě,
populárně vyložil za napjaté pozvrnosti bistorický
význam jubilea Marianského; vedl některé do
klady i z vlasti naší, jak jiš před papežským pro
hlášením dogmatu tolik významného věřilose v ka
tolictvu, že Panna Maria jest bez poskvrny hříchu
prvotního počsta. V samém Kostelci stojí na ná
městí starobylá socha, která již dávno před roz
hodným slovem papežské stolice postavena ku
poctě Panny Marie bez poskvrny hříchu prvotního
počaté, jak na sloupa Marianském poznamenáno.
— Slavnostní řeč byla přijata od shromážděných
ctitelů Panny Marie 8 největším povděkem. Učas
tenství bylo obrovské,tak že pro pozdější návštěv
níky vůbec nebylo místa. — Krásný večer atkví
nám u vděčné paměti dloubý čas.

Z Jablonného m. 0. (Úznrtía pohřebvdp.
děkaua Jana Křivohlávka.) V pátek z. t.m. po 3. hodině
odpolední skonal po kratičkém zápase smrtelném náš
vřele milovaný vdp. děkan ve věku sice požehnaném,
ale předce neočekávaně, neboť ještě krátce před amrtí
svou a po celý týden byl nad míru čilým a o vše
možné utarostlivým. Ještě na první neděli adventní
hlásal! borlivě slovo Boží; sle jakoby předtuchu smrti
své měl, nabáda) věřící, aby vezdy amrti avé byli pa
mětlivi a své záležitosti si v čas nepořádali. Tak učinil
i on, neboť sám se vyjádřil vůči Jeho Biskopské Mi
losti letos při generální visitavi,'še sí nepřeje ničehož,
jen aby se dobře mohl na svvu smrt připraviti. A to
hoto kněze život byl dle toho dařízen, jak jeden kněz,
mladý síce doaud, o-Běr pravi. a napeal, že si ho
vádil pro jeho prostota“ srdce,upřímnou pokoru a
pravou zbožnost a horlivost pro čest Boží. S ním
odešel na věčnost kněz, který byl dalek všelikých ne
sdravých proudů moderních, oddán jsa stělem i s duší
svému povolání a v úctě veliké maje svou duchovní
vrchnost. Kdo jej zasl, -obdivoval na něm velikou
skromnost a srdečnost v jednání. — Zesnniý pan dě
kan jmenovitě u nás chrám Páně i farní budovu a
celé hospodářství v nebývalý pořádek uvedl, začež mu
nástapce jeho vědy povděčen býti muví. Byl též vo
likým přítelem dítek, které mu na rakev jeho darovali
věnec. Bdělým pastýřem o spásu duší věrných byl ne
ustále, pokorným jsa též synem svatého Otce Fran
tiška, pravým miusionářem ve zdejší krajině. Jeho
snahou zřízena missijní fandace a mnoho jiných fun
dací pro mládež, chudinu a účele dobročinné. Tato
šlechetná jeho onahe stála ho trpkých bojů, ale on
nikdy neklesal na duchu svém, jak vyvodil při jeho
pobřba jeho věrný a vděčný synovec dp. Frant. Kři
vohlávek, jenž určen jest splniti poslední vůli zesna
lého. Na pobřeb dostavilo se 41 kvěží « nepřebledný
zástap věřícího lidu z daleka i z blízku. Vedp. ka
novník Jan Barták, dávný přítel zesnulého, obětoval
kroky své v době mrazivé až k rakvi přítele svého,
doprovodil] jej na svaté pole a sám obětoval za něho
obět přesvatou. U hrobu pak vzpomenav lásky ové
k něma a přítalnosti Jeho Bisxupské Milosti k ze
snulému a poděkovavčetnému davu trachlících a města
Jablonnému, rozšehnal se s ním. Za otcovská slova
budiž vsdp. kanovníku vsdán dík převřelý. Jeho Bi
skapské Milosti pak za vzpomínka, vedp. kanovníku
Střebakému, vdp. vikářům Kribl-ovia Tejklovi, všem
vdp. farářům a kaplanům, deficientům a dp. Janu
s Králík za jejich ochota bratrskou: „ZsplaťtBůh“

Z kraje sv. Vojtěcha. Výsledekschůze
spolkové a přednášky, dp. Fr. Kroiberem v Sánech
dne 27. m. ©. konané, byl velice zdařilý. Proatranné
místnosti domu Riegrova zcela byly vyplněny poslu
chači domácími i příchozími aš na dvě hodiny cesty
(s farnosti žehoňuké, vrbické i žiželické). Po přednášce
konáns úrada řepařeká a asneseno jednohlasně řepu
nosázet, leč za cenu 2 K 30 h za metr. cent. A vý
sledek byl, že Libňovosský cukrovar přidal; pro bu
doucí rok uzavřeno na 3 K 20 h za metr. cent. Žs
bylo vážně a věcně jednáno a bovořeno, wvědčí i to,
že bned na to ve středu sousední Chofovice založily
nový spoř. a sáloš. spolek, ač ne osadě jiš stává zá
lošna stejné, v Žehoní samé. Při ustavojící echůsi
přihlásilo se na 70 členů vesměs s jedné obce, as 600
obyvatel čítající. Spolky podobné v Opočnici a Rado
vesnicích objeví ne v době nejblíšší.

Z Peeky. Dítky měst.sdojší opatrovnyoslaví

dne 18. prosince 1904 poprvé a dne 30. prosince 1904o svátku osv. Štěpána podrahé o půl 3. hod. odpol.
v místnostech opatrovny radostnou památku narose
ní Ježíšova pastýřekou brou „Ospalý Vávra“. V s0

„ bota bude se bráti pro školní dítky při vetapném

saíšeném. Výtěžek věnuje se ns úpravu vánočního
stromku, na dárky dítkám a pomůcky, pro opatgovna“

Ze Želiva. (Oslara jabilea:marisnského).Ko
cti Neposkerněné Panny a BohorodičkyMarie a na
trvalou památku letošního jabilea objednal ndp. opat
Salesine Roubíček do našeho klášterního kostela z pro
slalé umělecké vesnice Gródenu socha Lurdské Panny
Marie. Došla právě v předvečersvátku Neposkvrněného
Početí a byla druhého dne záhy z rána na vedlejším
jié pro ni připraveném a vkusně osdobeném oltáři
postavena. Jest 160 otn vysoká a velmi pěkně provo
dana. O ranním kázání, ješ o úctě P. Marie v lidu
Českém měl sám ndp. opat, provolal k vyzvání ndp.
kazatele všechen přítomnýlid dvakráte „Sláva“ pře
blahoslavené P. Marii a Jejíma neposkvrněnému Po
četí. — Po velkém kázání, jež na oslavu Požehnané
mesi ženami proslovil místní farář dp. Cyrill Valenta,
přístoupil ndp. opat s celou přísluhon nejprvé k oltáři
vedlejšímu, pošebnal slavným způsobem novou svcha
Bohorodičky a sloužil pak pontifikální mši ev. a vel
kého oltáře. K odpoledním službám Rožím, kterými
ukončeno bylo jubileum marianeké, sešel se přes ne
příznivou pobodu neobyčejný počet osadníků, z nichž
ptemnozí ještě po společné, nikolivěk krátké pobož
nosti a nové aochy na modlitbách trvali. — Kéž by
bez hříchu Počatá rodinu řeholní a osadu farní pod
ochranu svou mocnou přijmoati a v ní pro čus a
věčnostzachovatí ráčila|

Z Laměkrouma. JubilejnídenInmakaláty
byl zde důstojně oalaven. Děk. kostel i gymna
sijuí byl týž donzcela naplněn a velké množství
věřících přijalo sv. uvátosti. Usv. Magdaleny před
nesli studenti gymn. krásnou, cennou vyzaamena
nou mši od Stehle, Ave Maria od W tta. Též dítky
školní uctili Bohorodičko při Školní měj 8v. ma
risnskou písuí a starobylým Svatoborským Zdrá
vasem, jenž i sde nalezli obliby. Zvláště mile pů
sobila na lid socha blahoslavené Panny Lurdské,
jež pro děkanaký kostel k této slavnosti byla od
sv. Anny vypůjčena. V záři světel na bělostnými
květinami ozdobeném oltáři působila Neposkvrněná
tak na čutné návštěvníky, že si sami v duchu řekli:
Lurdskou Paunu chceme míti též v našem kostele
a postavíme jí i nový oltář místo starého chatr
ného. Již ve dvou dnech přiceslí v obět na 200
koran jako začátek; že ostatní se sejde, není po
cbyby. Kéž by nový oltář s obrazem Neposkvrněné,
která o vánocích zase ovět oblaží Spasitelem, byl
začátkem znovuzrození, důstojné opravy zdejší
starobylé svatyně!

Z Kolína nad Labem. Sensačnísf era
o níž jsme v minulých číslech přinesli zprávu, byla
právě u krajského soudu v Kutné Hoře dokon
čena. Sladký seladon místních dam a dámiček, lev
společnosti, člen sdejšího crému pokladník Úvěrní
banky Franenknecht za výborné plnění povinnosti
svého úřadu dostal 7 měsíců s dvěma posty mě
síčně. Stížena byla sice jedna osoba, ale odsou
zeny byly v ten den v kutnohorské porotě mnobé
se zdejších osobností, které poskytují půdu, aby
takovíto cizopasníci majetku cizího mohli hráti
první úlohy i v městě, které venkoncem si hraje
na probadilé a od nějaké doby na baštu pokroko
vosti. Sotva utichla tato affera, už opět se vy
nořuje nová, ukazující zase tu starou „nezištnost“
jistých osob stojících v popředí peněžních podniků.
Zase vyjde trochu spodního rmuto ven, jemuž se
konec neukazuje. Nemůže býti ani jinak. Strana,
která počala svoji slávu koštětem a pytlem, ta ani
jinak nemůže dokonati. Jenom že teď jejich histo
rické koště vezme voličatvo a i s pytlem jim je
otluče o hlava. Pro tyto Čistě osobní machinace
strannické nemůže se obecní i apolečenský stroj
bnouti z místa. Co chce jedna strana, to druhá
strana bned v principu poráží, byť to mělo účel
sebe Šlechetnější. Posledně bylo to jednání o za
stavárně, kterou mělo město zříditi. Není sporu,
že zvláště u nás by měl ústav takový svědomitě
spravovaný nemalý sociální význam. Přestalo by
sanášení věcí do soukromých zastaváren, které má
v rukou strana v Kolíně zvlášť patrná « zoámá;
přestalo by odlráni chuďaaů až na kost, ale že to
má v programu strane radikální, té doby uejsta
tečněji záplavě realisticko- protestantsko-židovské
v Polabí čelící, musilo to padnouti. Jak si při tom
realisté mohou říkati lidovci to je nepocbopitelno,
spíše snad ž ..... ci. Stejně je to s činžovním
grošem 5"/,nim. Nevyjasní-li se tyto poměry, pak
není divu, že obec, která má už nyní 1,600.000 K
dluhů, musí přijíti k úpadku. Na čí hlavu padne
potom vina?

© Palestimě bude přednášetiznámý cesto
vatel dp. Alois Srojsík v Ústí n. Orl. v sále botelu
„Friml“ v neděli 18. prosince. Přednáška demonstro
vána bude obraz7 fotografickými a barevnými, ski
optikem reprodakovanými. Začátek o 1/8, hod. večer.

Z Ústí m. Orl. (Osvětlení města na oslava

jubilea prohlášení Neposkvrněného Početí Panny Maria.)
K tomo sepsal DANÝ dopisovatel fenilleton a posla.jej 8. prosince do „Osvěty Lida“. Musil býti nějak
rosezlen. „Zlořečený ten, který pro skyva chleba opuatí
ravda“, tak aadepsal svůj článek a pod to podepaal
„„J. Husa. A proč t tak rozhněval? Inu proto, že

v Ústí katolíci ctí Pannu Marii a v předvečer 8. pro
since a Částečně i v ten den osvítili okna dobrovolně
a nezištně. To se nelíbí panu dopisovateli, jakožto
stoupenci Husovu, třeba že Hus byl vroncím ctitelem
Matky Boží. Milý panel! Snad jste svobodomyslný,
nebo aspoň tak o sobě tvrdíte; nechte tedy každému
svobodu, ať ni dělá, co chce. Z vašeho pranýřesi sa
mostatný, rosumný muž nic nedělá, a jest také pra
nýřování sbraň nečestná. — Dotkl jste 0e v článka
ovém věcí náboženských a ukázal jste, še jste dávno
katechismas zapomněl, ač-li kdy jete bo uměl. To, co



(šete, jest rouhání. Uplráte Pánu Ježíší bošetví, sdkoliv
Šám o Sobě to učil. Co neposkvraěné Početí jest, ne
víte. Jek vy si to myslíte, to mytlfte si sám jediný.

Kdn: přšste: „če by neposkvrněné snamenalo,že Panna Maria matkou svou neposkvrněně byla po
čata bes prvotního bříchu čili bez tělesného obcování,
nikomu ani nemapadlo“, v tom máte pravdu — to
ekutečně žádnému nenapadlo — jenom vém. KRašdý
katolík ví, že neposkvrněné početí týká se duše, která
byla v posvěcujícímil-sti Boší. O tělesném početí
v tom článkuvíry není řeči. To jest jen ve vaší fan
tasii čisté. Proto nemusíte ee dotýkati svatého Alfonse
a jeho morálzy. Snad se budete parnatovati, še v Ně
mecku Grasemann byl pln mrovního roshořčení nad
morálkou sv. Alfonse, a jaké pak čisté věci se o tom
omravněnci dokázaly. A v říšské radě Wolf s někte
rými poslanci podal v té příčině interpelaci, a přec
sám má kabát s ostudy. Kdo v té peci bývá, jiného
tam hledá. Mluvíte o koncessích útočnému klerika
liemu p. děkana. Za důkaz uvádíte, že nebylo okázalé
oslavy Husovy, vítán officielněbiskup, opravena socha
ne náměstí, zavedeno elektrické světlo do kostela.
Vám jest klerikaliomem, když rozamným lidem přežil
ee čvindi © Husem (jaký vy provádíte i ve svém
článku). Když host, církevní hodnostář se uvíté, socha
památná nenechá se v zašlém stava, a lidé i v ko
stele chtí viděti. To všecko koná si obecenstvo samo
pro sebe. Že byly konány missie letos, měli přemnozí
radost; s tu jim snad jako člověk svobodomyslný

budete p* sti. — Ronf snad p. dopisovatel slzy nad
nepatrný“ poměrněvýdajem, co osvětlení stálo? Nechť
ho upokojí myšlénka, če on žádnému na to ne řidal.
Jidáš také litoval těch peněz, co stála myrrha, kterou
Maria Magdalena na hlavu Pána Ježíše vylila. — A
přec Spasitel řekl: „Nechte ji, neboť dobrý skutek
učinila“. Věta: „Děti měly býti nuceny ku návětěvě
odpolední“, pomíjíme mlčeuím, poněvadž to jest zále
žitost školních úřadů, a před veřejnost, jakošto věc
úřední nepatří. Chtěl jste, p. dopisovateli, zlořečiti, ale
vlastně jeste dobrořečil; dobrořečil obyvateletetvu
ústeckému, které ukázalo, že ui Matky Páně váží,
když, jak sám doznáváte, „aš na nepatrné výjimky“
osvětlilo okna. Tak v „Osvětě Lida“ jste vlastně Ústí
pochválil, zač vám muefme jenom poděkovati. —

K jubilen marianskému vydal vČas.
Úvahách vdp. Dr. Fr. Reyl vhodný spisek,
v němž je popularně vyležen článek víry
o Neposkvrněném početí Panny Marie a
potvrzení tohoto článku lurdským zjevením.
Spisek se hodí ku hromadnému šíření na
každé katolické osadě. Cena 8 h, při větší
objednávce sleva.MÉ.

Různé zprávy.

Nestor vlasteneckých kněží-spisovatelů 8. pro
since dotrpěl. Ctihodný kmet, jehož zrak již delší
dobu byl zateměn, klesl pod tíží let, spěchaje
radostně k Světlu světa. Narodilť se Fr. Pravda
(vlastním jménem Vojtěch Hlinka) již roku 1817.
(17. dubna). Rodištěm jeho jest Krasín u Jindři
chova Hradce. Absolvoval gymnasium v Jindři
chově Hradci, filosofii studoval v Praze, theologii
ve Vídní a pak v Praze, kdež r. 1842 vysvěcen
na kněze. Téhož roku odebral se do duchovní
správy do Kvilic u Slaného. Roka 1846 stal se
duchovním adminietratorem v ústavě dospělých
slepých pod Bruskoa v Praze; na to r. 1847
přijal místo vychovatele na Hrádku Desfourském
u Sušice. Zde mu dosti popřáno času k uplatnění
vzácného spisovatelského talentu. Spisoval prosto
národní divadla, povídky pro mládež idospělé,
jimiž rychle podmaňoval srdce krajanů, tak že
jeho jméno jako spisovatele náleží k nejpopulár
nějším. Mnoho jeho spisů přeloženo do němčiny
a jiných jazykův evropských. Pravdovi vzdávají
dosud zasloužený hold i mužové mimo tábor kato
lický stojící. Zemřel v klidném zátiší na Hrádku.

- Příště promluvíme šíře o Pravdově spisovatelské
a vlastenecké činnosti.

(8) Nebezpečný přítel. KdyžMacherdo
vršil čtyřicet let, bylo v tomto fasopisu podotčeno,
še může snadno státi weknutou pro své a že v „Času“
mají z něho nehorázaý strach. Mínění toto se již po
tvrzuje. Zvláštní svoji Českost a uvědomění slovansk
„Čas“ v přítomné době ilnstroje amíněným a bezbia
vým straněním Jeponcům, kterážto nipponská náklon
nost jeho často jest aš neobraničeně směšna. Způsob
mlavy „časoveké“ o Rusku a jeho válečnictví šel Ma
charovi silně proti srsti. I uchopil se póra 8 vášnivě,
jak leží již v jebo povaze, vrbl se na žarnalisty ně
tmecké a ty „ostatní“, ocejchovav je jako mrské za
prodance a ničemy. Řádek za řádkem vyskakoval
z póra Macharova, všechny plny sarkasmu 8 ašíravé
irooie, a v „Case“ páni redaktoři zavřovše oči a
ucpavše si ústa, susili tento ortel svůj beznejmen
šího hlesa otiskovati. My jeme jiš také připomněli, še
Machar ve svých „nečasových“ kapitolkách bije neho
rázně do svých a že zejména hamoristicky napichuje
redakčního stratéga, jenš vojenské své rozhledy a po
sudky osnoje dle politického nebe časového diktátu

a nikoli dle čistého zájmu pro pe A skatěčně,sotva jsme toto rozpoznání učinili, přihlásil se Machar
plným jménem a s pod čáry akásal přímo pratem na
redakčního atratéga časovského. Machar vřelo mlaví

O slovanském cftěgí, o veliké duši. růského národa,
O jeho svorázné kultuře, ješ projevuje 60 v mušíkovi
1 ve velikých spisovatelích, Dokazuje, še Rusko bojuje
za celou Evropu proti japonským opičákům, kteří ne
odkoukali se všeobecné vadělanosti nic neš dovednost,
jak nejlépe zabíjeti lidi. Posmívá se japonské litera
tuře a malířství a vyčítá Ješ a nevědomost těm, kdoš
aponskou kultura vychvalují. — To znamená, fo

char jedním rázem smazal, co „Čas“ až posud o Je
poncích od počátku války pochvalného napsal.Jest to
takový poměr, jskokdyby vstátoprávní „Samostatnosti“
Dajednou vyšel článek, mluvící o neplatných a šlatých
porgamenech státního práva. Tento zásAdní rozpor
v „Času“ nejen hlasitě mlaví o vášposti časopisu a
o jeho schopnostech informativných, ale téš o moci
muže, jenž kdykoli ee mu zachce, celé redakci dů
kladně vyprástá. Machar vášnivě nenávidí a vášnivě
miluje, ale při objetí příteli jeho praskají někdy kosti,
ač musí so při tom třeba sladce usmívat. Předpověď
„Obnovy“ se tedy zřetelně potvrzuje. To však nebude
překážeti. „Čas“ bude i dále te honositi, že jest listem
zásad a důsledností a de jest v něm všechno v nej
krásnějším pořádku. A objeví-li se nějaká trhlina,
sofisticky se dokáže, še jest to jen nesouhlas v mínění
podřízeného významu.

Co je te f Na Marisnském kongresenv Římě
přednášeli učenci všech zemí a národů, P. Kottman

0. F. M., Mogr. Toachet, biskup orleánský, biskop

z Londýna, P. Benno O. Cap. z Bavor, Prof. Rodrig
nez de Cepeda z Valencie, Dr. Gisbert, správce ho
landského historického ústavu, P. Fleming, kníše Ghika,
prof. Machado z Brasilie. Mezi všemi těmito moči
není ani jeden Slovan. Nemá slovanský katolický svět
žádných učených bohoslovců, či co?

Zlatá mládež. V Paříži nedaleko la Ro
chelle vrhl se 1áletý školák BRodolfMeundier před
lokomotiva vlaku a dal se přejetí. Mladistvý zebevrah,
jeně jevil velkou nechat k učení a byl rodiči nucen
k návštěvě školy, zanechal dopis, vo kterém prohlašuje,
še je již životem přesycen. Zde vina jistě na rodičích,
v jejich nedostatečném pochopení úkolu vychovatelského,
který se v nynějším moderním světě hledí plniti i bez
vzpomínky na Boha.

Tarecké hospodářství. V Kroměříži
dali se zemští revisoři do práce, aby prohlédli tu
hospodářství důchodního p. Viktorina. Práce bude
krušná, mají revidovati 17 let. Jak turecky se
hospodařilov městskémdůchodě,vidětiz toho,že,
když revisoři započali práci, nemohli naejíti klíče

od pokladny k oddělení, kde jsou losy a jinécennépapíry, s kterými svého času hospodařil semřelý

P. Novotný. Ačpan Novotný zemřeljiž před rokem,yly klíče nalezeny pv dlouhém pátrání ještěu dě
diců p. Novotného a mimo to i celá spousta účet
ních sápiskův a dokladů. — Neškodilo by, aby
si revisoři bez vybídnutí prohlédli časem obecní
hospodářsví každé obce.

Do márodní rady za českýkleruspovolán
byl místopředseda Zemské Jednoty česk. katolického
dachovenstva v král. Českém dp. Jan Pauly, chefre
daktor a kaplan na Smíchově, za člena, a jednatel

téhož spolku a: Alois Svojsík, spisovatel a kaplanv Praze, za nábradníka.
Nezapomeňme ma Čechy Těcho

mímské! Potřebí, abychom neopouštěli statečné
strážee © národních
rozhraní. Kdo nemůže obranný fond našich čilých
ale nuzných barcovníků rozmnožiti jinak, nechť
aspoň koupí u Hradeckých prodavačů pohlednic
vkusnou dopienici s pohledem na Téchonín. Přf
spěvek to sice skrovný, ale vždy vítaný.

Pro domácnost (vámoční). Dobrou
vánočku upravíme si takto: DÁ se na mísu 1 kilo
(kg) mouky, rozdrobí se v ní 25 deka (dkg) nového
másla, přidá se 16 dkg tlačeného cukru, |šička citro
nové kůry, 8 strouhané hořké mandle, neplná lžíce
soli, 4 dkg zmlazených kvasnic, 4 žloutky s vlahého
mléka tolik, aby z toho bylo tuhé těsto, jež se dobře
propracuje; přidá se pak k tomu 10 dkg sekaných
mandlí, 14 dkg hrozinek, promíchá se to a nechá ze
těsto skynouti. Nato se z toho adělá jedna velká neb
dvě menší vánočky a nechají se skynoati. Pak se po
mašou rozklepaným vejcem a pekon ee v troubě, velká
1 bodinu, menší */, hodiny. Po půlhodině se obrací,
jinak by se poškodily. — Na vánočku jedno

jeden a půl kg mouky, 3 hořké mandle, citr. kůra,
6 dkg mandlí, 10 dkg hrosinek, 4 dkg kvasnic, lžíce
soli. Vše se dělá jako při předešlé. — Polévka
rybí. Na dva litry polévky dé se do hrnce 8 zrnek

epře, 8 nových koření, kousíček zázvoru, lísteček
větu, dle potřeby soli, 1 malá cibule, '/, stroažka

česneku a 1 hlava z většího kapra. Jikry nebo mléčí
se též přidá. Mimo to dá se do hrnéčků na másle neb
sádle dusiti do tmava kousek petržele, celere s mrkve.
Pak se to přidá do polévky a nechá vařiti. Když se
to déle vařilo, vyberou se jikry neb mléčí z polévky,
tato se zapraží 3 Išicemi žlaté jíšky, načež so procedí,
aby kosti « hlavy v polévce nezůstaly. Do této po
lévky může so dáti smažená žemlička, avítek neb ry
bí knedlíčky, kteró si uprevíme následovně. :/„kilová
ryba so očistí a na kousku másla se na kastrolku
udusí. Pak se obere všecko masíčko, jemně se useká,
utře se na misce asi jako vlásky kousek másla, přidají
se k tomu 3 vejce a 8 tvrdě vařené loutky, dvě
stronhané, malinko smetanou navlažené žemličky, ma
linko majoránky, asi jako hrách koúsek česneku, troška
pepře, zásvoru a květu, vše se dobře promíchá, rybí
masíčko se k tomu přimísí a tvoří ee z toho pomocí
čemličky malinké knedlíčky, které se savaří dorybí
polévky.

Listárna rodakoe.
Mnoho dopisů pro nedostatek místa odlo

ženo do čísla příštího.

Čeratee,- DP,A. P. Na „OBNOVU“s„ČAS. ÚVAHY“do konce roku přijato 850 K
Miletim. Dp. N.J. Předpl.pa „OBNOVU“

-do konce r. 1904 zapraveno.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 10. prosince 1v96 I

nl pósnlceK 16.60—17-80,bita K 19-10—1280, ječme
no K 11810—11'80,ovsa K 7-40—7-90,prosaK 0000
—00"00, vikve K 00-00—00*00, hrachu (modrý) K 24 00
—00-00, čošky K 00-00-0000, jehel K15-00—0800, krep
K 22:00—30:00, bramborů K 6-00—1-00, jetelového
semene červeného K 127-00—144*00, jetelového semene
bílého K000:00—000:00, růžáku K 00'00—00"00, máku
K 83:00—36-00, lněného semene K 00-00—0000, 100
kg titvých otrob K 14-00—14*50, 100 kg pěen. otrab
K 18'00—1360, 1 kg másla K 3:40—1-76, 1 kg sádla
vepřovéhoK 360—2'60, 1 kg tvarohu K 080—0'86,
1 vejce K 0-08—000, 1 kopa zelí 20-00—30*00, 1 kopa
petržele K 0-00—0:00, 1 kopa kapusty K 400—6"00,
1 hl cibule K 10-00—13'00, 1 kopa drob. zeleniny K
1:00—1*60, 1 pytel mrkveK 4-00—6'00, 1 kopa corele
0:00—0-00, 1 hl jablek 3:00—6:00, 1 hl hrašek 000
—00-00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 10. prosince 1904 odbývaný přiveseno bylo:
1)obilí: pšenice bl 8631/,, žita 180, ječmene 395'/,, ovsa
274, prosa —, víkve —, brachu —, čočky 2, máku
1/,, jehel 16, krap 4, jetelového semínka 215,
lněného semene 1. 9.) Zeleniny: selí 80 kop,
potršele—kop, kapusty38kop,cibule 38*/,hl, drobné
seleniny 93kop mrkve 19pytlů, oerele — kop, brambor
94 bl. 8) Ovoce: jablek !28 hl, brašek — hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 51kusů, -podevinčat 270
kusů, kůslat 0 kusy.

O
Oltářní svícny,

korunní lustry,

presbyterní i náhrobní umělé
mříže,

ozdobné kovové kříže,

železné výkladní skříně,

portály
a jíné veškeré práce do obora
umělého zámečnictví spadající

provádí vkusně, rychle a levně

LNA RADULOVIČ,
umělecký závod

v Předměřicích u Hradce Král.
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Dobrovolná
dražba domů.

Dne 20. prosinoe 1904, o desáté hodině
dopolední odbývána bude na c. k. notářství 60
soudním komisařství © Hradci Králové dobro
volná dražba dvou právovárečných domů,totiž
čp. 189 a 140 v Hradel Králové. ma

Oba tyto domy postaveny jsou D8 nejkrás
nějším místě v Hradci Králové, tvoříce jeden 8a
mostatný blok, jehož fronta obrácena jest do
blavního náměstí. .

Přízemní místnosti používányjsou vesměs

jako krámy a účelům obc odním.
Vyvolacícena domu čp. 139 „. 9800K
vyvolací cena domu čp. 140 . - - 118.000 K
obou domů pro případ, že budou po

hromadě prodány- -+ +- -©210.000 K.
Vadium 109, vyvolucí ceny.

Brutto výnos domu čp. 139 6.852 K
Brutto výnos domu čp. 140 8.263 K 48b
Čistý výnosdomučp. 139 . „ „ 4914 K3h
Čistý výnos doma čp. 140 . . . 6.926 K 89 h.
včetně příjmů s práva várečného, kteró za rok
1904 z obou domů obnášely 1240 K.

Platební podmínky
Vydražitel převezme na srážku z kupní aen

s bypoteč. pobledávek při domě čp. 139 66.000 K,
při domě čp. 140 70.525 K.

Mimo to značná část zbytku Kupní ony:
sočká.

Koupěvýhodnáprokapitalisty| propod
aikatele staveb, jelikož novostavby v Eradel.
Královépožívají po 18roků osvobozeníod daně:

vpodmíaky dražební nablédnouti možno Da.
e. k. notářství v Hradci Králové.

Blitěl sdělení koupěchtivým podá a dražební:

podmínky oznámí JUDr. L. Lhota,
advokát v Pardubicich..
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obrázky
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krásné nové druhy

žádejte
na ukázku

s Karla Šimka, Č. Budějovice,
Rudolfská ul. 42.

Psorky vánoční,
levnější druhy, zdarma.
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Veledňstojnému

duchovensóvu!

Kar. Světlé,dan Dlaněk,z,
Konviktské ul., paslř spe
cielné na kosičlel náčiní dovoluje
si doporučiti avůj hojně zásobený
sklad vo vlastní dílně račně praco
vamých kostelních nádob a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,amp", svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádob:- a t d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

ontencí a jem © ohní satí a stříbří. Na pošádání hotové

práce na nkásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chydiím kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné ý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené,

G =

u Založeno1853. =
(© Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©

| hrobů.

Nejlepší doporučení.

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
(© počty zdarma.

Obnvrování oltářů, soch, obrazůa j.
u C O a

Praha-l, nl.

František
4 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,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.O—

© dataubabubuabnobuubush©)

P. T. obecenstvu

Hradoe Králové a okolí.

Dovoluji si tímto ct. obecenstvu odporačiti
svůj 25 let v Hradci Králové trvající závod
pro výrobu

kočárů a sání
vůbec všech drahů povozů do oboru kočár
úického spadajících.

Rozšířil jsem postavením nové

moderní dílny
závod svůj na takový stupeň, že mohu ct.
obecenstvo obaloužiti výrobky v provedení
nejdokonalejším, všem moderním požadavkům
vybovujícím, při cenách nejmírnějších.

Veškeré opravy vyřídí se v čase nejkratším
co nejsvědomitěji.

Račte prohlédnonti můj sklad
v Pospíšilově třídě, číslo 225.

V úctě dokonalé

Čeněk Buben,
kočárník.

OPEFFEFEFTTTO

Továrnaro+rsro+
na spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IČ Jos. Tomášek
: ve Vysokém Mýtě,

bt dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený A|
2 7. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4)

Ů — nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku

rumy a punše, lkéry, sladké ovocnévíme, bíléi červené,vino vé (medici
nalní),vína oladká a víno Šumivé (šampaňské).

upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný ko a výbornou
slivovlol, vše vlastního pálení a vlastní výroby,
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Prase. stříbrnou medatllí
stální a diplomem slaté medaslle, a mnohými ji
nými diplomys právemralení slaté modaili.

Vzorky zdarma a franko.E TD,

ADM

ASNOONNÍGUDOVNNKAN
Mradec Král „Jiňkontř 210,
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Máte již kalendář „Štít“
13 kusů tohoto obranného kalendáře, hodícího
se zvláště do osad smíšených, prodává sa
8 korun

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král.

Josef
k. Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod S80
chařský a řezbářský.

Plsárna a dílny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalněznámé: sochy, oltáře,
kříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříše, kasatelny,
spovědníce, kříltelny, konsoly, svícny, lustry, pul

y atd. dleslohu kostelů, řesané rámcena obrasy,
premie, fotografie a diplomy. Řesaný nábytek a

růsné předměty hodící se sa dárky.
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních zařízení.

„Rychle a jistě“ budiž ntším heslem při výkrmu

vepřů, ne jako dříve, krmiti vepře třeba půldrubého roku,nežše hodil k zabítí. My dovedeme mynt v 8 měsících
tdákých a tučných prasat vykrmití. Způsob jest scela jed
noduchý; příjávejme denné do širu nejem vepřům, ale i

ona ko Pá ože na i značkou„Bospodář““, “ do atel a přímeze
ném obrovskéhoušitku. 5Ne balšek ey '0 kg. p, telsa 12 K. ,

<Továrnívýroba pícního vápna firmy:

Drůžetvo »FEospodář«
v Miloticích maď“ Běčren. (Morava.)

Zásilky vyřízají se dle vadálonosti buď z továrny
neb ze skladů.



Východóčeskéknihkupectví M

B. E. TOLMAN v HRADCI KRÁLOVÉ“ (Velké náměstí č. 26. u lékárny).

Aejvětší stálý sklal vánočních a novoročních dáckáo.
F| Nádherná díla ilustrovaná, básně, prosa V elegantních vazbách, díla cestopisná, atlanty, globy,

kassety dámského papiru, památníky, alba na podobizny a pohledy, hry dětské a stavebnice,

obrázkové knihy pro mládež modlitby, umělecké. předměty; obrazy, kálendáře, hudebniny,

vše v cenách mírných 1 na splátky.
Zakázky z venkova provedou se ten samý den. — Při zaslání :peněz předem vše franko. |

gap- Prohlédněte. mé bohatě arangované výklady. "SN
"Telegramy: To!man Hradec Král.Telefon č. 17. "Telefon č. 17.

" Seznamy knih zdarma a franko.u
a M but

[ Radost působící a praktické

= štědrovečerní dárky =
Zvláště vítanéZvláště vítané dárky. dodá velmilevně Zvláštěvláště vítané dárky.

Aá

IKECO

hodící se
: vánočnídárky

PG3C

knihy ea porod- E Koberce CLambreguiny, ©

u Vilímkovy VM S řiknýBy () 0v0 ný, draperie.divamy,A m- české hry š; 62 rýv houpachšidle.
É%sádrovw.reliefy ee So v 'Týništinad Orl. prog náá
7 Kristus a Madonna, hu polštářky, gobeliny, '- Ď čban h dětské kočárky,

EA) jakožiobrazy velegant. a přehozy. a Továrnů VRŠKOTÁLOnábylka Ů koberců, paramenty a p.
(:

NEmoderních rámcích

uctivě nabízí

E©) první královéhradecké kmihkapoctríaantikvariát

že Bohdana-
z Melichara

w Hradci Králové.
A4 (Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808)

TEEEREEKT
Nábytek na splátky

žl | bez jakéhokoliv zvýšení cen na každou
x stanici dodává' velkozávod truhlářský

SŠ| K. V. Skuherský, Hradec Král,
proti hotelu „Herkar“ čís. 803.ožtetktřojo

8
BRIKETY

A
Nejúspornější topivo.

Josef Janoušek,
Hradec KrálovéII.

(Pražské Předměstí).

T.
VÁA

B

a—

DCC.

a——

ALHAUE ->BRŘIKETY

Pro dary vánoční
zavedl jsem

dva zvláštní formáty
velkých obrazů ve způsobu platinovém,

úplně trvanlivé za značně sníženou cenu
a poskytuji tím každému lehkou možnost«zellzéobrazy

též dle zaslaných fotografií
om Soběsnadnozaopatřiti.mms

Č.a k drorníč fotograf

J. F. Langhans,

( Vzor 9
kové kuponyjeemnýchčer- 9ných létek, hodící se na
kalhoty, obleky, svrchníky

a taláry
skutečně velmi levně
lze koupiti, vahledem, že
kusy látek jsou doprodány.
Vzory sašle na požádání ©

franko

První český zasílatelský
závod soukenného zboží

t Ed. DoskočilavChecní.

BRIKETY X

XOOODOOODOOOOOOKÉ
Půjčuji za nejmírnější poplatky

maškarní
a divadelní.

wp- obleky
všech druhů.

a modnílátkytu-I
M al. podzimní a zimní období v největším výběru doporučuje a vzory na požádání ochotně zašle "ij

SUKNI V, J. ŠPALEKv HradciKrálové.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradei Králové. — Vydavatel a zodpovědnýredaktorAnteníz Pechmoa. — Tiskea bisk. knihtiskárny v HradciKrál



, „Binmičtí rytíři.“

Bokrokářám Úesko-Třebovskýmvěmaje —1.

—— Ke dai 37. listopadu.

Adňgntníse mibysnesly Roe
sepjavše ji v slernalé 6 n
Ta.blorkální hydra celé věky- *
drýb už ten kraj náš ve své moci.
A léta minole jiš! Nesasvitla dosud
hvězda pokroka a osvěty jí blahé,
vědyí dodnes klorikální knata

kzemi nd zptročiléšjje.občánů: měkte,

Nenonfirý po náš okleslý,město Tvé jak ve. ovaténm,.

v temnotách těch jp
rytířů sbor chrabrý
ku- obraně.
Hle! uprostředněbo.mesic Václav ovašý
se .sáříchm křížem a a orlicí českoe,
ale sám „pan otop“ sagjel své místo,
v kářeké káře, převzácnýv-níš chrání.

lad nezištné své lásky
2 hbémalida,

né savé péče
o" prospěchyměste,

v níš narovnalbrenioPá
pochodní jasných ovobodného
pokroku a osváty a. lásky.

Akolem káry stráš: so„osaála Ahoabvéhodne svého vůdos osvětovou smahou,
kterou objímá. ty bírné, spnatošené duše.
Dlouho spali rytíři. Jem občas
statný Manek probediv se zvolal:
„Čas jet“ „Ještěnení“ osvalo se z vojevůdce káry.
Najednou, však = ráma.
prokedilerána
pokepkále se sna!
To oned hromu ston se osval. keaj
či to opět projev klerikální saně
Nebyl te ni hromu teskný ston tím krajem
ani Černá moc 60 neozvala vřavem.
to jen povel saraněl s pokrokářeké kóry.
„Pana otes“ jak před dobrým kšeftos-:
„Čas jiš přišel, rytířové chrabří,

kašdý pochodeňsi vezmi s této káry|
Klerikální stíny sajenem dnes z měste,
které jenom mosků našich v cestě stejí:
pokrokové snaze.
Smolnicemi svými zažehnem' dnes lida
blahobytu, štěstí, míru sářsý maják:
jasnější než elektrika města.
Smrtící dnes ránu v temném našem krají
sesadíme rázem klerjkální sani.
Mocný, alyšte, spojenec nám nabísí své rmos
„bývalý kuěg to kgtalické církve“,
jak plskáty dlouhé ne roslch vám věští!
Nuže, vabůra, rytířové moji,
vetříc my pospíchejme— Svositovit“
Pogjšena, vykonáno. 89:Mankem, Standa v pára

nepřadení v pokrokářskon kára,Sokol věblesný pak ze Skuhrovaké
zasad' na. koziíh,co setím také.
Rybka chytila se. všada
na nápravu.
Ostatní pak v pokrokářské póse

"pana otpa“ k vejké radostiojdke- sadlechlovat dle pokrobu.besla“,
křikli do tmy.
Průlom učiněn hned v černých stínech města,

ppkrokáte rásná deputaceaníke nitra rytířové
abránit. města reputace,

L ss

A M v káře pokrokářské trůně| řečí svojí hýbe krajem.
Celý balík „bengálských“ si přives',
by oevítil řádně klerikální temno,
Třebozaké w němě dozad úpí plémě.
Třásl Bůb se na svém bodském trůnu,
Kristus s kříjem svým se kácel vsapomnění,
církev skomírala jak vyšilá máti,
kdyš, pan Svosil po věpm tom ne vogil
jménem pokrokua osvícení.
Málem obystalo se celé nebe na kolenou
proait Svozila o šanování drobet,
a Kcistus s církví svojí na cestě prý byl už,
še k nobém vrhne se ma úpět,

by aspoň pro eh) trochu lásky nechal,jí pak aby dopřá

Nostašili rytířové volat: „Svosil, chlapík je te“
00 Z8s davy, ješ tísnily ae kolem,
finsly vidouce, jak otvírá 60 zrakům

dévno šenná ta dráha,ješ povedeje pokrokem vády výše:

BRA a ofrkovs náboženstvím I hokonsnéstanozjeko |
„plnosti my divota“ se dopracujem bes nich |“
A v ducha zaletěli k rodinným svým krbům,
kde láska ©věrností se nyní anoubit bude,

kde podpoživým okem cadné matkysbor dítek — aadělíčků přitalí se
k otci po práci.
Dělníci pak i s draškami svými
v redostném vi plese tisknou ru0e,

jen de život nastane jim nyní,
le pk kr D8 podínnesijitným M ovaokatéšvě rl

jak»
vyšla

Vidí též, jek se školy, ješ bez Bohe už bude,
se hejno pokrokových dětí vyhrnulo,
nadšených pro vše, co krásno, čisto, světlo|
Slyšeli, jak vlast i národ pěje „Hoseienah“
mad pokrokem, který blásá Švosil.

. . .
Sláva! Městosachráněno|
Klerikální atvůra dodýchává| — —
Rytíři však naši nějak smutně
dlaně svoje tisknou v pokrokové hlavy.
Všdyť povídal jeden:
„Všecko toble Srosilovo povídání .
přečíst jsme si mohli v „Červánoích“ i „Září“
s přišlo by to laciněji.“

Na epraveníporouehané káry — smělý pokus —vypisují právě pokrokáři — konkare.

A662 XGBI XGBDKGBDXCBDX

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zesílá na požádání vždy

dle roční ealseny kollekci
nejmovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
* Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Volejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

k ČB) XCBI X GD XCB

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)

odkornýupálocký závod

malbu oken kostelích
PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod lonbím) doporučuje se

ku dodání oken c jeh
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a.
sW0e$ se šelemými rámy, sl

těmi vsasením.

Veškeré rozpočty, klen 1 odbornárada latně, Ďeze vší závaznosti
: : ku definitivmi objednávce.

Nesčetnáveřejnéi písemnápochvalnáuznání."m

Založenoroku 1886.

XGODXCBDXCGI|X]CODX663X62

l) Je

Ň ňVV ;
a DSS)(S2)(82) 06GXCa)

všech druhů koberců, záclon, pok

L

ve vořtatě.
SOG

AVNujalo

Ssvětoznámý

Malinský křen
letošní sklizně

zasílá v bkg. balíčkách 1ve
velkém za mírné cemy —

©. a k. dvorní dodavatel.

Svice kostelní
—, pravé voskové dlo liturgických předpisů
= zbotovené, svíce Dolovoskové, pro svou (©
ŠÍ bezvadnou jakost všude oblíbené, svíce (Z

3 obětní a smuteční, bladké i krášlené, dále =

*|k době vánoční |;
slo na stromky, barevné voskovéi [s
*ž| polovoskové, kroucené, renaissanční, stea-|
S| rinové aparafinové, sloupky různých tvarů (3
S| voskové a polovoskové, hladké i zdobené,| 8
£| pak všecky druby svíček lustrových, oby-|
$ čejných a dekoračních nabízí nejlevněji
„„| Stará česká c. a k. dvor. továrna na svíčky
5 k ©

š| do ě
ŽÍ w Hradoš Král. | Založenor. 1816. |“

Vína=
ku mši svaté

zaručená jen přírodní, jakož
i jemná tabulová vína atd.

— doporoučí —

Adolf Bařtigán,
Hradeo Králové, Adalbertinum.SE

9
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Svůj k svému!
Podporujte křesťanský

závod!

Kněžské
kolárky,
látky pro dámu,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy i pány,

aa nákrčníky, "Be
kapesníky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle baviněnéilněné,

(M*kanafasy, "B
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garni=

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro

+ hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obslou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct. přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek,
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí čís. 186.

KKKKKKKX

Tatínku, nezapomeň
nám k Vánocům koupiti

| 0 Ba. skvostných
z celého světa s popisem

stereoskopických

i a kukátkem za . 

ÁAICÁÁCCCÍLE

..K 760
. americkým . . .K 9—
. mahagonovým -„ . K 10—

poarepen
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích) JÉ

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a Často vyznamonaný ž

© výrobní závod :
všeer kostelních paramentů,|:

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou. inýě"

po Prfejnů:1000 dudjašněvě1048001008481000-AageBudaBodxdněnýono pednýn o dnMO0D ddd 0]

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

v Hradoli Králové, Čís. 280
(proti hotelu „Mlorkar“)

svůj hojně zásobený
siklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra. bronmu a ji
ných kovů

vše ellněv ohnizincené
a etříbřené, zač se ručí.
Vlastní | výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. — Platití
možno též ve lhůtách. Oprava
anovnzlacení a stříbření star
ších věcí vykonáse rychle a
zašlou se jiš svěcené se atvr
sením Jeho biskupské Mi.

losti. Starý závod můj můžese vykázati četn ochval
nými přípisy P. T. $

a odporučuje setedy k zakoupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi
ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, laceren, lustrů, kaditeleň, tácků na křest, svícnů, pa
diíkálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Závod umělecký a papírnícký

Jos, Kieslichav Aradci Král,
doporučujeobrazy Madonny s Krista,
obrazy a zrcadla všech možných
drubů, kříže, sochy, požebnání,
tojá: fot 
stojánkyboyae a nej

umělecké předměty,
Výroba moderních

rámců

druhy papíru
a psací potřeby,

skvostné kassety,
alba, památníky,

modlitební a obrázkové
knížky, obchodní knihy,

hry, kalendáře, poštov. krabice
atd. atd.

Obrovský výběr dopisnic.
Vždy solid. obsluha, levné ceny, velký výběr

PIV
PANNA

AHARONA

též na splátky avýměnumabízítovárna
AL.EUGO LHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad Eliščino nábřeží proti lab- i
skému mostu
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 6.

Cenníky zdarma a framko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.
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Výrobky všestran. uznané.vUTARanko.

Zásilky vlehkých žečkách
do všech stanic dobírkou

Jaceně.VYP

Zaruč, jemnéchutí. K.
Viktorla dobré 11—
Santos vel. dob. 1150
Santos Perl | 1250
Bourbon zeruč. 11:50
*Bourbon jemn.13—
LaaguaArla sel. 1250
Kubazel. dobré 12—
Kuba Perl 18—
Jamaika z.ohat. 1250
Ouatemala zel.

1860jemná
*Ouatemala

spec. druh vlj. 14-80
Portoriko v. sil. 13-60
Portoriko vljm.14—
*Portoriko zvl.
Piraldi 15—

Soemanik sr. j. 15—
*Soemanik spec.15-—
Jáva zlat. velej. 15.—
*Menado spec. 17—
Liberia ob. zar. 18'—
Ceylon velejem.11—
*Csylon special.19—
Krámě pražení kára:
Rodinná směs 18

« „jemná 14—
Perl vel.chutný16
Liberla zar.chuť16
Kavár. směsjm. 16'—
*Kaváren. vljm.1675

Speciality:
Pařiš. směsjem. 17-76
Vídeň. . £ 1875
*Prašs. . £ 1970
"Pražská výteč.2060
Londýn. kr.var. 28 —

* Zvlálté jemné a silné.
Solidní obsluha.

Fr, Jelínek,
VWlatiňany.

První východočes. křesána.
odborný závod kávou.

čemstva „Vzájemnest“ v Hronově. Téžlze
obdržeti partiesboží 30 mt., obsahujícíkašdá
růsné látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, sefiry, kanafasy atd.. jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
sa K 19-—, vyplaceně od koruu 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.
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v Rychnověn. K.



Přidýlatní na čtorí roku a k so hČelo58.| zi

Co dále? :

(8) Sotva že ministr Kórber byl porašen
se -svými refandacemi (doplnění pokladny)
v rozpočtovém výbora, již v Čechách političtí
fantastové vypukli v hlučný jásot dounívajíce
se, že Kórber již jest politickou mrtvolou.
Postačoval by tedv mnohým vašim politikům

d Kórbrův. Tou skutečností spokojila by se
1 většina poslanců, kteří dávali na jevo, že
odstranění Kórbra považovali by za zlatý most,

o němž by mohli přejíti k činnosti parlamentní.
šak také hned před nynějším zasedáním říš

ské rady poslanci počínali si s moodrou opa
trností. Ovšem tu a onde ve schůzích zařinčela
hesla obstrukční, ale tam, kde na stylisaci měli
vliv vedoucí poslanci, resoluce vždy vyzněla
prozíravou opatrností. Tím způsobem poslanci
mírnili naděje, které vybajely v politickém
parnu posledních let. Konec kouců jest jisto,
že poslanci čeští nešli da Vídně s úmysly ob
strokčními, neboť věděli dobře o potížích a
překážkách, o nichž nemá tušení čtenářstvo,
jež vychováváno jest po většině míněním, že
třeba jen v obstrakci vytrvat a že pak vláda
stoj co stoj musí nám dáti jazyková nařízení
a drahou oniversitu na Moravě.

V nastalém sněmování vyrovnávali se
předem Němci s Kórbrem pro italskou fakoltu
v Inšbruku. Kórber je uchlácholil jednak vy
Jednáváním zákulisním, jednak prohlášením, že
vláda nemíní jinak vládnouti než podavad a
že německou državu nechce ohroziti. Prohiásil
ta tedy Kórber, že národní nerovnoprávnosta
nerovnocennost má potrvati.

Poslanci naši stále halili se v mičení,
kteréjiž již Kórbra znepokojovalo, neboť jindy
uviděv neopatrně odkryté karty, podle barvy
jich zařizoval své jednání. Jest-li pravdou, co
v novinách prohlašováno a co též dr. Lecher
v řeči avé dokazoval, že vláda peníze na vo
jenské účelybez parlamentního schválení opatřiti
nemůže, pak ovšem pochopitelno jest, proč
Kórber s takovou pozorností očekával, jak se
čeští poslanci rozhodnou. Odtud také vysvět
laje se, proč vláda překvapila z čista jasna
slezskými puralelkami a českým ministrem
krajanem a proč Kórber tentokrát, jako nikdy
před tím, nešetřil poklonami českému národu.

Rozhodná chvíle nadbíbala a veřejná po
zornost soustřeďovala se na českých poslancích.
Nelze upříti, še obratně ožili momentu spojení
refandací 8 nouzovou předlohou a že odpor
proti Korbrovi vhodně prodloužili prací a hla
sováním v rozpočtovém výboru. Konečně své roz
hodnotí tajili tak dobře, že předseda polského
kola radoval se nad částečným obratem a vládní
listy ohlašovaly veřejnosti zlepšení situace.
Ale všechno to dělo se ze strany české dele

pace za tím účelem, aby nakonec mohla zadatiOrbrovi neočekávanou a rozhodnou ránu.
Vystoupil tu zase určitě starý úmysl, Kůrbra
odstraniti z vlády, a proskakovalo na veřej
nost, že zejménao to usiluje dr. Kramář, který
docela pohrozil klubu i složením maodáta,
kdyby jeho taktika nebyla přijata. Mimo
to Němoi shodovali se s Čechy v oposiční
náladě pro italskou fakultu, slezské para
lelky a českého ministra. Dr. Kramář pak
promluvil rásnou, osobně zabarvenou řeč, a tak
okolnosti se spojily, aby většina roskodla proti

(Koórbrovi. Z řečí a jednání poslanců našich
ovšem bylo lze vytušiti předpoklad, že Kórber
musí jíti, jestliže způsobem parlamentním a

"tak v důležitém výboru, jako rozpočtový, 8e
svými předlohami bude potřen. „Národní Listy“
výsledek hlasování uveřejnily tačným písmem
a přinesly záblavní článek, v němž poráška
vlády vynášena jako veliká událost. S „Nár.
Listy“ ovšem uchvácení byli radostným nadše
ním i jejich čtenáři, jak se samo sebou rozumí.
Snadné překypění nadějí a netrpělivý chvat —
to bývá pravidelnou známkou české politické
nálady při výzmačnějších událostech. Avšak

záblesky směljab kombinací a vítězných nadějí Pb ned drahého dne, jakmile ke
slovu se ila otřízlivá soudnost, ješ vědy

P ————-—————

V Hradci Králové, dne 23. prosince 1904.

na zřeteli musí míti zvláštní poměry této po
[oviny říše, kdež již dávno oeplatí konstituční
zásada, že ministerstvo, proti němož v důle
šitých věcech vyslovila se většina, má bned
odstoupiti. Samy „Národní Listy“, jož označily
porážku Kórbrovuza velikonudálost,drahého
dne slevily a mlavily již jen o události zají
mavé. Pak dle téhož listu to byla pro Kórbra
jen nepříjemná episoda. Slovem Kórber zůstal
a bude vládnouti dále. To věděli dobře Němci,
kteří proti němu hlasovali za ton příčinou, aby
mu dali zřetelný pokyn, že takových věcí, jako
slezské paralelky a italská fakolta již dovoliti
si nesmí. Již teď bezpečně prorokovati možno,
že poměr mezi Kórbrem a Němci vyjasní se
se úplně a zavládne mezi oběma činiteli nej
krásnější pohoda, kdežto Čechům zůstane útěcha
chvilkové a formální porážky nenáviděného
ministra.

Co dále? Jsou předpovědi, že říšská rada
bude zasedati zase v lednu, do kteréž doby
bude se pilně vyjednávat. Dru Korbrovi dle
„Pester Loydu“ při audienci dostalo se ujištění
o neotřesené důvěře panovníkově, z čehož uza
vírati jest, že 2 parlamentního výstupu v roz
počtovém výbora nevyplynaly žádné důsledky
ani pro vládu ani pro parlament. Dr. Kórber
zase bude tím mužem, jenž české delegaci bude
působiti mnoho starostí, jakou taktiku jest jí
voliti a jaké prospěchy z ní možno očekávati.
Al již volí naši poslanci ta anebo onu cestu,
jistv jest, že v blízké budononosti zásadních
obratů očekávati nelze. Tak na příklad s jistotou
předvídáme, že obstrulil českou jazykových
nařízení v té formě, v jaké byla vydána v době
Badeniově, nedobudeme. Vláda, jež by tak
učinila, byla by rázem smetena obstrakcí ně
meckou, nehledíc ani k tomu, že bychom v tom
případě musili počítati s protipožadavky ně
meckýrui : národnostním rozhraničením a státní
němčinou. Co už dávno se říkalo o nušem dy
namíckém poměru vůči Němcům, platíi v tomto
určitém případě. Druh draha nezmůžeme a
žádný není dosti silný, aby proti vůli drahého
oějaký svůj požadavek prosadil, jak právě
svědčí vzpomenutá nařízení Badeniova a pak
Gautschova. Vždyť samy „Nár. Listy“ právě
v těchto dnech podotkly, že nejvyšší kruhy
dobu experimentů pokládají za definitivně
ukončenu.

Jako nadvláda německá jest výtvorem
dlouhé řady let, celé historie, tak i právo
národností slovanských klidným vývojem, uvě
domělým a důsledným usilováním nabude svého
uskutečnění. Jest nám pracovati k tomu, aby
zákonnost, jež ve stítě jest jedinou silou za
chovávající a jejíž nešetření má v zápětí vleklou
krisi a časté otřesy, byla uskutečňována všemi
živly, jimž na zachování Rakouska záloží.
Chtějí-li tedy poslanci naši dosíci výsledků,
nechť si uvědomí, že oškodí Kórbrovi více
dělností parlamentu než obstrakcí, která vlastně
pomáhá těm, kdož na oslabení Rakonska spe
kulají. Domníváme se tedy oprávněně, že jest
jiš na čase, aby se poslanci naši rozhodli pro
politika, jež by buď prováděla parlamentní
oposicí od případu k případu, anebo byla by
činností, v rámci pracovních stran prospěch
národa vybledávající.

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

(Shvostná řeč rektora prašských ých škol
techwickýchprofesora Kristiana Petr českému

akademickému studentstou.)

V době, kdy nepřízeň okolností a bez
radnost z nich vyplývající jako olověnámračna
nad českými vlastmi se koulejí, prosvitla
předce do českých poměrů hrst jasných, víry,
naděje i lásky plných, hřejných paprsků.

V sobotu dne 17. t m. konána byla im
matrikulace nově zapsaných posluchačůčeských
vysokých škol technických v Praze a při pří
ležitosti té proslovil nynější jejich rektor pan

Inserty se počítají levně.
Obnovavychází v pátek v poledne, | Ročník X.

profesor Kristian Petrlík ke studentům řeč,
která jest za přítomných dnů v našem veřej
ném životě událostí prvního řádu, tak že za
slohoje, aby jí celá česká veřejnost věnovala
svou nejpilnější pozornost. Co české vysoké
Školy vůbec existují, takto důtklivě, taktně,
křesťansky vroucně k mládeži a 8 mládeží
snad doposud nikdy promluveno nebylo.

Kdyby se to bylo příležitostně někdy
stalo na universitě, radikální a pokrokový tisk
ibned by mlovil o zpátečnictví. Když však
slova ta zavzněla v síních vysokých škol tech
nických, hlaholí jako blahé poselství, proti
němuž natno ve všech táborech mlčeti. Řeč
rektora pana profesora Petrlíka jest výrazem
největší většiny dnešní českéinteligencea hlas
její zní do rozháraných a pomatených dnešních
poměrů jako předzvěst nově, lepší doby, jako
rozumný, šťastný program, na němž mají býti
a zajisté také budon příští české generace vy
chovávány. Zmatky, jež byly v předchozích
letech mezi studentstvo vneseny, tak že v nich
jako v mlhách bloudilo a ve velků své části
v různé propasti z«ázy a zklamání se řítilo,
řeč pana rektora Petrlíka rozplašuje způsobem,
kterýž každý rozšafný člověk musí radostně
vítati a vysoce ceniti. Proto jest také obecnou
povinností, aby zásady v řeči -té k mládeži vy
slovené byly co nejvíce rozšířeny, aby staly
se v celé veřejnosti obecnými a z toho důvodu
pokládáme za svou povinnost, řeč tu jako nej
důležitější událost posledních dnů v plním
jejím znění otisknouti přes to, že již jinde
důležitá místa z ní byla uveřejněna. Soad mno
hémo ašla!

Přáli bychom si, aby řeč ta -byla co nej
dříve pojata do knihy, jež jest na vyšších
českých realných školách užívána jako soubor
nejlepších ukázek české slovesnosti,

Vzácná, z nejpovolanějšího místa k če
skému akademickému dorostu promlavena a
mutatis mutaodis pro veškeré jeho vrstvy
platná řeč tu do slova byla promlavena takto:

Milý doroste technický

V této chvíli přál bych si míti dara vý
mlavnosti a hlasu k srdcím vašim pronikajícího,
abych dovedl ve vás rozžehnonti neuhasínající
plamen lásky ke stadiu, jež jste si vyvolili,
jehož výsledky už nyní mají býti pramenem
radosti za obětavost vašich rodičů a těch,
kteří o vás pečují, jehož výsledky mají vám
opatřiti příští potřeby životní, jehož výsledky
mají však také přispěti k povznesení národa,
jehož jste syny.

Nejsou to úkoly snadné, jež jste si, milí
pánové, položili: jedni, chtějíce usnadňovati
vzájemný styk jednotlivců i národů zřizováním
cest silných, železných a vodních; druzí tou
žíca po dovednosti zřizovati obydlí lidská,
svatyně i stánky vědám a umění; jedni usi
lojíce o seznání prostředků ke spoutání sil pří
rodních a ku přinucení jich pracovati za člověka;
drazí snažíce se o vyzkoaumánípochodů přitvorbě
různých tělos organických i neorganických a
v umění pochody tyto urychliti; jiní žádajíce
naučiti se, aby nebylo pustin a míst neúrod
ných a aby tak všudy byl „chléb náš vezdejší“;
všichni, pánové milí, máte před sebou studia
namáhavá, stadia, vyžadající vytrvalé píle a
lásky k povolání zvolenému a tím zároveň
k životu zasvěcenému práci.

Studia technická nejsou namáhavá snad
jen duševně, nýbrž činí také veliké požadavky
na síly fyeické, a toužíte-li po tom, státi se do
vednými a hledanými odborníky, musíte oblí
biti si práci ve svém vyvoleném obora tak,
aby vám nebyla břemenem, ale potřebou, mu
síte záhy zvykati na spořivost a šetrnost,

Spořiti musíte oměti především časem a
prospěje, bade-li i u vás platiti anglické „time
ls money“ — „čas jsou peníze“. Budete-li spo
řiti časem, podaří se vám ukončiti stadia
v době k tomu vyměřené, budete sklízeti ovoce
svých studií brzy a nepříznivý poměr mezi
dobou přípravy na život praktický a dobou u
živání naučeného nestane se vinou vaší ještě
nepříznivějším.



Předmětem šetrmosti musí býti zejmena
sdraví, nebot život praktický bude na vás žá
dati nejen umění a vědění, nýbrě i prácí vy

trvalou, SPojnáa často 8 velikým napjetím silfysických. Študujte proto tak, jak postupojí
výklady a ovičení, rovnoměrně: pak nebude
potřeba před skládáním zkoušek stadovati a

pracovní dno i nocí, do únavy pv také porží čťdéle,cojetejí vštípili.
PŘetrnost, zdraví předpokládá život stříd

mý a klame se, kdo soudí, že hojnosta požitky
sou podmínky zdravého tělai zdravého dacha;
rásné to vystihuje nesmrtelný náš Komenský,
řirovnávaje mládež se učící ke etromku a

Fka, že „žádný zahradník, byť by měl stromek
jakkoli vzácný, nezalévá bo vínem“. Týž arci
učitel připomíná také, že „kdyby všecky lidi,
co jich před časem ze světa schází, přehlédl,
jeden v tiefci sotva se najde, kterýš od bladu
umřel, téměř všickni od přeplňování“. Na to
sobě vzpomeňte, kteří trpíváte nezaviněným
nedostatkem.

Zdá se vám snad, pánové milí, že vyszý
vaje vás k vytrvalé práci, zapomuěl jsem na
osvěžení těla i ducha; nikoli, osvěžování a
občerstvování sil tělesných i dušeních je po
třebou skutečnou, ale hledejte je ve volné pří
rodě a v pěstování soustavného tělocviku, a
a to zejmena vy, kterým jest denně seděti
mnoho bodin u desky kreslicí, ale nebledejte
je ve všelijakých t.zv. místnostech zábavních.

Přioravajíce se stadiomi technickými na
život praktický, stáváte se spůsobilými užívati
výsledků jejich všude; uebof, jak jsem před
11 lety s tohoto místa připomenul, na celé
zeměkouli můžete počítati oapjetí v jednotli
vých dílech nějaké konstrukce -dle zásad, jimž
se učíte zde; vždyť věude bledá člověk útalk.o
a ochrany pod střechou, vždyť na celé země
kovli počítá se síla vodní. součinem váhy a
spádu; vždyť kdekoli lze vyrobitiz dehtového
benzola anilín a tímto barviva dříve nevídaná;
vždyt všude prospívá rostlinstva vláha v pravý
čas přivedená. Proto nejsou žádná planá slova,
tvrdíme-li, že studiemi na této škole otvíráte
sobě celý svět práce produktivné, jenže ku zdat
nosti odbornické třeba připojiti znalost jazy
kovou slovem i písmem. Cizím jazykům učí
se technikové i velkých národů, kteří spíše
mobou nadíti se zaměstnání mezi svými, než-li
příslušníci národa malého, malou plocbu země
obývajícího. Upozorňuji vás, milí pánové, že
technikům v Německu již před léty důrazně
se doporačovalo, aby 8e ačili jazykům cizím,
ruský nevyjímajíc, „poněvadž si tím arovnávají
cesty ku všestrannějšímu zaměstnání a k snad
nějšímu postopu ve svém pozdějším povolání.“

Vám, pánové milí, kteří dosáhnouti můžete
nejvyšších stopňů vzdělání lidského, vám při
padne i povinnost doplňovati a rozmnožovati
řady pracovníků za povznesení našeho malého
národa, 2a jeho rozvoj daševní i hmotný. To
však možno bude jen tehdy, budete-li sami
příklady mravů dobrých, práce poctivé a věr
ného konání svých povinností, Historie, učitelka
národů, ohnivým písmem staví před oči úpadky

FEUILLETON. ©
Reflexe štědrovečerní.

Napsal Josef Váňa.

Oj, ty štědrý večera. ty tajemný svátku,
oj, ty chvíle dojmů nevylíčitelných, ty chvíle
pocitů sladkých, ty okamžiku bořkých vzpc
mínek!

Jako mobutný balvan padne v ňadra člo
věka v zastuušilých tvých hodinách tíseň hoř
kostí prožitých a bolů dávno už zacelených,
Bevře mu zase dech, stísní hrdlo, zavíří v mozko
a už oči vlbnou a až zraky se vslzách stápějí.

Člověku se zdá v těch tvých posvátných
dobách, že 80 s ním točí svět, duší jeho táhnou
myšlénky dosod nezrozené, táhuou pomysly
žádostí nevyslovených a přání nespiněných.
A srdce jeho měkne, chvěje se, třese se jako
ptáče uštvané, které po vyčerpání veškerých
sil padlo k zemi a přitisklo se v ochranný
klín na zem avátého a uvadlého listí.

A v okamžicích takových zmocňuje se
člověka zaraženost, malomyslnost, apathie, re
sigoace, ve chvílich takových duše tvuží po
ruce, která Ly jediným rozmachem vrhla bo
ve světy jiné, ve světy zářivého světla, ve
světy opojného tepla, ve světy jiskřicího ži
-votaa jásavýchradostí...

Ó chvíle-vykoapení! Nikdy více člověk
po tobě netouží, nikdy více nepociťtujepotřebu
+>ých oblažujících paprsků, jako ve chvílí:h
„vých, ty štědrý dne, ty štědrý večere! Ty
zamlklé okumžiky tvého nesmělého svítání,

1 dasivé chvíle tvých zamžených hodin po
edních, ty příšerné tmy tvých strašících sou

mraků stísňojí woyelčlověka a natí ho toažiti,
nutí ho volati: „Otevři 6e zemé a vypuč Spa
sitele „19

Ó chvíle úsvita vykoupení lidskéhoI
Na štědrý den rok co rok chodivám do

velkých, mósných národů a říší následkem
zhýralosti mravů, a události denního Sívota
mobou vám býti výstrahou, kam vede Me
poctivost a zanedbávání ověřených povinností.

Nedejte se strhovati planými
řečmi — naší baditelé a křisítelé jimi 00
pracovali — nýbrž přičiňte se o samostatný
posudek a nekaceřajte hned drahého, má-li
násor od vašeho se lišicí; všdyť všickni sajísté
savrhojete středověkou inkvisici, neboďte tedy
samí inkvisitory; i tu hodí se slova Kollárova:
Svobody kdo boden, svoboda zná vážit ka

ždou!“
Nebudiš mi vykládáno ve slém, dotkna-li

se při této příležitosti něčeho, co způsobilo a
způsobuje tolik zla; jsou to boje národnostní,
boje jedněch proti drahým, kterými zmítán je
zejmena t. zv. svět křesťanský. Po mém zdání

nebyla by zeměani mno ani život na níblaženější, kdyby ji obýval jediný jen národ,
sebe vyvolenější: stačí představiti si zemi po
rostlou jen samými růžemi, třeba sebo skvost
nějšími, stačí předetaviti si zemi oživenou je
diným druhem ptáků-spěváků, třeba to byli
slavíci.

To, co by učinilo zemi krásnější a život
na ní blaženější, bylo by zachovávání nejvzne
šenějšího příkazu křesťanství, lásky k bližnímo;
nebylo by bojů národnostních, nebylo by bojů
jedněch proti drahým, kdybychom byli křesťany
skutečně a nikoli pouse dle jména,

Nevybízím vás, milí pánové, abyste ai
obrali za úkol přetvoření dnešní společnosti
lidské po této stránce, marně byste se oběto
vali, avšak co činiti můžete, co činiti máte,
jest pěstování bratrské lásky mezi sebou, vždyť
jste syny jedné matky. Bohatší pomáhejte
chudším, nezáviďte drahu svému, dosáhnul-li
úspěchu, ale radajte se nad tím, a zůstaňte si
přátely i po skončených studiích, v životě
praktickém. Stane-li se tak každého roku,
množiti se badou řady srdcí bratrských, hoto
vých kn vzájemné pomoci, aspoň u nás, v do
zírné době bade tu národ bratří, v němždo
vede jednotlivec podříditi prospěch svůj pro
spěchu celku, nabademe vážnosti u jiných a
vykonáme pak také více ka prospěchu člově

čenabva, což má býti snahou jednotlivců i národů.
Připojuje, že učitelové vaši jsou nejlepšími

přátely vašimi, že i slova káravá, někdy k vém
pronesená, vycházejí z úmyslu vám prospěti a
že s radostí a ochotně poskytnou vám rady,
kdykoli s důvěrou k nim se obrátíte, končím
přáním, aby slova má vybízející vás k pilné a
poctivé práci a k lásce bratrské utkvěla vám
v mysli a srdci, a nepochybuji, že držíce se
hesla „v práci a vědění jest naše spasení“
stanete se hledanými odboraíky ku prospěchu
svéma, národa i lidstva. Na zdar“

Každý čtenář této řeči zajisté že ochotně
a rád přizná a přisvědčí, že krásný, pravdivý,
věcný a časový její obsah i ladný a spanilý
její ton znamená v našich poměrech zjev,
z něhož se upřímně těšiti a radovuti možno A
bylo by si jenom přáti, aby ušlechtilý dach—— =
lesa. Zdá se mi, že nikde nemohl bych lépe a
důstojněji oslaviti velikou důležitost posvát
ných hodin toho dne jako v zamiklých hlobi
nách dumavých lesů. Posvátný šum, jaký tá
bnouti se zdá jejich temnými korunami, jako
by ke mně mlovil, jako by mi zvěstoval: „Pán
blízkojestI"

A toho posvátného ticha, té hlaboké ve
lebnosti!

Jako by ten ševel, jako by ten Šum, jaký
jindy houštinami tábne, dnes naprosto umlkl.
Vše tak zamlklé, tak zaražené, tak napjatě o
čekávající ... — — —

Vykoupení blízko jest!
I ten zajíc zdá se dnes hopkovatí přes

vybledlé a vymočené traviny jako duch. Za
razí se v běbu, zastříhá ušima, nazvedne přední
pacinky, jako by se modlil, jako by cítil, že
vykoopení blízko jest.

A náhle zahučí to z dáli jako ozvěna
zvěstí tajemných. Les se chvěje, nový rach
vchází. v jeho žíly, nový život vlévá se v jeho
útroby. A jako by tisíce přidošených hlasů se
rozpovídalo, tak ozýsá-se to ze všech stran:
„Vykoupení blízko jest! Noc již pominula, den
se přiblížil“

Ano, den se přiblížil... .! — Již dosti
těch chmurných, temných, uplakaných chvil
podzimních, již dosti těch teskných okamžiků
nocí Jistopadových, noc pominula, den se při
bližaje.. |

Oj, ty štědrý večere, ty tajemný svátkal
Jak mobutným dojmem působíš každoročně na
mysl člověka zbožaóbo, člověka sténajícího a
dychtícího po vykoapení, jak čarovnou mocí
racabuješ i v mohutné tepny stohlé přírody|
Tebon radost a teplo vlóvá ae v srdce, tebvu
nový život vtěloje se v přírodu, tebou nový raoh
a. Šum vchází v zamiklý les... .!

Noc pominula, den se přiblížil. .— ——|I
Byl jsem-zase.na štědrý den v lese. Krá

řeči té náš akademický dorost co nejdříve
projel a aby saše veřejnost slandy jeho uči
víla přogradnoma povinností taeko stlidentotva.

Obrana.
Obránci „čistého © Ma“. Sasové

a Švédové užívali pro své zájmy služeb čes
kých emigrantů, ne aby ji pomohli ku svo
bodě vyznání, ale z důvodů aobeckých. Zapova
— sajisté neklerikální — „Kronika Če
okomoraveká“ o tom píše: „Aleovšem
tito spojenci evaogelíkůčeskýchbyli přáteli
bídoými, a živili naděje, kterých nikdy
upřímně splniti nechtěli. Švédové (jichž vojsko
toho čusu sestávalo z potulné chásky z celého
světa sebrané) nepronásledovali nilsoho pro
víru, leda zdečiondekoězekatolické, alestali
se největšími vyděrači a skoubtci to
hoto království, které prý přišli vy
svoboditi ze jhařímekého. Jestpravda:
vojsko císařské nebýlo o nic lepší (viz k. př.
zprávy kněžetva katolického o řádění císař
ského vojska u Krásla, katolického spisovatele)
a ve vlastní zemí nechovalo ce lépe nežli ne
přítel, to však nin nemění na úsudku konečném,
že naděje skládané od nekatolíků českých ve
Švédy byly sice v trodných poměrech jich po
chopitelné,ale musily skončiti sklamá
nímitěch, kdož nejvíceji nejpevněji
doafali. A pak jisto jest, žo nejedeá
tajný nebo zjevný evangelík velmi
rád a upřímně 86 smířil s novými

pověry a stal se katolíkem, teprvdyž na vlastní oči viděl, čeho
v zemi dopouštějí se — jeho spo
jeocia přátelé evangelia.“

„Dne 28. června 1635 Sasové (latheráni)
bez ohledu na azavřený mír dopostili
se veliké násilnosti v Rakovníce a na Křivo
klátě, Vytloukliť v Rakovníce kostel a vybrali
v něm všecky kalichy, monstrance a jiné lepší
nádobí. Pak sebrali měšťanům všecky koně.
Několik osob, které ua odpor 8e jim postavily,
pobili, nebo těžce zranili. A rovněž tak úsko
k e mdostali se na Křivoklát, kdež na rozlou
čenou ne lépe si počínali. Rychtáře tamějšího,
kterýžjimodpíral,do naha za to svlékli
s všecko mu pobrali.“ — „Švédovéroku
1630 z Brandejsa n. L. rozběhli se po celých
východních Čechách. S lidem aakládali velmi
zle, jakmile ve všem nebyli jim po vůli. Se
dláci bývali biti, až jim oči vylé
zaly, hnojoá voda byla jim do úst
nalévána, což se zvalo „švédským
truňkem“, moozí přivázání ke koním
a musili s nimi zároveň běžeoti, ano
mnoho lida selského vázáno k bi
dlům a slámou podpalováno. Ženy
mladé i staré, vdané i svobodné pr
zněny způsobem zhovadilým
Movhýmzdálo se, že navrátili 8e Časové
prvního pronásledování křesťanů za
císařů římských ...“ (Zapova„Česko
moravská kronika“ V. 890, 1014, 1058).

lebnou nálada lesa. Duše má byla teskliva a
přemýšlela zase o hlubokých tajemstvích života...

Najednou slyším práskot, jsko by někdo
větvo lámal.

„Dej Pán Bůb .. .!“, ozvalo se náble
vedle mne.

„Ah. to jste vy?!*, vykřiknol jsem.
Nedaleko moe stála otrhaná babička,

Byla všeckaastrašena. Lámala chrastí v sakázaný
den a myslila z počátku, že jsem'hajný. Chvěla
se jsko osyka.

„Nebojte se, babičko! Lámete si na dnes ?!“
„Áno, prosím! Nemám čím topiti a když

dnes je ten boží štědrý den, tak si chci tak
uvařiti trochu bramboračky a krap s boabami.
Na jiného člověk nemá.“

„A nemáte už nikoho na světě, kdo by
vás k sobě vzal anebo pozval?“

„Ba nemám, poníženě prosím. Muž mi
zemřel a o dětech ani nevím. Tv vědí, chudý
člověk jo v tom hůře než to boží hovado.
Když už nemůže, odkopnou ho. Jsem ráda, že
mne vzali do obecního domku. Jsem tak sama
na tom světě, tak opuštěná jako kůl v plotě
a zvláště na štědrý den... .“

„Nic si z toho nedělejte, babičko, tako
vých lidí jest víc a ani byste to o nich neřekla.
Vidíte, já se cítím dnes taky opaštěným a jako
kůl v plotě. Snad všade dnes jest trochu ra
dosti a trochu tepla životního a rodinného,
jen u mne. jest tradněji než jindy. Už po pět
advacet lot to na mne vždy dolehae dnes-jako
balvan, už po pětadvacet let zalejí se mina

„dnešní den vždy oči-slsami .. .*
Babička 86 na mne udiveně dívala. —

Nechápala.
„Máte-li pak, babičko, k štědrému večera

jablka 7“
Stařenka se tradně usmála.
„Co pak s' myslejí, takový mlel Člověk

je rád, vyšebrá li trochu bramborů.“



Pro koho jsou pražské němocké
škotý "Na německých prašských školách sa
psáno na školní rok 1904-5úhrnem 2722 dítek,
snichž jest dle náboženství 1212dětíkatolických,
20 evangelických a 1490 israelských. Tedy přes

lovici žactva tvoří děti israelské. Za to na
Šaských školách prežekých jest sapaáno ponze
145 dětí israelských. Z toho patrno, jak židé
„Yroucně“cítí v Praze s národností českou, od
nič jsou výhradně živi. Kolik by v prašských
školách německých asi zůstalo žaotva, kdyby
ieraelité a všichni Čechové poslali své děti do
škol českých? Dle jazyka mateřského školy
pěmecké navštěvuje 988 dětí českých 1724 dětí
německých a 10 dítek jiné národnosti. Ode.
čteme-li však od plnokrevných Němců děti ži
dovské, sbude tedy celých 234 německých dětí.
Pro tento počet je v Prase plno německých
škol; 1724 dětí židovských a 234 dětí němec
kých má v Praze pohodlí co největší, ale pro
50.000 českých dětí není povolena ve Vídni ani
jedna veřejná školal A pak ae ministr Kórber
snaší Čechům dokázati, že mu jde jen a jen
o spravedlnost!

(3) Pasterská mostraumost „Časa“.
Tento akademický orgán otiskl tačným písmem
tento nářek evangelického faráře nad platy
evangelického duchovenstva: „Stařičký farář
jde pu S0Oleté věrné slažbě na pensi a církev
mu nabízí 900 zlatých pense, více dáti nemůže.
Vdova farářská často i 8 8 dětmi má 180 zl.
roční pense. — To volá do nebes! Náprava se
státi musí a myslím, že když stát upraví fa
rářské platy, aniž by od nás žádal, co by bylo
proti našemu svědomí, můžeme klidně státní
pomocpřijati“ —Tentosteska připojené přání
jest věcí zcela odůvodněnou. Je-li finanční stav
katolických kněží valnou většinou prabídný,
nemají ani ovangeličtí furářové na růžích

ustláno.
Ale teď několik poznámek. „Čas“ posteska

evangelického faráře v „listárně redakce“ radil
nějakému „K. S.“, jak si má vynutiti, aby ka
tolický farář pokřtil jeho dceraška ua jméno
„Jarmila“ Tento pastorský orgán píše mimo
Jiné ušlechtile: „Koěžstvo nutí každého, aby
si vybral patrona, který v uebi prý bude jeho
advokátem. K tomu ale není nikdo nucen a
koěz musí pokřtit dítě, i kdyby mu bylo dáno
jméno Satauella (t.j. odpůrkyně) neb Luciferas
(t. j. světlonoš). Stůjte na svém a za nepří
jemnosti knězem Vám konané rovanžajte se
nezaplacením tohoto obřadu; křest dle záko
nité a naprosto platné sazby štoly musí se
každému uděliti úplaě zdarma“. Takhle se
tedy zase „Čas“ stará o úpravu platů farářů
katolických. Tak mlaví „humánní“ akademický
orgán, který proti starým „copům“ jinak bo
juje massivním kopím. Jedná-li se o zmrskání
katolického kněze, json mu i paragrafy Jose
finské vítány. Zda-li pak by se odvážil „Čas“
volati po starých, taky „zákonných“ platech
učitelstva? Zda by poukazoval pánům fabri
kantům a Excellencím na staré bídné platy

„Tak ta máte, babičko, udělejte si dnes
radost l“

Sáhnol jsem do tobolkv, vyňal koruna a
dával jsem ji babičce.

Ta byla celá zmatena a nevěřila svýmzrakům.

„No tak berte přecel“, rozkřiknol jsem
8e jemně.

Babička 8e na mna
stály slzy.

„Pán Bůh jim to zaplať na stotisíckrát a
dej jim dlouhý panování"

A babička nemlovila, nýbrž kuckala ne
mohouc mluviti pro pláč a dojmutí.

„Páu Bůh dej, babičko, Pán Bůb dejl“,
zvolal jsem a už jsem mizel v houštinéch...

A v té chvíli zdálo se mi, še moe ovanul
Šelest andělských perutí, zdálo se mi, jak po
Bvátnost dne rozevřela se přede mnou zřetel
něji, zdálo se mi, že okamžik vykoupení na
dešel, že úsvit nového dne iduši mé vzešel...

„Amen pravím vám, cožkoli jste učinili
jednomu z těchto mých nejmenších, mně jsteučinili |“

Vrátil jsem se domů občerstven a posil
něn. Daše má cítila se jako znovuzrozena ..,

Oj, ty štědrý večere, ty tajůplný okamžiku
vtělení a narození Páně! Mysterium, zázraku,
dive!l! Stojíš před udivenými zraky duše mé
jako nevy*erpatelná studna útěchy a milostí.. I

Božský Spasitelil Z poslošnosti k Otci
vzal jsi na sebe podobu služebníka, plný útrap,
pronásledování a posměchu byl život tvůj. —
A odměna za tu tvou poslašnost, odměna za
tu tvou láska k pokolení lidskémn?! —

Korana trnová, cesta křížová!|
Hle, tak Ty, králi slávy, tak Ty, blesku

Světla věčného.. „11

aj Uož jedy já, syn temnoty, nebodný alahatvůj...

Ó mysteriam vykoupení, síla tvá je v ut

podívala a v očích jí

dělnictva a nižšího úřednlotva? „Cas“dobře
ví, te by katolický kměs bez vybírání štoly
musil šebrat od domu k domu nebo x fary
utéci. Ale přes to jedním dechem 8 „Červánky“
chce upraviti platy katolických farářů tak,
aby měli méně než dosud mují. Čekáme, kdy
taky „Čas“ poradí některémuevengelíkovi,jak
má připravit pastora o štolový poplatek.

A ještě něco. „Čas“ snad posud ví, kdo
s náčelníků realistických odkazoval katolické
kněze na katolické věřící, Za to však
„Cas“ ochotné otiskuje volání evangelického
faráře po pomoci státní. Inu dvojí loket.
My „kierikálové“ rozhodně myslíme, že stát
má povinnost slepšiti platy duchovenstva kato
lického i duchovenstva jiných vyznání. Vědyť
nejsou dachovní pouze pastýři laiků, vždyť
pracují v kanceláři také pro dobro státu vůbec
a to ačkdy do úmoru. Toho si ovšem nechtěl
všimnonti onen nadrealista, když psal proti
státní podpoře — knášetva katolické ho.
Za to „Čas“ k volání evangelického faráře po
pomoci státní jest o mnoho vlídnější.

(3) Seclalistická věda. Socialistický
časopis „Rovnost“ posud volá k soudrahům i
sondružkám, aby si u ní objednali pověstnou
„Keč generála jesnitů“. Že ta řeč jest neši
kovným a trhanským Švindlem, uzná každý
rozumnější člověk, který aspoň dvě strany
tohoto podvodného pamfleta přečte. Kdyby
vydala katolická strana brožura tak nepoctivou
a ohlupující proti jiné střaně, zahoukl by mocně
proti „klerikáloímu ohlapování“celý orchestrion
pokrokových hlasů. Ale „uvědomělým“ nad
soudrabům projde všecko. Ti mohou beze
všeho protestu realistů, židův a evangelíků
roztrušovati nejpošetilejší lži, jen když se těmi
nepravdami zmrská katolictvo, Moderní osvěto,
zastři ai tváři Vždyť z tebe dělají služku
podvodu.

Politický přehled.
Po odročení říšské rady rokováno na růz

ných schůzích o politické situaci. Na krajském
sjezda strany mladočeské v Něm. Brodě do
kládal dr. Pacák, že jen smír na základě spra
vedlnosti ku všem národům přinese klid Ra
kousku. Dr. Kramář naproti tomu problásil
se pro politika volné raky na všechny strany.
Na schůzi lidové strany všeněmecké ve Vídni
vyslovena vládě rozhodná nedůvěra, ježto, když
se právě v rozpočtovém výboru počalo platně
a vážně rokovati, ona práce sněmovny zmařila.
Mladočeský výbor rozhodlse pro vyčkávavé cho
vání. — Ve Vídni konala se v ministerstvu orby
schůze v záležitosti akce nouzové, jíž se účastnili
též oba předsedové odborů zeměd. rad y pro král.
České, zástupcové obou svazů společenstev
hospodářských, čes. i něm., místodržitel král.
Českého a zástupcové zem. výboru. — Mini
sterská rada jednala o obchodní smlouvěs Ně
meckem; vládě jde o nejrychlejší jednání; za
tou příčinou vypraví se i naši mipistři do
Berlína. — Sněm dolnorakouský svolán byl na
deo 21. t. m., štýrský sejde se 28. t. m.

Boj oposice na sněmu uherském proti
min. předsedovi hr. Tiszovi pro nový sněmovní
jednací řád dosud není rozhodnut, toliko za
tím odložen odročením sněmovny do 28. pro
since. Nepovolí-li opusice prozatímný rozpočet
ani potom, bade3.nebo 4. ledna sněm rozpuštěn.
Nové volby mají se vykonati po 29. lednu
v 10 dnech a 15. února bode nový 8ném zase
svolán. „Přípravy k volbám konají se až nyní.

Císař německý Vilém II. při oslavě sto
letého jubilea vojenského pluku v Bydhošti v Poz
naňsku vyzýval Němce ku stavbě a zuchová
vání bradby německé v tomto kraji polském.

V Moskvě odehrály se zase nepokoje, pů
sobené Rasku nepřátelskými živly, jichž se ú
častnilo na 3000 osob, většinou studentůastu
dentek; nepokojné zástupy byly však vojskem
rozebnány,

Ve Francii panuje už po 2 týdny roze
chvění nad náhlou smrtí poslance Syvetona,
odpůrce vládního, jenž prý byl návodem zednářů
zavražděn; na ministerstvo spravedlnosti se
doléhá, aby případ ten přísně vyšetřilo.

Ve zprávách z bojiště na dálném Východě
jeví se jakási tajemnost, zvlášť co se týče Port
Arthura. Zničení lodí ruských v přístavu port
arthurském potvrzeno sice i se etrany ruské,
což přece nemusí býti pravdou, ježto Rusům
jde též o to, aby Japonci přiznáním takovým
uchlácholeni a odvráceni byli ve své napjaté
pozornosti od přístavu port-arthurského, kde
nějaká loď předce skrytou zůstanea při přiblí
žení se loďstva baltického jistě ukáže Jepon
cům tvrdou pěst raskou. Dosud ani jediná
s vnitřních pevností Japonci nedobyta a ta na
ně čeká hlavní a teprve perná práce; vždyť
dle přiznání samých Angličanů tyto vnitřní
pevnosti jsou naprosto nedobytny. Zásoby po
travin a střeliva dodávají se stále do: Port
Arthura přes ostražitost japonskou. O cestě
baltického loďstva zprávy se rozolrázejí a do

cela správně, aby Japonci byli udržování v ne
jistotě. Při posledním všeobecném útoku na
Port Arthur do 2. prosiace ztratili Japonci
na 920.000mužů, při němě byl generál Stessl

ruhé raněn, ale předoe se velení nevzdal.
vě roské armády v Mandžursko jsou již

v plném pořádku, třetí se právě dopravaje na
bojiště, kde dosad, nehledíc k menším potyč
kám, ticho.

Cirkevní zprávy.
Pastýřský list ndpp. biskupů ra

komaských. O sv. Štěpánu bude čten v naší
diecési v cbrámích pastýřeký list ndpp. biskupů

rakouských, jednající o národnostní otázce. Ziražnítento hlas vrohních pastýřů v rozvášněných dobác
národnostních bojů nynějších přispěje jistě konej
šivě k ntišení mysli, bude-li rozvážnými lidmi ná
ležitě uvážen. Pastýřský list je psán s tak pový
šeného a spravedlivého stanoviska, že je historicky
důležitým veřejným projevem rakouského episko

átu. Bylo by záslužno, aby list tento jako zvláštní
brožura byl vydán za příručka pro veřejuý život,
Můžeme s povdékem poznamenati, že v 5členném
komitétu ndpp. biskupů, kteří list koncipovali,
zasedal též náš Vrchní Pastýř ndp. biskup Dr.
Doubrava.

Svěcení mových p cupě světícíchproarcidiecési olomouckou J. J. M. M.njdpp. gene
rálního vikáře Weinlicha, narozeného 7. srpna r.
1951 ve Vorličku v Čechách a kanovníka dr.
K. Wisnara, nar. 25. října v Příboře na Mor,
konalo se v neděli v Olomouci za četného účas
tenství a velikéhu lesku a slávy. Světiteli byli J.
Ex. njdp. kofže-arcibiskup Dr. Frant. Sal. Bauer
a J. J. M. M. njdpp. Dr. Jos. Doubrava, biskop
královéhradecký a Dr.Pavel br. Huyn, biskup brněn
ský. J. M. njdp. biskup dr. J. Doubravav pondělí
odejel zpět do Hradce Král.

Nižší svěcemí. V den sv. Tomáše (31. t.
m. udílel ndp. biskup dr. Jos. Doubrava tonsuru
a nižší avěcení pp. bohoslovcům v kostelíku se
minářském. Církevní akt -provodil vzletnou pro
mluvou, v níž poukázal, k jak vzoešenému úřadu
stonpají svěcenci přijetím čtvera nižšího svěcení.
Velepastýři poděkoval případnou řečí ve jménu
ostatních avěcenců ctp. Ant. Konečný, bohoslovec
III. ročníku.

Zprávy diecósmí. Vyznamenánía jme
nování. Monsgr. dr. Fr. Zapletal, pap. tajný komoří,
kanovník Vyšehradský, k. a. i b. notář v Římě,
jmenován čestným konsistorním radou; vdp. Dr.
Gustav Domabyl, profesor bohosloví, jmenován
profesorem církevního práva; vdp. dr. Reyl, řiditel
Borromea, suppl. profesorem novozákonního bibli
ckého studia; vdp. Jos. Trnka, vicerektor bisk.
kněžského semináře, snppl. profesorem starozá
konního biblického studia; vdp. Jan Černý, spi
ritual b. kněž. semináře, suppl. profes. paedagogiky
při bisk. theolog. učilišti. — U vyřízení kanonické
generální visitace ve vikariatu Litomyšlském jme
nováni byli: vdp. Václav Bior, b. vikář a pro
bošt v Litomyšli, čestným bisk. konsistorním
radou; p. Josef Klapálek, bisk. vikar. sekre
tář a farář ve Sloupnici, p. Sigismand Stepan, os.
děkan, farář v Litrbaších, p. Václav Matzke, farář
v Kocléřově, Jan Sobola, farář v Janově, bisk.
notáři; p. Karel Macháček, bisk, vik. sekretář,
farář v Opatové, osob. děkauem; Bedřich Pachta,
zám. kaplan v Litomyšli, osob. farářem, Exposito
rium canonicale obdržel p. Fr. Křivohlávek, farář
v Česk. Heřmanicích. Farní synodalie obdrželi:
p. Josef Stránský, defic. v Litomyšli, p. J. Daňsa,
kaplan v Sebranicích, p. Fr. Laštovička, katecheta
v Litomyšli, p. Em. Šavrda, kaplan v Litomyšli.
Pochvalným listem bisk. Ordinariata vyznamenání
byli: p. Petr Čap, bisk. notář, gymn. katecheta
v Litomyšli, p. Jos. Vyhuánek, farář ve Květné,
p. Jindřich Dudek, farář v Mladočově, p. Josef
Filip, faráť v Tratěnici, p. Josef Zahálka, farář
v Karli, p. V. Kratochvíl, farář v Mikulči, Po
chvalný list bisk. Konsistoře obdrželi: p. Mikuláš
Simon, os. děkan v Morašicích, p. Jos. Vlček, os.
děkan v Dol. Ujezdě, p. Ant. Bartoš, farář v Ce
rekvici, p. Jos. Kubík, farář v Kórbru, p. Julius
Váňa, kaplan v Č. Heřmanicích, p. J. Dabec,
kaplan v Dolním © Újezdě, p. Ant. Novák,
kaplan ve Sloupnici, p. Frant. Brýdl, kaplan
v Cerekvici, p. Fr. Zrzavecký, kaplan v Moraši
cích, p. Bohumil Kacafírek, katecheta v Litomyšli.
Ustanovení jsou: p. Jos. Stejskal, administrator
za far. v Semaníně; p. Adolf Morávek, kaplan
v MI. Bukách, za faráře do Čermné; p. Frant.
Janoušek, administr., za faráře ve Vápně; p. V.
Vostřel, admin., za kapl. ve Svínčanech. V Pánu
zesnuli: p. Jan Křivohlávek, vik. sekretář, děkan
v Jablonném 7 2. prosince (naroz. 1833, vys. 1861);
p. Váel. Pišl (V. Vuln.) děkan v Opatovicích n.
L. + 16. pros. (naroz. 1832, vysv. 1859); P.
Evermod Blatenský, O. Praem., dr. Písma 8v.,
konaist. rada, děkan v. Humpolci + 320. pros.
(naroz. 1824, vysv. 1851). Uprázdněnámísta: Ja
blonné, fara patron. knížete Lichtensteina, od 9.
prosince; Opatovice n. L., fara patron. nábož.
matica, od 22. prosince b. r.

Budiš jasme. Kdo čte poslední odstavce
článku „Snahy zemské jednoty českého katolic



kého duchovenstva o svýšení kongruy* ve „Věst
níku katol. duchovenstva“ č. 6. £ r., mobl by
se domýšleti, če nejdůstojaější episkopát nečiní
v té kongruové úpravě vše, co v jeho moci jest
a že, kdyby „asi tři páni“ se více přičinili, mohla
by věc zcela tak příznivě dopadnouti, jak si to
„Jednota“ přeje. Domněnka taková by se však
nesrovnávala 8 pravdou, jelikož naopak ndpp. bi
skupové se jednomyslně o vše dosažitelné zasasují
a akci kongruovou ne „asi tři páni“, nýbrž pře
mnozí faktorové v rukou mají a ještě míti budou.
Zejměna nepovažujeme za vhodné, aby na základě
nějaké „bleskové zprávy z Hradecka“ duchoven
stvo zbytečně bylo znepokojováno a tím nedůvěra
byla předem vsbuzována k činitelům, kteří vlastně
v kongruové akci povedou hlavní slovo a také
jedině ji mohou provésti. Jednota ačinila záslužný
krok, že petičním rachem a audiencí bt panovníka
upozornila na potřebu úpravy platu, ale další a
právě nejdůležitější kroky provedou vláda 8 epi
skopátem. Není dosud žádné příčiny ku odůvodně
vým steskům, proto vyslovujeme přání, aby 8e
nezaručené a nezodpovědné domněnky nevydávaly
za pravdu. Doba je tak vážnou, že vyžaduje přes
ného postupu v jasné situaci. Máme dosti těžkostí
scela patrných, nač si nových vymýšleti?

Z činnosti katol. spolků.
Z Holohlav u Smiřic.Lidovýkřest. social.

spolek pro Holohlavy a okolí pořádá v pondělí
na ev. Štěpána o '/3. hod. odp. v hostinci p.
Tačka v Holohlavech pro členy a hosty jimi uve
dené schůzi, na níž řídící učitel z Košátek p. V
Špaček přednášeti bude o spokojenosti.

Z Nového Bydžova | Dne 19. prosince
pořádala katolická národní jednota domácí večer.
Přednášel dp. katecheta K. Hubert. Velice poutavě
promluvil o sociálním a náboženském významu ře
meslných cechů. Bylatu- zajímavá retrospektiva
za nynějších sociálně a nábožensky rozháraných
poměrů. Po přednášce, která odměněna hojnou po
ohvalou, sehrál čilý náš zábavný odbor divadelní
kus „Poklad“, obraz ze života ve 4 dějstvíoh od
L. Pleskače. Byli jsme překvapení routinou ně
kterých učinkujících. Svuhra byla bezvadná, a
avěd'í o bedlivém nastudování. Další činnosti
Zdař Bůh!

Z Kměšle. Katolický politický klub konal
v neděli 18. t. m. valnou hromadu. Vykonána
volba výboru, živě debatováno o heslu „svůj
k svéma“. Přítomní členové jednomyslně prohla=
šovali, že nutno podporovati výhradně ty obchod
níky, kteří dovedou si řádně vážiti národního a
náboženského citů avých konsumentů. Následovala
přednáška dp. J. Sahuly o našem kutolickém zá
pase; řečník poukázal, jak nesvědomité proti
nám se bojuje a vyblzel k pevné organigaci. Řeč
přijata 8 poohvalou. Pak ještě jsme se pěkně po
bavili několika hudebními čísly spolkového gramo
fónu, který za vrchního režisérství p. jednatele
Mencla zpíval a brál velmi čistě. Schůze přinesla
vůbec mnoho praktického poučení i hezké zábavy.
Zdař Bůh dalšímu pokroku naších vzdělavacích a
obrannýchsoah! —
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Zprávy místní a z kraje.
Helveti proti marianské soše. Uíle

chtilý Hajnův list „Osvěta lidu“ pokřikuje po hra
deckých katolících, že si chtějí postaviti v upomínku
marianského jabilea sochu Panny Marie Lurdské. Bade
„to prý ostuda města“ a symbol „nízké intellektualní
a mravní úrovně“. Na sochu prý „vybírají v jistém
klerikálním pensionátě od chovanců pokuty za náv
štěva bostinců a za kouření“, Vyzýváme „Oavětu I.“,

aby veřejně pojmenovala jménem ten ústav, kde sepokuty za přestupky věnují marianské soše. „Osvěta I.“
podle avé vzácné manýry dále pomlouvá, ačkoliv
jeme ji tolikrát usvěděsli z okatých lží. Štvaní
„Osvětyl.“ proti marianské soše ovšem dobře chápeme,
protože hlavním obstaravatelem hradecké rubriky
v „Osvětěl.“ je pastorský potomek, všemi mastmi masaný
a v sofistice pastorské náležitě vymustrovaný. Surový
tento výpad proti katolické úctě Marie Panny je
litování hodnýmprojevem zfanatisovaného helvetského
klerikála a dělá i samému Hajnovi ostudu. My ai
ovšem přese všecek helvetský fanatismus překážeti ne
dáme v projevech svých náboženských citů, ale upo
zorňojeme dvojctihodnou zdejší koterii, že každá hůl
má dva konce. Když se zde ustavilo konsorcium na
stavba protestantské modlitebny, nechali jeme zjev
tento bez povšimnntí, ačkoliv víme, že podobné modli
tebny bývají stanicemi, vlastenecké“ agitace Eisenkol
bovské v neprospěch českého lidu. Mohlijeme také

oukázati plným právem na ten křiklavě nestejný
oket, jakým obecní zastupitelstvo naměřilomenší cenu

za stavební pozemek pro klerikálně helveteký podnik,
než-li jakým atanovílo cena pozemků pro katolické
ústavy. Také toto dobráctví jeme přehlédli. Nechceme
dělati růsnice v obci z příčin náboženských, ale ne
dáme se pomlouvati sfanatisovanými jinověrci. Pře
jeme jiným plnou volnost, ale žádámeji také pro sebe.
Máme tolik sebovědomí a tolik moci, že si plnou svo
bodu v náboženském svém přesvědčení vynutíme.
Upozorňujeme všsk předem, še jeme drze provokováni
a že zodpovědnost za konfesní boje spadá v přední
řaděna ty vlažnékatolíky, kteří svýmipenčsía svou
krajní blahorolností podněcují troufalost několika ježků,
rostabujících se pod polostinskou střechou na úkor
lidu domácího, Snad se někdo vyskytne, aby sakřikl
provokujícíhofanatika!

Z Kliepe
levé. Sokola-Tůmy „Pasekáři“ svým zjevem na
kouzlili kus pravdy ze života lida našeho, z mo
ravského Valašska. Přes některé nepříliš velké

že s provedením mohl býti spokojen každý. Za
sluboval děj tento věru větší posornosti u inteli
gentnějších tříd, ktaré se zovou sice vlasteneckými,
ale v osvědčování vlastenectví svého, v oceňování
a vážen)si práce české nepostoupily častoaci o krok.
Paní Sedláčková za čestného večera svého v ne
veliké své úloze žebračky Bartákové osvědčila
plně své umění. Vystoupení p. Sedláčka (Mikulka)
a pí. Křížové (Maryša) rysováno opravdu skvostně,
k nimž se neméně umělecky řadily postavy p.
Bohuslava (zpyták) a p. Kříže (mlynář), také sl.
Stroblová, p. Hodr, p. Pařížský, sl. Kučerova atd.
s náležitýmprocítěnímsebrálisvéúlohy.—Čestný
večer p. Fr. Zvíkovského tragedií „Romeo a Ju
lie“ nabyl zvláštního lesku. Shukespear v díle
svém jest stále svěží. Pan Zvíkovský (Romeo)
v každém ohledu dobyl si svým uměním palmu
večera, k němuž jemností svou družila se sl. Stro
blová (Julio). Pan Pařížský (Merkucio) opravdu
bravurně přednášel své verše. Nemalý zájem bu
dila i pí. Sedláčková, p. KHiž,atd. — Hartebenův
„Karneval“ jest jemnější hrou ze života důstoj
nického než „Z malé garnisony.“ Hrálo se velmi
pěkně, tak že větší počet shromážděného obecen
stva byl i tentokráte usposojen. Pan Zvíkovský
(poručík Rodorff) a pí, Hodrová (Em. Reimannová),
majíc právě čestný večer, dobyli si svým uměle
ckým vystoupením největšího uznání. — Šamber
kova „Rodioná vojna“ naperlila ve středu mezi
Ččetnězavítavší obecenstvo hojnost zdravého smíchu.
Z celého děje vanul duch našeho života, který
v provedení svém ve všech směrech proniknut po
rozaměním brajících uchvátil. Lepšího knsu ne
mohl si p. Bohuslav pro svou benefici zvoliti; ta
jako sluha Benjemin věru následoval Mošau v jeho
šlépějích. Pan Kříž (Bábovka) hrál mratrně,
skvostně, s ním v úkonech uměleckých závodili
p. Pařížský, p. Morávek, p. Kostelecký, pí. Se.
dláčková, pí. Křížová atd. Cbvála náleží všem.

Borromaenm památce Vydrově.
Řečnicko-pěvecký kroužek chovanců bisk. Borromaes
v Hradci Králové v upomínku stoletého výročí úmrt
ního dne pořádal v neděli, dne 18. prosince 1904
slavnostní večer St. Vydry T. J., slavného mathema
tika, rodáka královéhradeckého a baditele národa če
ského, za přehojné účasti vybraného hradeckého obe
censtva. Domácí slavnost poctili svou návštěvou vadp.
kapit. děkan Dr. Frýdek, vadpp. kanovníci Pogert,
Barták a Dr. Soukap, p. dvorní rada Košín z Freuden
hofa, p. místodrž. rada Steinfeld s pí. chotí, p. stát.
návl. Mattaš s pí. chotí, p. sabstitat uávl, Cvach s pí.
chotí, p. saperior Rejzek, pp. prof. Miřiovský, Frůh
baner, Orel, Knorre a j. v., p. řiditel Šeda, p. Dr.
Czurba, p. of. Brandmayer atd. Od slíbené návštěvy
zdržen byl neodkladným odjezdem do Olomouce J. M.
nejdp. biskup Dr Doubrava. Program slavnostního
večera, jakož i celé uspořádání lze nazvatí pečlivým.
Podobiznu oslavencovu dle jediného českého originálu
namaloval zdařile oktevrán Ši jenš řídil orkestrální
Hausmanovu „Ouvertara“ a sborovou Jindřichovu
skladbu „Sv. Václave“. Přiměřenou řeč o působení
Vydrově proslovil septimán Noha a recitaci Vrchlického
„Thorwaldsen“ přednesl s porozaměním sept. Jirásek.
Závěreční žertovná operetta Nejedlého „Sezení“ vaba
dila animovanou náladu obecenstva a velice ae líbila.
Skladbu řídil septimán Svoboda a solové partie byly
v rukou oktarána Šolce, septimánů Hajšínka, Kaplana,
Benešs a Bóhma. Večírek podal opětný důkaz, če cho
vancům podává se v ústavě vhodný návod pro veřejné
působení v životě a že výchova ústavu nese se směrem
veskrze moderním a vlasteneckém i při nálešitém Bo
tření katolických paedagogických zásad.

Osobní. Pan Viktor Collino, lékárník v. v.
a generální jednatel Riunione Adriatica di Si
eorta v Hradci Král., jmenován odborným soudcem

ikon ze stavu obchodního pro zdejší krajskýsoud.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 12. pros. 1904 učiněna byla tato
uenesení: C. k. okres. hejtm. se sdělí, že městská obec
královéhradecké trvá na rosbodnutí stížnosti proti
výnoau c. k. okres. bejt., kterým povoleno bylo p. Jana
Petříčkovi, řezníku z Pr. Předměstí, porášeti na měst.
ústředních jatkách v Hradci Králové. — | Vssto na
vědomí rozhodnutí c. k. okros. hejtm., jímš vyměřena
p. Fr. Součkovi pokuta 60 K pro ústav chudých pro
přestupek řádu jatečního. — Vzato na vědomí edělení
c. k. okres. hejtmanství, še c. a k. sborové velitelství
v Josefově nepodá odvolání proti rozhodnutí c. k.
místodržitelství ohledně snovazřísení rybníka Plachy
pod. N. Hradcem Král. — Vzato na vědomí rozhod.
nutí c. k. okresního bejtm. o stížnosti sdejších obchod
níků uhlím, še obchodníci uhlím mimo město bydlící

Zdravotním referentem měst. radním p. Dr. L. Batkem
podána byla zpráva pana prof. Dra Gust. Gabrbela
o zásobování vodou užitkovou sOrlice čerpanou, kterou
usnává za výbornou. — Vzato na vědomí sdělení okr.
výboru, že zapůjčen bude obci Thurefieldův desin
fekčníaparát.—Udělenopovoleníku zřízenípřípojek
plyno a vodovodu do novostavby Záloš. úvěr. ústava
a ku zřízení připojení domovní stoky s novostavby p.
Třasáka ku kanalisací uliční. — Majitelkám domů
čp. 104 uloženo, aby daly upraviti žampu do 31.
května 1905. — Městské Klicperovo divadlo propůj
deno p. řediteli J. E. Sedláčkovi včetnědo 8, ledna 1905.

Ples jednoty katol. tovaryšů v Hradci
Král. bude pořádán jako jiná léta až na maso
ustní 08 dne 5. března b. r. Jednota pořádárá

oročně De snad pro pouhou zábavu svých

členů,nýbržztohodůvodu,žečistývýtěžekplesu
umožňuje rovmováhu v běžných příjmech a vy
dáních jednoty. Upozorňujeme příznivce jednot
na tuto okolnost, aby v nynější záplavě posvánek
na plesy různých spolků schovali si též něco pro
pozdější pozvání tovaryšské jednoty.

Výstava drobného amění a uměl.prů
myslu v Hradci Králové v e. k. odbor. škole pro
umělé zámečnictví otevřena bude mimořádně též
v pát-k dne 23. prosiooe od 6. do 8. hod. večerní.
Všem přátelům Českého umění naskytá se tím
vzácnápříležitost za věcnéhovýkladu pp. řed.Haněla
a prof. Kepla připraviti si duševní požitek se
znáním krás laikovi z pravidla utajených tím, že

neznaje vnitřních pohnutek přítvořenívystavenýchpředmětů, bet zájmu přehlédne předmět, je
cena leží buď v jednotlivosteoh nebo v dokonalém
technickém zpracování. Vstup do výstavy jest volný.

Z berního úřadu. Nespokojenostozývá
se s řad obecenstva, které v úředních hodinách
přicházejíc platit daně, letos tak náležitě zvýšením
opepřené, úřednictvem libovolně odkazováno jest
na dny jiné a pak zase na to o placení upomí
náno. Je-li v berních úřadech více práce, měloby
ge na vyšších místech pamatovati, aby i strany
plníce těžkou svou povinnost ke všemu nebyly
ještě kolikerým docházením na úřad obtěžovány.

Právo ku vybírání potravní damě
= víma v obolch berního okresu královéhradec
kého přenechánoc. k. finan. ředitelstvímv Chru
dimi nájemci daně té p. G. Bakešovi v Hradci
Král. a to na dobu od 1. ledna do 31. prosince
1905 bezpodmínečně a na léta 1936 a 1907 pod
mínečně.

Draheta v Hradei Král. Za vajíčko
plati se tu nyní 10 h, za kg másla až 320 K.

Z rusko-japonské války. Panorama
Národní Jednoty Severočeské (v bývalém klášteře
za kostelem sv. Ducba) v Hradci Králové vystaví
příští týden od soboty 24.— 31. t. m. 60 obrazů
z rusko-japonské války.

Komeert. Spolek na podporuchudýchstudu
jících zdejších středních škol nepořádá dne 8. ledna
1905 ve prospěch spolku v městském Klicperově di
vadle koncert českého pěveckého kvarteta, jež právě
v tu doba vrátí se z Cařihradu. Při koncertu tom
bude účinkovati též professor konservatoře v Chicagu
p. Walter Schulze, nejlepší žák cizí kolonie p. prof.

Ševčíka. Koncert ten bude zajisté pravým aměleckým
požitkem.

Desinfekční řád v Hradci Králové.
Jednou = nejmocnějších zbraní proti šíření se nemocí
nakaňlivých jest správná desinfokce a vice jednak do
sinfekce v průběhu choroby, kterou konati mají pří
buzní nemocného, jednak desinfokce závěrečná iafiko
waného pokoje po skončení choroby. Tato závěrečná
desinfokce dle dosavadních skošenostf'ee buď vůbec
neprovádí aneb vykonává se způsobem velice povrch
ním, že přes to z pokoje, v němž nemocný nakašlivou
chorobou byl ošetřován, šíří se nákaza i po proběhlé
chorobě. Z té příčiny usnesením městekého zastupitel
atva královéhradeckého dne 265.listopadu t. r. zřízena
městská desinfekční stanice v budově radniční a zá
věrečná desinfekce počínajíc 1. lednem 1905 konána
bade zvláštním, dobře vyovičeným obecním desinfek
torem. Nový desinfekční řád ustanovuje: 1.) Městská
obec králověhradecká vykonává svým svláště vycviče
ným zřízencem (desinfektorem) závěrečnou desinfekci
příbytků v případě nakažlivých nemocí a sice formal
debydem pomocí přístroje Baumaonora a proudící
parou pomocí přístroje Thurefieldova. Provedení dasin
fokce vyžaduje času 7—8 hod. 3.) Dosinfekce tato koná
se na žádost ordínujících lékařů i soukromníků, v ka
šdém případě však astanoví městeký fysik, jakým způ
sobem desinfekce provedena býti má. Přihlášky k de
sinfekci přijímá policejní úřed. Týž v čas oznámí, kdy
desinfektor do domu se dostaví. 8.) Při prvním pode
sření nakažlivé choroby, kdy táž ještě zavlečena býti
nemůže, buďteš všecky zbytečné předměty (sošky, vázy,
okrasné drobnosti, koneoly, draperie, obrazy a pod.)
s pokoje nemocného odstraněny. 4. Závěrečná desin
fekce budiž provedena v nejkratší lbůtě, jakmile lékař

skončené nemoci dovolí, aby nemocný opustil po
bo, v němž nemoc přestál neb jskmile při smrtelném
průběhu choroby mrtvole « téhož byla odstraněna.
6.) Veškeré předměty, s nimiž nemocný ve styk přišel,
rovněž šaty i prádlo, buďtež zanechány v pokoji,
v němž ležel. Pokud dosipfekce není skončena, nesmí
nikdo mimo desinfektora do infikovaného pokoje vstou
piti ; týž budiš až do příchodu desinfektora uzamčen,
okna nebuďtež otrírána. Po vykonané desinfekci nutno
pokoj nejméně po 24 hodin větrati. 6.) Desinfekce koná
se až do odvolání pravidelně sdarma, městská rada
jest však oprávněna požadovati od občanů zámožněj
ších náhrada hotových výloh za jednotlivou desinfekci.
Desinfektor jest smocněn přijmouti peníze a odevedati
je městskému důchodu, načeš týž zašle stvrzenku. 7.)
Městskému fysiku naleží dohled, aby závěrečná desin
fekce ve všech případech, v nichě jest jí třeba, sku
tečně byla vykonána; týš má též bdíti nad správným
jejím prováděním a vyovičiti desinfektora. 8.) Pokud
se týče škol, v nichž má školní lékař sdravotní dozor,
oznamuje týž ředitelství příslušné školy, kdy je třeba
desinfekce jednotlivých tříd. Nařizuje spůsob, jským
provedena býti má a dosíré, aby správně byla vyko
nána. Po každé desinfekci mé školní lékař neprodleně
podati správa městské radě a odůvodniti nutnost de
sinfekce. 9.) Desinfektor obdrší za každou desinfekci
odměna, jejíš výši ustanoví městské rada.

Z dějin aných vosnie býva
lého pamství ce Králové. (Dle zá
znamů archiválních podává V. P—s. (Pokračování,
Předměřice. Pavel, Jan a Karel Sanderov
měli kašdý 1 etr. II., po 1 str. 1 věr. IIL tř. děd.
rolí, pod '„ vosu louky děd. a platili kašdý 2 kr.



3 d. úroků, k sáduší sv. Docba 10 kr, 8 dea., p. dě
kanoví na koně 1/, čt. ovsa, sa letník 8 kr. a roboto.

vali každý 1 den týdně. Mikoláš měl přiohalnpěprávě tolik pozemků a tytéš povinnosti s dávky jako
vanderové. Podrah Matěj Kronar měl 1 str. Ů 2
str. 1 věr. III. tř. děd. rolí; úroků platil 3 kr. 314,
dea. půlletně, p. děkanovi odváděl 1/, čt. ovsa na koně,
8 kr.za letník a robotoval1 den týdně. PodruhJiřík
Kareček měl 1 str. III. tř. děd. rolí; platil úroků
2 kr. půlletně,ostatní jako Kranar. Václav Novák
měl 8 str. III. tř. děd. rolí; úroků neplatil, ostatní
jako Kronar. Matěj Žába mladší měl 21/, str. III.
tř. děd. rolí; povinnostijako Václav Novák. Matěj
Koláčný měl 2 věr. II, 1 str. III tř. děd. rolí, pod
1 vůs louky plat roční 1 zl. 10 kr. a pod 2 čt.
zahrady; úroků platil 1 kr. půlletně, ostatní povin
nosti jako Váci. Novák. Podrab Jan Chvála měl 1
věr. louky pod plat roční 1 sl. 10 kr.; odváděl 1'/,
čt. ovsa na koněp. děkanovi a robotoval 1 den týdně.
Jan Krakoveký měl pod 1 atr. děd. role; odváděl
p. děkanovi */, čt. ovea na koně, robotoval 1 den týdně.
Matěj Brdnář měl 2 str. III tř. děd. rolí; povin
nosti jako Krakovský.Vóclav Koza měl 1etr.II,
2 str. III, tř. děd. rolí; povinnosti jako Krakoveký.
Jan Doležal měl 1 str. 2 věr. II., 1 str. 2 věr II,
tř. dědič. rolí; úroků platil 7 kr. půlletně, povinnosti
ostatní jabo Krskovaký. Jan Zadrobil měl 8 věr,
II. a 8 věr. III. tř. děd. rolí; úroků platil 1 kr. 1:/,
den. půlietně, ostatní jako Krakovský. Jiřík Ko
žešník měl 3 věr. III. tř. děd. rolí; platil 1 kr. 8
den. úroků,ostatní jako Krakovský,Jiřík Sadovský
měl také 4 věr. děd. rolí; úroků platil 41/, den.,
ostatní jako Krakovský. Matěj Žába star. měl 1 atr.
III. tř. děd. rolí; robotoval 1 den týdně. Václav
Komárek měl 3 str. 1 věr. II tř., 7 str. III. tř. děd
rolí, pod 1 vůz lonky děd.; úroků platil 14 kr. 1/'
d, robotoval 1 den týdně. Jan Komárek nemělpo
zemku; robotoval 1 den týdně. Jan Hodič měl ?
věr. IIL. tř. děd. rolí; platil 1 kr. 8 den. úroků, ro
botoval 1 den. Václav Maršon měl pod '/, vozu
děd louky; úroků platil 1 kr. půlletně a robotoval 1
den týdně. Václav Maštalka měl pod 1 vůz louky
pod plat roční35 kr; robotoval1 den týdně—Celá
obec odvádělavrchnosti ročně platu stálého na
pana děkana při ev. Jiří 16 zl. 56 kr., při sv.
Havle též tolik ; pánům -komisařům 8 zl., společným
sloužícím 2 21. 38 kr., maeitého „aufslaga“ 14 zl. 16
kr., slouhovi sejpky 13 atr. žita, odapravování mostův
ročně 5 zl. V Předměřicíchbyla panská hospoda
z které se platilo do důchoda ročně 110 zl. — Byly
zde dva mlýny, jeden ee sedmerým složením a ja
helkou, drahý psk s dvojím složením. Z obou mlýnů
se platilo nájmu do důchodu 370 zl. rýnek.

Úmartí. Paní Anna Uhlířová,majitelka domu
a hostince „U zeleného stromu“ v Hradci Krá
lové, zemřela, zaopatřena svátostmi nmírajících;
dne 15. prosince 1904 v 81. roce věku svého.
Pohřeb byl dne 18. prosince t. r. na hřbitově
pouchovakém. — V Kydlinovězemřela 19. t. m'
zaopatřena sv. svátosti pí. Johanna Střemchová,
vdova po mlynáři a majitelka realit, v 72. roce
svého života. Pohřeb konal se ve čtvrtek 22. pro
since ze mlýna Kydlinovského na hřbitov v Plo
tištích. — Vldp. P. Evermod Václav Blatenský.,
děkan v Humpolci, dok:or bohosloví, bisk. konsist
rada, senior kanonie Želivské, zemřel 20. t m.
zaopatřen uv. svátostmi umírajících v 81. roku
věku svého, v 55. roce svého professu řeholního
a 53. roce svého kněžství. Pohřeb konal se ve

čevrick 22. prosince na hřbitově v Humpolci.„i p.
Z Opatovic mad Labem. V pátek dve

16. t. m. odpoledne rozezvučely se svony celé
kolatury, aby smutnou správu zvěstily, že nebes
Pan povolal k Sobě věrného sluhu svého P. Vá
clava Pišla, čestného děkana a faráře v Opatovicích
nad Labem. Jaké lásce a úctě těšil se v Pánu
zesnulý, o tom nejlepší důkaz podal pohřeb jeho
v pondělídne 19. t. m. Tak mohutný průvod
pohřební již dávno Opatovice neviděly. Deputace
občanů z osad, kde dříve působil, školní mládež
ze všech přifařených škol se svými pp. učiteli,
basičské sbory z Březhradu, Čeperky, Pohřebačky
a Opatovic, všechny ostatní místní spolky 8 obec
ním zastapitelstvem v čele, velký počet učitelstva
a 32 kněží vedle nepřebledného množství obyva
teletva domácího i přespolního doprovodiliv Pánu
zesnulého k poslednímu odpočinku. Kondukt vedi
vadp. kanovník Barták z Hradce Králové. Když
tělesné pozůstatky v Pánu zesnulého naposledy
stanuly před hlavním oltářem, vystoupil na kasa
telnu vdp. Frt. Sedlatý, děkan ždánický, aby po
přání v Pánu zesnulého nad jeho rakví několik
slov pronesl. Stručnými jen rysy, ale velmi trefně
nastínil dobrou povahu v Pánu zesnulého. Když
pak zmínil se o dlouhém a velice bolestném utr
pení jeho, když vyřizoval poslední pozdrav kola
turníkům, jež tolik miloval a za něž i na emrtel
ném lůžku se modlíval, nezůstalo jediného oka
suchého. Boino jest vzpomínati na okamžik, kdy
z duše všech promluvil slova útěchy vsdp. ka
novník Barták. Tak horoucně, tak přátelsky upřímně
přál v Pánu zesnulému klidu, jehož se muv ži
votě Jen tak malou měrou dostávalo. Za zvuků
dojemné národní hymny a za tklivého štkání přátel
a nesčetnéhomnožství hostí spuštěna rakev v chladný
brob. R. i. p.

Z Černileva. ZdejšíkatolickéJednota
řádá obvyklý avůj ples v neděli dne 8. I
1906 a výroční ou hromadu 22. ledna 1905.

Osleva Neposkvrněného Početí
Panny Harie v levě. Ze všech stran
čteme zprávy, jak stkvěle oslaveno bylo jubileum Ne

kvrněného Početía proto ani my katolíci kolatu
llovské nemůžemesŘstati pozadu ta, kde sejedná

o veřejné projevení úcty Metky aaší nebeské. Již 2.
října na neděli růšencovou konali jeme ku poctě Panay
Neposkvrsěné velký manifestační průvod do Hradce
Králové. S nadšením za zvaků hudby rosléhalo se
teukráte daleko široko z úst 2000 katolíků : „Tisíckrát
pozdravujeme Tebe Matičko Krista Ježíše“. Veřejně
vysnali jeme víra svou jakožto dítky Marianské. Stře
dem však oslavy jubilea bylo „triduam“ čili třídenní
dachovní cvičení, kteréž ve dnech 6., 7. a 8. prosince
u oás konal obětavý slaba Páně vdp. Dr. Frant. Šalc,
koneistorní rada a professor bohosloví z Hradce Krá
lové. Velice povtevě a jasně mluvil k nám o sedmi
radostech Panny Marie a promlovy jebo měly takový
účinek, že za tyto tří dny 1200 osob přijalo sv. svá
tosti. Obnoven a to skvostně chrám Paně a obnoveny
byly i duše naše jistě ku poctě a radosti Královny
nebeské. Vdp. Dra Frant. Šalcovi vzdávají všichni
katolíci kolatury černilovská apřímné díky za jeho
laskavost a obětavost, se kterou po tří dny tak nad
Šeně mlavil k nám. Panna Neposkvrněná nechť vy
prosí ma hojnost milostí a požehnání Božího pro další
jeho práce. A Pán Bůb kéž dá nám více tak borlivých
a obětavých pracovníků na prospěch naší av. kato
lické církve.

Z Třebechovle. V neděli 11.t. m. pořádala
Jednota naše „Tambarašský koncert“ spojený s mi
kulášskou zábavou. Zábava vydařila se nad očekávání
stkvěle. Sál byl v pravém smysla přeplněn, tak že

počasí súčastnili se též členové a členky bratrského
spolku Týuištekébo. Zábava zahájena proslovem al.
Kolcové, načež pokračováno v programu pp. tamba
rašů. kterýž atfidán byl elovými výstupy. Kol 11, hod.
započato s mikulášskou nadílkoo, kteráž a mnohých
vyvolala překřapení i veselost. Nebudeme se rozepi
sovati, o nadšení, jaké způsobili účinkující tamburaši
z jednoty katol. tovaryšů královéhradeckých ; můžeme
směle tvrditi, že podobná zábava u nás pořádána
dosud nebylu. Se zájmem sledováno každé číslo pro
gramu tamburašského a když konečněnadešlo poslední,
hledělo obecenstvo boařlivým potleskem přiměti dp.
dirigenta k opakování. Končíce děkujeme všem, kteříž
o zdar zábavy se přičinili, jakož i p. Jos. Vanickému
za laskavé propůjčení klavíru.

Posor mna„vlastemee“! Jakýsi Fr. Ur
ban rozesílá po spolcích živnostenských brožurky,
v nichž bouří proti všemu katolickému nafukuje
se při tom „vzácným vlastenectvím“. Proto pozor
na takové apoštoly|

BRolnicko-živnostenská boveda v Zá
mělí pořádá dne 26. prosince 1904 v hostinci
p. Josefa Hlaváčka členskou schůzi, při které po
jedná pan František Chalupa, okresní zvěrolékař
v Kostelci n. 0., „O praktických zkušenostech
£ dosavádního chovu dobytka hovězího.“ Začátek
o 2. hod. odpol. Vzhledem ku časově důležitosti
přednášky jest co nejhojnější účast členstva nej
výše žádoucí a jsou i hosté vřele vítáni.

Sv. missle. Od 27. listopadu do 4. pro
since konali Otoové T. J. P. Ant. Rejzek, superior
z Hradce Králové a P. Kurel Lerch z Prahy av.
missii v Bělé u Přelouče. Účastenství věřících bylo
po celý Čas sv. missie hojné, kteří 8 pozorností
hlásané pravdy náboženské poslouchali a poslední
tři dny sotva chrám Páně všecky pojmouti mohl.
Koranou slavností bylo v neděli dne 4. prosince
svěcení missionárního kříže za účastenství z farní
osady i z okolí tak četného, že sotva polovice
účastníků do chrámu Páně vejíti mohla. Sv. svá
tosti přijalo 1500 kajícníků.

Z Přelemče. (Lidové přednášky). Sove
ročeská jednota zdejší (dámský odbor)v měsíci listo
padu svolala delegáty všech zdejších spolků a nsnesla
se pod protektorátem zdejší slavné městské rady v zá
loženském domě pořádati dva cykly přednášek lido
vých a to v adventě v r. 1904 a v době svatopostní
v r. 1906. Mnohoslibně přednášky začaly. Hned první
samlouvala se všem. „O dánských rolnících“ přednášel
27. listopadu b. r. p. t. ředitel rolnické školy v Če
ském Brodě p. Ladislav Jozek. Kéž by takových bylo
více| Potom 4. prosince „Vydání notná a zbytečná“
a pak 8. prosince „Vzdělanost základem blabobyta“.
Na třetí neděli adventní byla přednáška p. evang.
učitele Nepokoje: „Smysl českých dějin“. — Každý
čekal něco jiného, než co ualyšel. Pan učitel—mladík
pustil se do thematu, se kterého nebude až za 26 lat,
až se jebo věk zdvojí a nabude trochu zkušeností.
Jeho odvážlivost v každém směru hraničí se směloatí.
Poznámek ei nevzal a psmět mu často selhala. Útrpnost
vzbozoval bned z počátku. Co by tomu sám řekl,
kdyby ee našel nějaký klerikál, jenž by ae odvážil ve
shromáždění 180 osob, mezi nimiž by bylo katolíků
asi 20 a pateronásobné množství evangelíků, a tak se
vyjadřoval o konfesí augsburské, o universitách onoho
věku, o vzdělanosti obecného lidu za reformace, o pů
sobení duchovních evang., o vadách reformatorů a
příznivců ze šlechty tehdejší, o pověrách v lidu, jako
učinil p. učitel evangelík Nepokoj v Přelouči?| Ne
škodilo by mu, když chcezasednout tak záhy na soud,
by si přečetl aspoň nějakou kloudnou knihu nestrannou
a pak by soudil o působeníJesuitů v tak zvané pro
tireformaci po bitvě na Bílé Hoře jinak. Měl by ai
přečísti pojednání o universitách v době reformace a

pak porovnat úroveňjejich s vysokým ačením pražským.enom a jenom odpůrce banět a stavět je na pranýř
nezasloužený, nesvědčí o kř. apravedlivosti. Odkud
pak Jan Amos Komenský vzal všecka učenost, na čem
stavěl tento arciačitel? Úi sám všecko si £ hlavy vy
tmyslil? Mám za to, že takovými nedouky a tak

dpřtjní vychovateliti nenáviděníJssnité přecnebyliI
nečetl 5; Nepokoj, še mnosí i z evangelíků posýlalisvé eyny doškol Jesnitův? ©Nečetl, še Otcové Ť.J.

sami prosili s to nejednou, by obracování dělo se jen
pončováním, bes pomoci pověstných dragounů? Zcelé
přednášky vanuls nenávist « sášt ke katolicismu a

(mu, Pan Nepokoj se smýlil velice. Čokal, že bude
mluviti ku nerosvážným pouse mladíkům neb stoupen
cům sociální demokracie, ale kdepak! Přednáška ani

zakončením svým nepohoule a sám tnusel doznati, že
ho pamět několikrát opustila aže se minal cíle. Na
takové théma se odvážiti lze pouze řečníka vyškole
nému, vědátoru zkušenému a ještě ne bez pozoámek|
Iou poznalijeme, že p. Nepokojje nomen—omen —1!

pdraby a omělosti aš mnoho, jež by lepší věci bylabodna

Ze Dvora Králové m. L. Přednáškavp
Fr. Jukla z Hradce Kr., v neděli dne 11. prosince
odpol. zde konaná „o výsnamu všeodborového
sdružení“, byla velmi četně navštívena a odbočka
„Všeodb. sdružení křesť. dělnictva“ vstoupí v ži
vot dnem 1. ledna 1405. Za funkcionáře odbočky
jsou zvolení pp.: J. Pótecb předsedou, Frant. Malý
místopředsedou, Frant. Bánmit ml. jednátelem a
Prokop Pavelka pokladníkem. Za revisory účtů
byli zvoleni pp.: Jan Pavelka a Josef Komarovský.
Upozorňujeme, že mimo jmenované fankcionáře
není nikdo oprávněn příspěvky pro „Všeodb. sdru
žení“ přijímati. — Téhož dne a ve stejnou hodinu
řečnil zde v Sokolovně o „náboženství a životě“
bývalý katecheta J. Svozil z Moravy za slabého
účastenství. Po skončené přednášce odjel odtud
o 6. hod. več. řečnit do Libštátu. — Na nový rok
bude zde provedena od školních dětí vánoční
hra „Mladí pastýři betlemští“ se zpěvy, budbou
a deklamacemi ve prospěch chudých školních dětí.
Hlavoí zásluhu o provedení této hry vánoční má
p. Em. Štocký, učitel měšťanské školy zdejší, jenž
zvám jest již z Jaroměře koncerty, jež tam jeho
záslahou častěji byly pořádány.

Z Pusté Kamenice. (Odpověďna „Černý
koutek“v „Čase“ z20. listop.) My farníci z Pusté
Kamenice rozbodně se stavíme proti nespravedli
věmu výpadu helvetského dopisovatele na našeho
dp. faráře; ten konal jen svoji pastýřaekou povin
nost, když laskavě domlouval odpadlé vdově, aby
se do církve vrátila. Lži, které pisatel na onu u
dálost přivěsil, ukazují v pravém světle tu „e
vangelickou“ pravdomluvnost. — A že helvetský
„Cas“ nepravd oněch neodvolal, tomu se až ani
dost málo nedivíme. Helvetskému pisateli sdělujeme,
Že se mu nijak nepodaří našeho duchovuiho pa
stýře před námi zostudit. Známe svého pastýře
trochu líp než některý prolhaný evangelík. On
pro nás dělá zlásky všecko ochotně; je-li potřebí,
spěchá k nemocnému za každé nepohody, at ve
dne ať v noci. Za to však některý evangelický
farář pracuje pohodlněji. Zoali jsme jednoho e
vangelického duchovního, který k svému chudému
souvěrci nechtěl pospíšiti 8 duchovní útěchou jen
proto, že by musil jít pěšky. Když pak pana pa
stora na pohřebpřivedli, slyšel tento pán od ně
kterých svých oveček nepříjemné domluvy. Pan
pastor však byl chytrý; tázal se, zda si umírající
evangelík upřímně náboženské útěchy přál. Od
povědělo se mu, že by mu to bývalo skutečně
velice milé. Na to pan pastor potěšil zkorimoucené
ovečky: „Když po mém příchodu nemocný tolik
toužil, jest to stejné, jako bych byl k němu při
Šel.“ Možná, že měl trochu pravdy. Ale u katoli
ckého faráře by se sotva tak veliká „horlivost“
vyskytla.

Z Dobrmšky. Dne 8. prosince 1904 byl po
řádán v paviloně v městských sadech v Dobrušce
filharmonický koncert volného adražení hudebníků
z Dobrošky a okolí a pěveckých spolků „Vlasty“ a
„Dobroše“ osobním řízením p. Jos Novotného, hudeb.
skladatele, řid. kůra a sbormistra pěveckých jednot,
e programem vybraným, v němž střídaly se skladby
Smetanovy, Dvořákovy,Schubertovy, Bendlovy, Pallovy
aj. Ačkoliv byl pořad z velmi těžkých, nesnadno pří
stupných a pro venkor s obtížemi spojených čísel,
bylo každé precisně provedeno. Zejména symfvnická
báseň nesmrtelného B. Smetany uchvátila veškeré obe
censtvo tak, že vyvolala pravou boaři potlesku. Totéž
platí o Pallových Česk. tancích, přednesených mužským
sborem „Dobroš“. Schubertova „Symfonie“ byla velmi
pozorně přednesena; v ní krásně a dojemně vynikaly
flétny, hoboa, fagoty a lesní rohy. Zvláštní pozornosti
zasluhuje celá řada bouslistů, kteří jak pěkným před
nesem, tak i stejným tabem smyčej nás překvapili
Velice líbil se Bendlův „Svatý Jiří“, přednesený smí
šeným sborem pěveckých jednot „Vlastou“ a „Dobro
šem“ s barytenovým sólem a průvodem velkého o
chestru, který vyvolal velkou bouři potlesku s po
známkou, že měl býti delší.

Ze Žišelie m. C. (Dokončení). Průprava
k obnově chrámů duchovních — duší lidských —
koná jistě slovo Boží, jež věřícímu lidu s kazatelny
hlásáno bývá. A i tomuto důležitému místa v chrámu
Svatoprokopském u nás věnována při opravách nále
žitá pozornost. Skvestná v pravdě úprava a výzdoba
této kazatelny činí p. A. Outlovi a p. Novákoviz Kutné
Hory všecku čest! Též malíř kutnohorský p. Vyseka|
zavděčil se nám malbou čtyř avatých Evaogelistů na
kazatelně upevněných v plné míře. Oprava této okrasy
domu Božího vyžádala 382 K. Nezapomenato též na
tolik již potřebnou opravu křtitelnice se soškami Póna
Ježíše a sv. Jana Kř. Presbytář o jeden stupeň vhodna
rozšířen, mřížka v souladu a hlavním oltářem a ka.
zatelnou velmi pěkně tónem mramorovým natřena. A
jestliže k tomu vzpomeneme, še sama městská raga
v Žiželicích dvě lavice své v presbytáři též opraviti
a možno říci i skvostně vyzdobiti si dala, pak celek
presbytáře v krásném souladu hlásá jistě důstojnost
místa v chrámu Páně nejdůležitějšího. — A podiví ae
kašdý, 00 s pomocí Boží a šlechetných dobrodipců

pořízena zelená kaeule, jíž dosud kostel postrádal
60 K), slušný pohřební příkrov e fialovým křížem
60 K), do Bošího hrobu opravena socha Těla Páně
80 K), postříbřena věčné lampa (20 K) a kaditejn;ce

(10 K), pozlacená monstrance jiš velmi sešlá (13 K),
pozlaceno ciborinm (34 K), získán nový misál (48 K),



zříseny 2 fialové korouhve (43 K), opraveny sochy av.

Jens Nep. (80 B ov. Jeans Kf. na oltáři(80 K), ov.
Václava (30 K), bl.Matky Páně s Ježíškem (0 K), neoltáře Lourdeké P. Marie a Bošského úně
k adorujícím andělům pořízeny umělecky pracované
jednoramenné avícny (80 K), gotickou tepamínou vy
sdobený starý kalich pozlacen (30 K), místo nešlého,
oprevy neschopného kalicha druhého zís kalich
nový jedním štědrým dobrodineem (90 K). Dosmíně
ných již kapliček před oltářem nově zařízeny 3 ozdobné
lampičky (24 K), pro ministranty čtyři nové roobetky

P) Uvredeme-lipak, še menší ony oltáře RodičkyÍ a Srdce Páně vyžadovaly celkem s ozdobnou
mřížkou kolem kapliček 766 K a 818 K oprava oltáře
hlavního, pozná každý, jak šleohetnému snažení ve
spolnémn žebnal Bůh nám v díle aměřajícím ke cti
s chvále Jeho. Když se raka k race vine, snadno vše
se vykoná! Proto duchovní správa pevně doufá, že jí
šlechetní dobrodincové i dále k toma nápomocni budou,
by zřízením nových oltářů na počest sv. Václava a
av. Jana Křtitele harmonický ladný celek chrámu avato
Prokopského v Žiželicích byl důstojně dokončen. Všem
dosavadním dobrodincům voláme z hloubi duše: „Zaplat
a žehnej mnohonásobně Růb“! Obmýšlenéma pak zří
sení dvou naznačených oltářů: „Zdař Bůh“|

Z Uúslavě. Jako zvláštnost našeho společen
skóbo života zaznamonati alaší snabu o prohloubení
vzdělání širších vrstev našeho občanutva. Všecky téměř
spolky se předhánějí, aby členům svým posloužily
řadou přednášek poučných ze všech odvětví vědeckých.
Stalo se tak především zásluhou spolku paní a dívek,
jenž již roku lonskébo učinil náběh a letos ve aré
snaze horlivě pokračuje. Členovésboru professorského
zdejšího gymnasia uvázali se ochotně k přednášení a
bylo by žádonono, aby se tak dáloi budoucně. Ovšem
třeba při tom zůstati klidným, když enad tomu neb
onomu kritiku, který sice dobře dovede hubovati, ale
špátně k práci raka přiložiti, nebode všecko vhod.
Stačí, že dostane se přece některé to dobré zrnéčko
do úrodných duší a že pro budoucnost teprve ukáže
kus zdara a kdyby nic jiného, aspoň sblíží obecenstvo
s ústavem, proti němuž tolik skrytých proudů praco
valo a nepřestává pracovati, —. Veřejnost naše jest
nyní napjata, jak dopadnevolba primáře okr. nemoc
nice. O místo uchází se dosavadní sekundář p. Dr.
Konrád, druhý eekondář Dr. Rychetský, operater a
em. první assistent profesdra Maydla Dr. Horák a
assistent vídeňské kliniky Dr. Čermák, Die kompro
miesu prý lékařskou organisací smlaveného a okres.
výbora odporačeného bude jmenován Dr. Konrád
primářem, Dr. Rychetský sekandářem a Dr. Horák opera
terem okr. nemocnice. Byloby to pro kompetenty nej
milejší rozluštění. —Rozpočet ubecní na rok 1905 zvýšen
bude o 99, Chystá se prý značné množství nových
projektů. Škarohlídové ovšem toma nevěří a zle se
durdí na to, že provolání nynější vládnoucí strany před
volbami slibovalo bráti zřetel co největší na kapsy
poplatnictva a teď skutek — utek. Jame právem zvě
davi, co rok 1905 městu přinese. — Po novém roce
má v Dusíkové divadle zahájiti řadu představení
Trnkova divadelní společnost. Začne tedy masopust
hodně z vesela. Bude-li pravdou, že cbystá se ještě asi
půl tactu novýchvěnečkůa plesů, pak kapsyubobých
tatínků obrátí se až na raby.

Z Kutné Hory. Čehojemesepřinovostavbě
dráhy obávali a nač jsme již před zadáváním koncese
pozornost obraceli, to 86 stalo. Drába byla zadána, a
při tom nevymíněnu, aby svěřeny byly práce živnost
nictva zdejšího okresu. Teď bude pozdě chyba napra
vovati. Vinu ovšem nese živnostnictvo samo, které se
v čas nepřihlásilo o svá práva. Hubovati při půllitra
je pozdě. Viděti, že organisace našeho řemeslnictva je
nedobráa že místní třenicepřinášejíma škodu,kterou
pozdě lze napraviti. Nechť obrátí se na evé zástupce
vědycky v čas a svornon snahou podaří se jim dosíci
úspěchu.Mají zástupcejak v městskéradě, takv ko
misi stavební nového dražního projektu. — Stejně
hořkým douškem je sokolovna, kterva spolek nabízí
městu a proti jejímuž převzetí se také po straně moc
mlaví. Bude to tvrdý oříšek, ale lousknout se musí.
Ostatně žádá se převzetí její přímo od strany, která
ji budovala a které bylo již tehdy ukéráno, jak ne
šťastně jest budova projektována. A tak končí rok
V samé nespokojenosti, kterou zavinili si však ti, kteří
se nyní kysele ošklíbají. Víceprozíravosti v novém roce!

Panu Sezemskému v Nové Pace a
jeho zvlaštníimu zpravodaji „Posla Za
hrobníhbo“. Při přednáškách o spiritismu kona
ných v Semilech, Jilemnici a Nové Pace měl jsem
na mysli, abyiv našich horách krkonošských lidé
poznali pravdu o 8apiritismu. Tisíce rodin poznalo
ji a mnoho i rozamnějšíchspiritistů 8ní souhlasí,
jak mě ústně i písemně mnozí z nich 8 díky ujis
tili, Proto asi pan ŠSesemský se svým zvlášním
zpravodajem rozvinují pomocí letáků horečnou čin
post, aby alespoň u těch nejbloupějších ještě po
mohli své pošramocené reputaci na nohy. Při tom
ovšem neštití se oba ani podezřívání, tupení, lži,
nepravd afarizejství. První leták má nadpis: Všem
odpůrcům novodobé vědy „Spiritismu“ na nváženou.
Tam pro své tvrzení dovolává se pisatel profesora
Zóllnera, Dra K. Du Prela, barona Hellenbachaa
jiných učenců. Při tom však zapomíná, že ani
Zóllner, jako blavní zástupce, ani všichni ti ostatní
učeaci dohromady, co jich jmenuje, dosud nedo
kázali a také nedokážou existenci Čtvrté dimense,
pomocí které se vysvětloje prostupnost těl, mate
rialisace duchů a zjevování mrtvých. O tom Be
tam také nečiní ani zmínku, že tam jmenovaný
Dr. Du Prel svou soustavou transcedentálního sub
jektu a odického přenosu vůle odhaluje podvod
spiritistických redaktorů a podobných lidí, kteří s tím
souhlasí, Bami „v duchy“ nevěří a přece za

niz prostý lid časopisy a letáky dále balamutí.
o tam také nestojí, že právě jmenovaný baron

Hellenbach to je, který praví: „Spiritistické spolky,
které máme, k ničemu se nehodí; já jsem to jiš
častokráte řekl korunaímu princi (Rudolfovi), aby

byly všechny rozpuštěny a zakázány, neboť tam
«9 spiritismus pěstuje jako náboženství. (Pohled do
spiritiemu str. 68.). Že spiritistickémedium Parker,
kdys se tím velice obohatil, nazval spiritismus:
„blásnovatví té doby“, tam také nestojí. Pak se
jim tam do kráma nehodil Schiff, Waodt, Dr.
Browne, Manetho, Dr. Sage, Dubský, ba ani sám
ubohý Allan Kardek nedostal milost a byl vyhozen;
rovněž tam scházejí apiritističtí podvodníci jako:
Regazoni, Slade, Bread, Mirigiolo,Tomson, Bastiáu,
Cookeová, Rotbeová a jiní a jiné. Že profesor
Oskar Simoni a Weichert, kteří šmejdy, švindle,
podvody a kejklířství spiritistů odbalojí, jsou dle
letáků p. Sezemského komedianti, kejklíři a oska
motéři, právě nemyslím a proto táži se: jak po

tom měli bychom nazvati ty, kteří pod roaškouspiritismu tyto kejkle, komedie, šmejdy a podvody
provádějí a tím vědomě lid klamou a podvádějí a
pomocí čirého pohanství a budbismu dobrý kato
lický lid připravují o jeho víra a náboženatví?!
Kdyby p. Sezemský znal skutečný život mnobých
medií spiritistických anebo alespoň si přečetl spis:
„Lo Spiritiemo od Franco, myslím, žé by mnoho
o mravnosti a zbožnosti jejich ae ani nezmiňoval.
Že podvody, kejklířství a nemravnost pod rouškou
spiritismu apiritisté, mediániprováděli a provádějí, to
dokazují 1.) učenci apiritističtí, 2.) media, 3.) pi
ritisté, a 4.) pan Sezemský sám svými letáky. Drahý
leták má nadpis: „Komediantetví a spiritismus“
Obsahuje sice pouze20 vět, v nichž je však obsašeno
16 lží a nepravd. Pravopisné cbyby a gormanismy,
(8 nimiž má korrektor v Semilech mučednickou
práci), jsem už ani nepočítal. Kdo je tento zvláštní
zpravodaj, „PoslaZáhrobního“, kterýto píše, nechť
se Čtenáři zeptají onoho člověka, jenž na schůzi
v Semilech nechtěl povědit savé jméno, který Be
cestou do Benešova vydával za Kavána a v Jilem
pici prohlásil, že prý se jmenuje Čivrný. — Divím
se p. Sezemskému, proč, když jsem v Nové Pave
ve veřejné schůzi přednášel, místo tak chatrných
informací, které na achůzi přítomní mediáni sami
odsuzují, nepřišel sám poslechvoutí; byl by sio mé
přednášce udělal jistě správnější úsudek. Co se
týče chyb, které duchové kfivouční i p. Sezem
skému vnukají jako: že na svátek Všech svatých
kněží odbývají posvátný obřad reguie (Posel Zá
brobní r. V., č.1., str. 2.), dále, že německé slovo
Kirche neznamená vždycky kostel, ale takó mnobdy
církev (tamtéž str. 7.), dále oo se týče té zá
ložny u Jilemnice, Suchdolu a jiných, nebudu mu
to ani vytýkati, poněvadž myslím, že je to u něho
nevědomost nezaviněná. Ale divné je mi přece,
proč v téže dobé zase „vyslovaje mi díky, že jsem
si povšiml tak nepatrných lidí, jako jsou spiritisté
a radí mi zcela vážně, abych podruhé přišel do
Prahy, že mi tam doktoři, inženýři, úředníci a
jiné osoby povědí, co na spiritisma pravdy a co
ži“. Vždyť mi to mol říci pan Sezemský sám.
No ale, když touží po odpovědi z Prahy, dám mu
ji z Prahy sám. Je to dopis spiritistického re
daktora „Hvězdy Záhrobní“ a zároveň úředníka
dráhy z Prahy p. B. Píchy. Ten zní: „"eledůstuj
nému Pánu, panu P. Fillerovi v Semilech. Právě
dočítám se v „Národní Politice“ zprávy z „Budi
voje“, že ráčil jste přednáškou o vpiritismu do
kázati bludnost tohoto učení. Snad je Vám, vele
důstojný pane povědomo, že já uctivě podepsaný
byl jsem také hlasatelem spiritismu. Připravuji ze
svých praktických zkušeností asvých theoretických
studi! publikaci proti spiritismu a sbírám materiál
věcný i myšlénkový, pročež dovoluji si obrátiti se
na Vás, veledůstojný pane, se snažnou prosbou,
abyste si, pokud ovšem as stačí, neobtěžoval,
laskavě se mnou sděliti — byť i stručně — hlavní
rysy svých názorů na věc. Budu Vám za každé
sdělení vděčen a naději ge, že vzhledem k věci
mé jinak zajisté ne neskromné prosby neoslyšíte.
Pedotýkám jen, že publikaci jsem již před léty
slíbil. Znamenám se 8 uctivou poklonou Vaší vele
důstojnosti oddaný Bedřich Pícha, úředaík dráhy,
Praha, Bredovská al., č. 7. —Josef Filler, kaplan.

Stavba movéhochrámu v Náchodě.
K účeli tomu na uctění památky svěčnělé + pí
Josefiuy Tomsové věnovali : 15 K: p. Arnošt Vítek,
okr. tajemník v Náchodě a po 10 K: Dr. Dvořák
8 choti a pí Hed. Zemanová, choť učitele v Ná
chodě. — Dále na stavbu tu mimo sbírky kostelní
odvedli: 200 K sl. obec města Náchoda; 40 K
sbor professor<ký na realce v Náchodě; 20 K
spolek sv. Bomfáce v Praze; 12 K nejmenovaná
paví; 10 K p. Ant. Maryška v Náchodě; 6 K pí
Anna Slavíková v Náchodě a po 2 K: p. Aut.
Junko z Dobrošova, pí Auna Pozděnová a sl. Lud.
Pozděnová, obě v Náchodě. Stavební tond dosábl
výše 72.309 K 81 h. — Šlechetným příznivcům a
dobrodincům vzdávají se nejvřelejší díky 8 prosbou
zu další dobrotivé příspěvky, jež se přijímají na
děkanství aneb zasýlati mohou přímo poštou též
na spolek pro vystavění nového chrámu Páně sv.
Vavřince v Náchodě,

Fodporujme české závedy! V předvánočním Čase jsou obtěžování čeští kněží spou
stou cenníků očmeckých a maďarských. Docházejí
na př. německé cenníky na svíčky a maďarské
vzorky obrázků. Proto upozorňujeme znovu, že
kostelní svíce dodávají solidní firmy J. Pilnáček
v Hradci Králové a avíčkárna „Monopol“ v Mladé
Boleslavi; vkusné obrázky, umělecká to díla čes
kých malířů, dodává K. Šimek v Čes. Badějovicích.

K jubileu marianskému vydal v Čas:
Úvahách vdp. Dr. Fr. Reyl vhodný spisek,
v němž je popularně vyložen článek víry
o Neposkvrněném početí Panny Marie a
potvrzení tohoto článku Jurdským zjevením.
Spisek se hodí ku hromadnému šíření na
každé katolické osadě. Cena 8 h, při větší
objednávcesleva. — Prvý náklad v po
čtu 4000 exemplářů již rozebrán.
Uspořádánotedy právě druhé vy
dání. Objednávky vyřídí administrace
Časových Úvah v Hradci Králové.

V
Různé zprávy.

V PRAZE »OBNOVU«
dostati lse v knihkupectví p. Františka ©Hovorky
o Žitnéulicí a vprodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.

(8) Zmají naše alabímy. Tímto nadpi
sem „Slovo“ uvádí poznámku k řeči: poslance
Klampara podotýkajícího, že poměr slovanského
a němockého školství v sudetských zemích nesrov
nává se 8 procentem obyvatelstva. A p. Prade
k tomu pozaamenal: „To proto, poněvadě V..e
střední skoly vychovávají budoací úředníky, «y,
v nich vychováváme průmyslníky a obchodpík,“.
Blovo dí: „Co tím cbtěl říci, je patrno — vy ší
význam učilišťněmeckých, větší porozumění Né ců
pro životní potřeby. Němeo pracuje k osamostat
nění avému, Čech vychovává se k podřízenému
živoření ve jbu úřední služby, Středoškolští pro
fesoři čeští netuší ani, co vloženo jim do rakou
a co jedna jejich geuerace zkazila na několika
generacích svěřenéhojim dorostu národa“. „Slovo“
má dílem pravdu a dílem nemá. Souhlasíme, že
jest potřebí více se staratio různá odvátví hospo
dářská než posavad. Po českém probuzení slo
vesném a politickém musí snahy naše směřovati
k důkladuěmu probuzení národohospodářskéma,
jemuž ještě stile překáží náluda politisování, vy
pěstěná tradicí a podporováca podmínkami boje
národnostního. Ale na druhé straně oašinci jako
úředníci ve státní správě jsou také na místě. Vždyt
dle zdravého názoru politického bylo velikou chy
bou, že od státní služby politickými frasemi byli
jsme odrazováni, kdežto Němci dovedli všechna
důležitá místa obsaditi a naše práva potlačovati.
Naprosto pak nerozumíme poznámce „Slova“, že
středoškolští profesoři zkazili několik generací
našeho dorostu. To jest obvinění, nahmátnaté bez
rozmyslu z toho směra povrchního myšlení, jež
samo v sobě jest spokojeno, jen když kritiauje.
Středoškolští profesoři, dříve nežli „Slovo“ počalo
vycházeti, dobře věděli, kde jsou chyby a co kde
schází, ale, nejsouce tvůrci středoškolského vyučo
vacího systému, masí se říditi předepsanými osno
vami. Proto, nejméně řečeno bezblavostí jest, viniti
je,že zkazili několik generací. Je-li již nutno tří
biti názory o rozličných stráokách našeho národ
dního života, děj ae tak se zdravým rozumem a
nikoli jednostranným přestřelováním.

Následky zákona Kombesova vo
Franeli ukazují se takto: Město Paříž bude
museti platit na školy 40 millionů franků. Stavba
škol těchto bude státi 200 milionů. Marseille musí
stavěti 29 škol pro 700 dětí, což bude státi
23,100.000 frauků. Celkem zrušeno bylo 4000 škol
se 400.000 žáky. — To jsou jem výlohy na školy
ve dvou městech. Jaké výlohy vzejdou Francii
8 nemocnicemi, chudobinci, sirotčinci a jinými
ústavy dobročinnými? ©

„Český lev“ proti —šesáctví. VJičíně
počali vydávati časopis „Český lev“, jenž se prý
rozježí proti každému klerikalismu, starému šo
sáctví, protekci a jiným nepěkným vlastnostem.
Na utišení rozčilení svého bude přijímati inserty
bez ohledu, jakého kdojest vyznání. — Milý brachu,
přichásíš už pozdé, máš tady konkurentů na tucty.

Nová strama (agrární) založenaprávě pro
Moravu a Slezsko, jejíž program kryje se 8 pro
gramem strany agrární v Čechách.

(8) „Obrana zeměděleů“ 13.prosinceuvádí
že redaktor Myslivecvyčítal Mladočechům na schůzi
v Kolíně, že posl. Pacák žádal „Čecha“, aby při
nesl zpráva o jeho veřejné schůzi. Nevíme jistě,
zda noticka tato jest pravdiva a zda slova p.
Myslivcova byla výčitkou. Pochybojeme však
oprávněně. Není zajisté důvodu, proč by denník
slušné žádosti nevyhověl a proč by se stavěl na
takové výlačné stanovisko právě proti předsedovi
kluba českých poslanců. Katolický tisk musí vědy
říditi se společenskou ochotou, která nepoškozuje
zásad a benevolenci jest mu projevovati i vůči tomu,
jenš stojí na posledním stupni společenském 1
vůči tomu, jenž má nepopíratelný vliv v šivotě
veřejném jeko člen sborů zákonodárných.



Zánik smlouvy olušobní. Propast
Vhospodář Čelodíká (blůžkud) břsd čašéč ú
k tomu příčiny, jest povinen nahraditi ma mzdu
-a btravu, kterou vyměří starosta; byla-li smlouva
ma rok, nesmí nábruda přesahovati čtvrtinu, byla-li

«ms tři měsíce, nesmí náhrada činiti více než dva
nábtinu ročních služebních příjmů čeledínových.

"PHjmytěmi rozumísejak mzda placénáhotorými,
"těk prádlo, Šatstvo i strava, byla-liumlnvena; ne

tají se však do těchto příjmů dary čeledinovi
slíbené. Opustí-li čeledín před časem službu, ne

"maje žádné jpříčiny, má hospodář právo žádati,
Aby byl donucen do slažby se vrátití, a aby mu
(dabračil Škodu, kterou mu způsobil předčasným
-odéhodem ze služby. Nechce-li hospodář čeledina

t příjmouti, má právo zjednatidi na jeho místě
„jiného čeledína, a může žádati, aby mu čeledín

.(slůžka), který se služby předčasemodešel,útraty
mjednáním nového čeledína způsobené nahradil,
nebo může si je zadržeti se mady, kterou čeledín
za ním má. Mimo to bude čeledín potrestán. Při

„Je-li hospodář do olušby čeledina, o němá věděl,
aněb dle poměrů domýšteti se mohl, že bez po
volení ze služby odešel, aneb třeba pouze ho pře
chovává, jest povinen nahraditi rakon společnou a
neřozdílnou bospodářovi škodu vystoupením čele
dínovým vzešlou a výlohy s jeho stíháním spojené.
Mimo to bude přiměřeně potrestán.

Na uvážemou. Maminka vyšívá pilně —
-Elinka vyšívá pilně — Lilinka vyšívá piloě —
-Olinka vyšívá pilně. — Ale žádná nespravuje, ale
-žádná nepletel Co mně ty vánoční dárky nadělají
vwrtochů, atřevíců mám čtyři párky, ale žádnou

dobrou pončochu.

Mesaíka v Čechách. Píio se nám z Bo
dějovic: Tyto dny navštívili Jeho Excellence dr. Martin

Říha, biskůp budějovický, okresní Béjtman, místodr
žitelský rada Křikava, jakož jzemský konservator,
«dvorní rada, profóseor Braniš lešení zdejšího růšen
- cového jubilejního chrámu Páně, aby shlédli právě
- dokončenou nádhernou výzdoba fagády chrámové. —
„Byla zde provedena v Čechách dusad největší mo
-saika a sice velký obraz Panny Marie růžencové
-8 Ježíškem, u jejíž nobou amístěny json klečící po
stavy Jeho Excellence biskupa dr. M.Říhy a zakladatele
chrámu Pater Peter. Oba právě jmenovaní jsou věrně
portraitováni. — Nad obrazem a kolem něho nalé.
sají so četné, bohaté výzdoby ornamentální, rovněž
Y mosaisce vypracované. — Veliká tato práce provo

-dona byla v Části figarální známým umělcem českým
Viktorem Foerstrem, v části dekorstivní za vedení a
návodu jebo členy řádu nejsvětější Svátosti oltářní.
Náévrl mosxiky proveden byl dle přání správy klá.

:štera horlivým známým umělcem bratrem Pemtaleo
nem O. S. B. ve stylu benronský školy, a působí jako
vědy posvátným křidem linif a zbožnou výrezností,
Vzácní bosté již prohlédli dokončené dílo, vyslovili se
s nejvyšším uznáním o jeho uměleckém provedení a
dnes pohlížejí na obraz stkvící se již z dáli v nád
herných barevných tónech zbožní občané Badějvvičtí.
Malíř Viktor Foerster vyznamenám byl blahopřejným

„přípisem Jeho Excellence pana biskupa dra. Říby,
(v němž mu vysloven výraz plného uznání a vzácné
přízně. Kéž by mosaika, trvalé to omění nejstarších
dob křesťanakých, záby zdomácněla ve vlavtech mašich.

Příležitost k tomu jest: nmělec p V, Foerster, jenž
sřídil i mosaikový ústav v Praze IV. 31, něšetří mi
Šebo, by mosaikovým uměním i dach prvoklesťanský
co nejvíce se rozšířil. Chopmu se raky nabízené. 'Po

„bude i odměnou umělci saméma.

Chov drůbeže, svlášť slepic, jest u nás
-dosud pramálo oceněn. Jinak tomu v Belgii, Francii
a Dánska, kde odchovávají kořata i v zimě, nelitujíce
nákladu, vždyť kuřata a vejce se v zimě a zjara
vždy dobře zpeněží. Za tím účelem chovají ta v zimě
drůbež ve zvláštních vytápěných místnostech, užívají
přístrojů na líhnutí kuřat, nebo odchovávají kuřata
v klečích, které stavějí kolem zvlášťk tomu zřízených
kamed. V našich venkovských domácnostech bývá
drůbež mnohdy jen trpěným zlem, které prý žádného
užitku nenese. (Ovšemhospodyně tak voudicí nenra
žoje o cené sneseného vaj'čka, o tru-v slepičím atd,
počítá pouze, co slepice sní. Aby pozorovala každou
jednotlivou slepička, jak je skutečně stará, hodí-li se
drah ten pro hospodářství výnosem masa nebo vajec
a o všem tom v příruční knížce vedla ai podrobný
sáznam, ani jí nenapadne. Jí dostačí, když se ve
dvou letech zaopatří nový kohout nebo vymění od
sousedky vejce na nové pokolení. A přece bez pilného
počítání nelze se dopátrati výnosu, bez počítání i to
nejmenší hoapodářetví jest bezhlavé, nedivno pak, že

„byneme. Nějaký spisek ochovu drůbeže viděti málokde
na stolku venkovské hoepodyně. Hodně vajec v zimě
a na jaře chtěla by míti každá chovatelka slepic,
K tomunejvydatnějiprý působí,dává-lisovsimě ule.
picím do krmiva vvšených kopřiv, zra ze slunečnic a
pod., jen še ani tehdy ulepičky valně nekladou, svlášť

„když se jim do kurníka ze všech stran dereštěrbi
nemi mráz a průvan. Karafk mosí býti v ziměteplý;
s jednoducbých prken stlučený snadno promrsá, natno
ho proto obložiti, nejlépe rašelinot. Nesf dobré, míti
drůbež na noc re chlévě; tu snadno zchoulostiví a
vyjde-lř set dne ven, úpadá do nemocí. Aby se drůbež
v zimé venku trochu zahřála a spolu velmi potřeb
nou rostlinnou potravou občerstvila, uvažme listí
zelné nebo řepu napíchněme na hřebík tak vysoko,
aby slepice, chtějí-li jich dosáhnouti, musely vysko

-čitt. Má-li slepice i v simě vejce snášeti, musí býti
do toho času nálešitě vyvinuta, to jsou slípky, které
se vylíhly v březnu nebo v důbhů. Vlašlky a někteté

kdy majíce vaječaík scela vyvinutý,
snašeti. Při tom ovšem musí býti dobře krmenyi
starší slepice, a to nejen v zimě, alo i v čas peli
chání, abý rychle a řádně opět peřím obrgstly a

„jejich vaječňík zase brzy se vyvinul, Tobo-li bu'e
. bospodyně dbátr, jistě nebude na alípky naříkati.

jsou uchopny

Pro domácnost„frénoční). Kapr madórůo. Kdyš jóvé kápř očištěn A vykdcháh, vyplákno
se octem, aby se krev na omáčka zachovale. Kapr se

rozseká na dílky, osolí a malinko pruh v ryCukrem as toto, že jest ns černo Cůu ;
iůdd bd věskka bba sako poprádití, nbbtekuž
00 déle čerstvá udrží, aniš by se choť cukrem poka
zila. Na úpravu černé omáčky sedá na kuthan kousek
nového másla, čtvrt malého oslera, půl mrkve A půl
petržele, vše očištěné a na malé kouskyrozkrájené a
nechá se to do tmava dusit. Po té ae přida ještě
kousek nového másla asi jako vlaský ořech, ldička
mouky a nechá se to sapómt. Pak se tam dé 6 láic
čerdého stroubaného chleba osmašit. Na takto upra
vevou zelenina naleje wo litr horké vody, čtrrt litra
piva, osolí se to dle ohati, přidá se k tomu
ocet s krví s té ryby, jeden malý bobkový list, sní
tečka dimianu, 10 zrnek pepře, 10 nových koření, 6
břebíčků, koussk zázvoru, 1 malá cibule, asi jako
hrách kousek česneku, 6 jadar z vlaských a 30 jader
s lískových oříšků, 10 mandlí uladkých, vše na hrubo
utlačené, 10 švestek, a půl Išíce tavařených neb su
šených berinek, půl lžíce švostkových poridel. Nechá
so to chvíli vařiti, načež se k tomu p idejí 2 tabalky
strouhaného perníku, s půl citronu šťáva a kůra a
Vinná oklenička červeného vína. Povařená omáčka se
procedf, ochatná as, je-li dost sladko-kyselá, přidá ds
jéště dle chuti cukrd a očta 8 poté še vloží do toho
připravený kapr a nechá se v té omáčce vařit 16 mi
nat. Také se mohou přidati hrozinky a oloupané
mandle. — Knedlík k černé rybě. 1 šemlička se
roskrájí na kostičky a namaží se ve 4 lžicích másla,
jedna žemličku se rozkrájí na koláčky a poleje se 10
Ičicemi mléko. Namočená žemlička se dá na misku,
přidají se k nf 2 vejce, 4 vrchovaté lžíce motky 4
dobře ae to utře; po té se přidá k tomu ta 1 «ma
dená žemlička, dle potřeby se to osolí, raka ee omočí
ve studené vodě a udělají se 2 podlouhlé knedlíky a
vaří se půl hodiny. A, Sei.

Zlý host prý se vkrádá do selských statků.
Vezměte kterékoliv noviby do raky, každé píší,
že vásleďkém letošního sucha je veškeré krmivo
chudé na kyselinu fosforečnou a na vápno. Ná
sledky tohoto nedostatku prý se jistě dostaví ve
způsobu lízavky, měkmutí a lámavky kostí. Je-li
lízavka ošemetná choroba, jsou měknutí a lámavost
kostí horší než dobytčí mor. Tak volají a napo
mfnají státní zvěrolékafi zavčas než nemoc tato
vypukme. Jediným prostředkem je pravé nefalšo
vané plcní vápno, jehož ge po špetce do žíru
přidává. Jest potěšitelno, že netřeba nám dnes
tento vzácný, ochranný a tučnicí prostředek kupo
vati z ciziny, neboť máme domácí tovární výrobu
pícního vápna, již zařídilo chvalně známé „Družstvo
Hospodář“ v Miloticíčh nad Bečvou, Morava.

| Blemark nasmrtělné posteli. Železný
kancléř Bismark, jenž v politiské avé bezobled.
nosti pamatoval pouze na zájmy Německa a na
svou vlastní moc, v poslední savé chvíli byl ne
šťastným doznav, že na tomto světě vlastně nevy
konal nio dobrého, Na smrtelném ltšku zastenal:
„Těžko mi v duši. Po celý svůj dlouhý život ne
učinil jsem nikobo Šťasným, ani sebe sama. Vy
konal jsem mnoho zlého... Byl jsem původcem
tří velikých válek. K vůli mně padlo na poli vá
lečném 50.000 lidí, které Dyní oplakávají matky,
bratří, sentry a vdový. Vše to stojí mézi mnou a
Bohem. V celém životě neměl jsem radosti a nyní
cítím se nešťastným“, Při tomto vyznání kanuly
po tváři umírajícího slzv,

„Singer“ na světové výstavě v St.
Louis. Mezi nejlákavějšími exposicemi na světové
výstavě v St Louis vzbadilo největší pozornost
oddělení Singer Co. Více než200strojů ukazovalo
se tu pro takovou rozmanitost v upotřebení, že
Jejich prozkoumání za účelem Vyznamenání mezi
národním sborem soudců díti 58 musifo čtrnácti
skupinovými odděleními ve čtyřech z velkých de
partementů výstavních. Tato zkouška provedla se
zvluště kritickým způsobem a výsledek značil u
dělení „Sedmi Grand Prix“ a NHŠedmizlatých me
dailí“, při čemž budiž upozornéno, že zprávy ví
ce soudcovských skupin dosud nedošly.

Prot! vypadávání a řidnutí vlasů,
proti zešedivění, proti hapům a různým chorobám a

u docílení nového vzrůstu a srásy vlasů doporučoje se
osvědčený, rychle a bezpečná účinkající bylinový pro
středek vynálezce Frant Kollmana, rolníka ve
Vilímově u Litovle, č. 158, Morava. Jediná apo
lehlivá záchrana před holoblavostí a z-Šedivěním pro
osoby obojího poblaví a každého věku. Žádejte návod,
který zašle jmenovaný každému úplně zdarma a franko.

(Zaaláno.)

Dovolují ai uctivě upozorniti úpledůstojné duchovenstvo úá dvé vzorně sřízené vinné aklepy. Vínamešní
i tabulová, zaručené přírodní zasílám: v sudech i lahvích
scela promptně dle objednávky. Jaa po řádném šetření

odporučen nejdůstojnější piekupskou konsistoří, slibují
tímto snovu,že jako dkulený odborník vždy nejlépe obm. Čenník přírodních vínvšeho druhu zašlu na po
žádání obratem franko.Do vzácné přízně se poroučí

Adolf Bařtipán,
hotéllst v Adalbertinu.————

Nedoplatky zá „Obnova“ s „Ča.
sové Úvahy“ buďteň vyrovnámy zcela
určitě do konce tohoto měsíce! Uvašte,
še 1 administrace naše má nyní veliké

í 9.. řáfolní .Anšim úřátelim.
Dokončujíce přítomný ročník „Obmovy“. dě

hujeme se všecku mravní 1 hmotnou podporu. Pro
sóme, aby naši přátelé horlávě list máš rosbiřovali,
všude jej i a čilým dopisováním 3 re

dakcí spolupracovali. — Kdyby kašdý náš abonent
sískal aspoň jednoho nového předplatitele, jak by
tím „Obmové“ posloužil / Zasklejte nám laskavě
adresy těch, jímě dychomměli „Obnovu“poslati
ukáskou! Nepřátelských listů jest plno, nepoctivé,

vášnivé výpady proti katolictvu tisknouse stále. kro
madnějí. Proto potřebí stále bdíti. — Doufáme,
Je kruh naších čtenářů přičiněším naších přátel
Jsatě pro příští rok se rozmnošía pak se nám bude
Pracovatis tímvětšíchutí.—Všemvášeným
přímiecům přejeme šťastné svátky a hojnost Bošího
pošehnání pro nový rokpříší.

REDAKCE A ADMINISTRACE
„OBNOVY".

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 17, prosince 144, 1

hl pósnice K 16 90—17 40, žita K 1340—13-10, ječme
neK 11:80—12-40,ovsa K 7-00—7-80,prosaK0000
—0000, vilbveK 13:60—00-00,hrachu (modrý) K 2200
—24'00, čočky K 0000-00-00, jaho! K3500—00-00, krap
K 22-00—36-00, bramborů K 5-20—6-00, jetelového
semene Červeného K 120'00—14000, jetelového semene
bílého K00000 —000-00, růžáku K 00*00—00-00,máku
K 80'00—3600, lněného semane K 0000—0000, 100
kg žitných otrub K 13'80—1400, 100 kg pen. otrab
K 18-30—18-50, i kg másla K ?-60—300, t kg sádla
vepřového K 2 20—x+40, 1 kg tvarohu K 0-32—0-84,
1 vejce K 0-08—0 09, 1 kopa zelí 8-00—30'00, 1 kopa
potršele K 0-00—0 00, 1 kopa kapusty K 400—600
1 hl cibule K 1000—1100, 1 kopa drob. zeleniny K
8'00—4-00, 1 pytel mrkve K 6-00—7:00, 1 kopa cerele
000—000, 1 hl jablek 2'60—10'00, 1 bl brašek 000
—90'00. — Na týdenní obilní trh v Hradci Králové
dne 17. prosince 1904 odbývaný přivezeno bylo:
1) obilí: pěenice hl 196, žita 196, ječmene 144, ovsa
301, prosa —, víkve —, brachu 8, čočky —, máku
6, jahel —, krap 10, jetelového semínka 97,
lněného semene —. 3.) Zeleniny: zelí 28 kop,
potržele—kop, kapusty 37 kop, cibule 35 hi, drobné
zeleniny 91 kop,mrkve 17pytlů, cerele — kop, brambor
128 hl. 3) Ovoce: jablek 210 hl, hrušek — hl,
4) Drobného dobytka: vepřů 10 kusů, podsvinčat 212
kusů, kůzlat 0 kusy.

Bursa práce v Hradci Králová,

Práci obdrží trahlář v Orlici u Kyšperka a
v Dolní Dobrouči, učeň na řeznictví a uzenářství
v Kostelci n. Orl. a učeň na klempířství v Bohu
sodově. — Strojní zámečník, dva mladší knihaři,
cukrář po vyučení, 2lletý kraječ obuvnictví vy
učený, sažeč, kamenotiskař a čeledín od nového
roku hledají práci. Mladý muž přijal by místo
slohy, domovníka neb podobně. — Přihlášky při
jjmá „Všeodborové sdružení křesťan.
dělmietva“ v Hradci Králové.

Třidomky"8
na Pražském Předměstí

jsou lerně na prodej
Dotazy zodpoví admistrace t. I.

TZhodná
ws KOUDĚ.«

Jbý aklad zboží pro švadleny a krejší, zejména
různé ny, krajky, krajkoviný, zvláště pozamentýrské
ozdoby a aplikace, hedvábné pentle různé šířky ve všech
barvách, dále velký výběr šněrovaček elegantníhostřihu,
vše úplně nové a patřící do konkursní podstat
Petra Kopala v Hradci Králové w odhadní cen
dle inventáře

a) v Hradci Králové úhrnem za. ©. . K 10.961-17
b) v Náchoděúhrnem sa. . ....... K 87973

jest v colků Me prodaj;
Po přípělé lze větší partie zboží koupiti zvlášt.

BUžšízprávy podéa podniitíky sdělí správce konkursní
podstaty

JUDr. Alfred Rudolf,
advokát v Hradci Králové.



Východočeské knihkupectví

B.E. TOLMANv HRADCIKRÁLOVÉ
(Velké náměstí č. 26. mlékárny).

0 VýÝýVv? dý » v A8 v » „» o

Sojočtší stálý sklaů vánočních a novoročních dárkův.
| Nádherná dila ilustrovaná, básně, prosa v elegantních vazbách, díla cestopisná, atlanty, globy,
| kassety dámského papíru, památníky, alba na podobizny a pohledy, hry dětské a stavebnice,

obrázkové knihy pro mládež, modlitby, umělecké předměty, obrazy, kalendáře, hudebniny,

vše v cenách mírných i na splátky.
Zakázky z venkova provedou se ten samý den. — Při zaslání peněz předem vše franko.

gap“ Prohlédněte mé bohatě arangované výklady. "il
"Telefon č. 17. "Telegramy: "Tolman EFIradeocKrál "Telefon č. 17.

ws-Seznamy knih zdarma a franko.
©

Radost působící a prai tické

cestovníce (tygrovky), růsné stolky kuřácké,
předlošky, v Týništi nad Orl. stolkypsacía p.,

polštářky,sobelny, Továmno VRšÍOTÉhODÁDYÍKOA KOĎONŮ— poromonyc r.

EEEFE BRIKETY
Nábytek na splátky Ň

bez jakéhokoliv zvýšeni cen na každou Nejúspornější topivo!
stanici dodává velkezávod trahlářský

K. V. Skuherský, Hradec Král. Dodáváv nejlev.ceně,každé
množství franko do domu —proti hotelu „Merkur“ čís. 308.

Josef Janoušek,žtektt kiradocKrálovéIL
(Pražské Předměstí)

6 © BRIKETY

Kristus a Madonna,
p >

KS(M)jakoži obrazy velegant.
moderních rámcích

uctivě nabísí

W poctví a antikvariát

Bohdana
Melichara

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospišilův, založ. r. 1808.)
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Pro dary vánoční
zavedljsem Vz OT

dva zvláštní formát Býchlálek.hodícísena Š on

: „tech ora ve sdeoba patinovém y 3 klihoty,obioblaky,svrehníky $— Půjčuji za nejmírnější poplatky

P aposkytajítimkaždémuleon ONO kekoupinové maškarní
„wellzé obraz Kayikjendoprodkay a divadelní

téždlezaslanýchfotografií S ako >" U obleky
— "0 neánonožů Prot mate všech drunů

( a k. dvorní© lotogral $ Ed. Doskočila Uposorňujisvláštěna avůjbohatězásobený

J. K. Langhans,
vešlavyěšídločíčholy Antonín Měkota,

Bradee Král., Pětidomy, č. 285.

S
a modní látky tu- i cizozemské 2%%

Hradeo Králové, Adalbertinum.

SE> pro podsimní a zimní období v největším výběru doporučuje s vzory na požádání ochotně zašle <“

OU KN V, J. ŠPALEK,v HradciKrálové.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradei Králové. — Vydavatel a sodpovědnýredaktor Antemín Pechmen. — Tiskem bisk. kuiktiskárny v Hradci Král..

v Chocni 3 sklad

SED obleků historických.
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, (VopomínkyJaroslavaVrehlického.na knáseFran
(V dálkaDoucha) -© |

"Nakladatelské družstvo spolku českýc
belletristů „Máj“vydalo prosté členy 8pří
snivce na rok 1904 premii a Sice úblednou
knížku, obeahojící rozmanité vzpomínky členů
spolko „Máje“ V řadě příspěvků do premie
této nacházejí se také krásné azajímavé vzpo
mínky Jaroslava Vrchlického na proslulého
spisovatele kněse Františka Douchu. Pieta a
vážnost slavného našeho básníka ke skromnéma
a nadšenému knězi vlastenci, který v bídě a
strádání neskonalých záslah si zjednal, zaslu
boje nejširšího povšimnutí, poněvadž také
mladší geueraci připomíná vzácného muže,
jehož. památka zvolna přichází v zapomenotí.

„Proto rádi bychom -vzpomínky ty v plném
znění zde otiskli.

Poněvadž však výše zmíněná premie

„dou, že ani v celku, ani v části nesmí býti
z ní nic otisknuto, proto nemůžeme stať Vrch
lického o Douchovi v plném jejím obsahu re

„produkovati. Na štěstí však v osmiřádkovém
obražení „Máje“, co se všecko s jeho premií
nesmí díti, opomemuto bylo uvedení zákazu,
že se zajímavá ta knížka nesmí také čísti, do
volili jsme si ji tadíž přečísti. Stať Vrchlického
o Douchoví přečtli jsme si vícekrátea nančili
jsme se jí dokonce nazpamět tak, že ji můžeme
z vlastní hlavy nypí samostatně vypravovati,
To jest zajisté dovoleno, a doufáme, že nebude
nám to ze strany nakladatelského družstva
„Máje“ nijak zazleno, když bademe samostatně
« vlastní paměti reprodakovati, jak krásně a
zajímavě Vrchlický na Douchu vzpomíná.

Jaroslav Vrchlický upozorněn byl svým
přítelem na Františka Doachu počátkem let
sedmdesátých v Josefské třídě bývalého sta
rého židovského města v Praze, kde mívali
obchodníci se starými koihami v neděli a ve
svátcích dopoledne na přenosných krámcích
vyložené rozmanité tisky na prodej. Vrchlický
sem jako student častěji chodíval na konpi
knih a při jedné takové poati byl ma Doncha
ukázán. Stál skloněn u jeduohboz antikvářských
krámků a pozorně problížel si jskousi knihu
většího formáta. Vysoká, bubená postava jeho
oděna byla ve dlouhý, šosatý kabát staromod
ního střihu, dosti ošamělý, tváře vyzáblého
obličeje kvetly mu hektickými růžičkami,
kolem rtů úzce sovřených jevil se milý tah
tkvělého úsměva a dlouhé prsty bílé raky
převracely listy prohlížené knihy. Kniha ta se
mu patrně zamlouvala, neboť dvakrate se ptal
po její ceně a slyšev ji, dvakráte knibu po
etavil zpátky do řady, z oíž ji vytáhl. Cena
zdála se mu býti, nebo na jeho poměry ska
tečně byla vysoká a proto konečně šouravým
krokem od krámka odcházel. Avšak cestou
na kniha myslil patrně dále, zase se vrátil,
knibu zaovo z její řady vytáhl a znovu 80
ptal antikváře po její ceně. Obchodník nepo
chybuě něco slevil. Donchba vytábl z kapsy
sáček, pozorně odpočítal řečenou mu částku
peněz a s úsměvem blaženosti, jejž jest těžko
vypsati, stopil dosti objemnou kniha do jedné
jako bezedné kapsy svého kabáta.

Vrchlický počínání Douchovo sledoval
s velikým zájmem a ve chvíli, kdy ctihodný
kmet vysokou cenou žádoucí mu knihy byl
od krámko zapazen, zvědavostí dohnán se po
díval, co se mu tak líbí. Byl to originál
Spencerovy básoě „Královna vil“ s přídavkem
lyriky menších básníků oné doby.

Vrchlický dále vypravuje, že zjev Douchův
byl tak rázovitý, že si ho každý po jediném
spatření zapamatoval. Doucha objevoval se ve
pražských ulicích často a býval také neřídkým
hostem ve prozatímním divadle. Zde obyčejně
stával v postranních uličkách a maje hlavu
mírně nakloněnou bedlivě sledoval text, zej
mena když byly dávány Shakespearovy kasy
v jeho překladech. Při tom býval velice ne
důtklivý, když některý z herců nějak třebas
jenom slovíčko v textě přeměnil. V meziaktí
ihned odebral se za scenu, dal sí herce vyvo
lati, chybu od něho učiněnou opravil a velice
zdvořile se pří tom omlouvaje prosil ho, aby
rolí tak, jak on ji přeložil, přednášel.

Jednou setkal se Vrchlický 8 Douchou
v tiskárně, kam přinesl nějaký rakopis pro
dětský časopis. Při tom dal si představiti nej
mladšího a nejmenšího z učedníků a podávaje
mu rakopis vlídně mu pravil: „A ty malý
sazeči, ty to budeš eázeti.“

Ve bližší styk s Donchou vešel Vrchlický
roku 1878 v rodině Podlipských. Vrchlický
byl totiž zetém slovotné spisovatelky Žofie

Podlipské. Do rodiny Podlipských Doncha
někdy docházel. Čínil tak na základě svého
starého přátelství s nebožtíkem drem. Podlip
ským a pak ze stejné literární snahy v obora

stovala. Jak Vrchlický vypravaje, přicházíval
Doucha k Podlipským, když se toho kdo nej
méně nadál. Na chvilka se posadil, ponaříkal
ni hlavně na nesloužící mo zdraví a oa tísnící
jej nedostatek a po půlhodince zase odešel a
obyčejně únavou těžce odkašlával a hektické
růžičky na bledých, hlaboce vrásčitých tvářích
zahořely ton příšerným ohněm.

Někdy při takové návštěvě sábl Doncha
do bezedných hlabiu svých šosů a vytábi od
tamtad dlouhý balíček šňůrou protažených
pestrobarevných, místy otřelých a ohmataných
cedalek. Cedulky ty byly psány „levou“ rakou,
v robu byly označeny velkoa písmenou. Byl to
materiál jeho slovníka cizích, v češtině zdo
mácnělých slov, jejž po leta abíral a připra
voval. Rychle jal se kmet cedulky ty převra
ceti, až nalezl, co hledal.

Doacha. byl první, kdo převedl Danta
v ukázkách do české literatury, na což byl,
jak Vrchlickýdí, právemhrdý.Protoz počátku
patrně těžce nesl, když se začal objevovati
Vrchlického překlad celé Božské komědie.
Avšak když mu Vrchlický r. 1879 donesl úplné
české „Peklo“ do jeho bytu u sv. Jakuba, měl
2 něho upřímnoa radost.

Původ pestrobarevných cedulek, na nichž
Doucha materiál ke svému cizojazyčnému slov
níku psal, vysvětlaje Vrchlický intimní epi
sodkou, jíž byl svědkem, a které dodnes Vrch
lický hluboce dojat vzpomíná. Při prvním shléd
nutí strakatioy Douchových lístků, z nichž
většina byla na jedné straně potištěna, bylo
Vrchlickému nápadno, odkod papir na ně
Doucha bere. Až nábodou Vrchlický to uviděl.
Jednoho ponorého listopadového večeraspatřil
Doucho státi na rohu vlice „Na struze“. Zdál
se čísti nalepené tam plakáty. Vrchlický ho
pozoroval. Stařec stál tak dlouho, až ulice byla
prázdná. Tu se opatrně na všacky strany roz
hlédl a novida nikde blízko strážníka, rychle
odloupl se zdi plakát, čerstva jej složil, za
strčil do hluboké kapsy a vážně odcházel.

Vrchlický podotýká, že je dnes těžko říci,
byla-li to marota starce, nebo jest-li Doucha
k tomuto počínání nutila skutečná jeho chadoba.

Vzpomíaky své na Doucha končí Vrch
lický úvahoa, že při ocenění obsáhléa mnoho
stranné činnosti a píle své zasluhoval Doncha
osada lepšího, alespoň na stará svá kolena,
než-li byl osnd obyčejného církevního pensisty.
Vrchlický praví, že muž, který do české lite
ratory soustavně uváděl Shakespeara, Danta,
Ariosta, lyriky anglické i srbsko-lužické, který
přeložil Thomsonovy „Počasy“ i sv. Tomáše
„Knihy o následování Krista“, který byl pů
vodní básník reflektivní, satirický asnad první
český spisovatel pro mládež své doby, který
byl horlivý a nennavný lexikograf a bibliograf,
nejednou sí mu trpce Aatěžoval, že nemá ani
na lžičku červeného vína, kterou by, jak měl
za to, mohl zkonejšiti žaludkové, denně mezi
10.—11.hodinou dopolednív posledníchletech
pravidelně jej sužující křeče.

Vrchlický na konec praví, že jeho vypra
vování zní jako legenda a připouští možnost,
že se jinde opakuje v jiných variantech znova.

Když jsme jistéma vynikajícímu spišo
vateli knězi tyto Vrchlického vzpomínky na
Douchu vypravovali, slzy zaplavily mu zrak a
papotom s lítostí vyprávěl,že své doby „Čech“
jemně na bída a nedostatek Doucbův apozornil,
ale že upozornění to následoval „nos“ obsahu
jící ohražení, že, pro Douchu stalo se dost,
neboť byl jmenován za své zásluhy knížecím
arcibiskopským notářem.

Krásné a spanile vřele psané vzpomínky
Vrchlického na Doucha musí každého zajímati
a proto, nemohouce je do slová otisknouti, po
jejich dovoleném přečtení a memorování vy
právíme je samostatně z vlastní hlavy, což
nám nakladatelské družstvo spolku „Máje“ ne
zazlí, neboť v tom zajisté že vidí náš vděk a
vážnost k jeho zajímavé krásné premii, jíž své
členy a příznivce obdařuje.

Ponecbati knihu tau bez povšimnutí bylo
by škodu a proto obsah její rádi ' zaslouženě
oceňujeme.

Zpříjemňujme své okolí!
Jest sice tento svět údolím slz a stesků,

prosvitne tu však předce každému i tomu nej
chudšímu hojnost radostí, chce-li jen. Máme
moc i vůli nad sebou, abychom životu svéma
dali zcela jiný směr. Naříkat na tento drsný
svět, marno. Zační každý sám u sebe, nauč 86
umění, životem sťastnó a radostně se ubírat,
dbej, aby se život tvůj stal jevištěm lásky, ú

častenství, starostí a rozvahy, pak i od tebe
zazáří štěstí jiným. Zář tohoto Štěstí musí vy
cházeti z celého našeho okolí, jehož středem
jest domácí krb, který jest nejlepší školou pro
život; zde vyrůstáme, zdo sobě navykáme do
brému nebošpatnéma mravu,zde základy rozamu
a mravnostise kladou. Lidé stávají se jen vlivem
domácí vzdělanosti pravými lidmi. Domácnost
naši neměli bychom pokládati za místo, kde
jíme a spíme, ale za místo radosti a štěstí.
Ona má se státi jevištěm zušlechťajících snah
rodinných, šŠkoloa nesmrtelných občanů, úto
čištěm před bouřemi života, sladkým odpočiu
kem po práci, útěchou v starostech, radostí
v každém čase,

Ne snad salon naplněný kde jakou ozdo
bou přitahaje, zjemňuje mysl lidskou, ale pří
bytek prostý, třebai pouhého dělníka, vypra
vený nejjednodošším nábytkem, v němž pauuje
čistota, pořádek a něžnost, blahým pocitem
nás naplňuje, aniž bychom si to mohli vysvět
liti. Kanárek v kleci, kytice z polních a luč
ních kvítků na stole, květiny ua oknech atd.,
z toho září jemný vkos a cit, toť milé ozdoby,
které lze si nyní poříditi v každé chatce.
Okno bez ozdoby květinové nesvědčí oikdy o
jemném vkusu, o něžnosti srdcí ženských;
odtud vane chlad domácnosti. Ve Švýcarsku a
Holandsku v maohých obcích není příbytku,
kde by nebyla okna plua pestrého kvítí; ta i
zvenčí stěny posety jsou zelení květinovou,
ano nejbližší okolí i chodšich chat přeměněno
někde v rozkošný parčík. Ve švýcarském městě
Curychu jednotlivé ulice květinovou okrasou
oken, balkonů, ano i celých domů podobají se
velkolepým slavobranám. Mésto Paříž vypsalo
minulého roku soutěž na nejvkusněji květinami
ozdobené okno; od té doby v ozdobování oken
pracuje se tao závod. U nás ovšem ta a tam
z mnohých domů zazáří také pestrost barev, ale
předce ještě hodně míst na chodbách, pavlačích
atd. kde by vhodně zřízenézahrádečky připravily
mnobým klídnou chvilku osvěžení.

A což říci zvlášť o venkovských domác
nostech, kde k domku přiléhá dvorek ve za
brádkou? Stěny domu často otlačeny, dvůr pln
smetí, bláta, všude nepořádek, nedivno pak, že
takto rolník po těžké práci nenalézá ve své
usedlosti záliby a že pak to nelásku k rodné
půdě přenáší i do srdcí dítek svých. A přece
při stěnách dají se i 8 užitkem pěstovati róvy
vinné, řady zákrsků ovocných, na dvoře lec
kdes hodil by se strom, hnojiště lépe by sa
vyjímaloněkdestranonrůznýmistromya keři
zastíněné, chlévky pro menší dobytek oa od
lehlejším místě, nářadí hospodářské a různé
zásoby na dvoře uspořádanější, dvůr vydláž
děný, toť vše v sonladu svém jistě kouzlem
dolebne na duši domácích. Dosíci toho kouzla
lze snadno, kus po kase, rok po roce, vždyť
žijeme také pro budoucnost, která přičinlivoa
raka aspoň vzpomínkami oslaví.

A kde zříme v zahrádkách zelinových
nebo okrasných onu něžnost, která z uspořá
dání záhonků, z pestroty květin a zelin kaž
déma vstříc vane? Cestičky sypané pískem, bez
trávy, záhonky lemované užitkovými nebo okras
nými květinami, řada ušlechtilých růží, stinná
besídka atd., toho prý dopřáti si může, kdo
nemá co dělat, nad tož prací zmořený rolník,
řemeslník! A chvilky, že by se na uspořádání
zahrádky nedostávalo? Kdo amí s časem hospo
dařit, často zahraje si rád na své zahrádce.
Velké pak zahrady naše všalijakými stromy
beze všebo ducba hospodářského a obchod
ního osázené, leckde v koutě hromady kamení,
stinnější místa pustá, podle zdí a plotů, kdě
se právě daří nejušlechtilejším drahům ovoc
ným, zříti povětšině bujné traviny sžíhajícími
kopřivami, ploty zděné neb tyčkové rozpadá
vající se a po jednodachých ale nádherných
plotech živých mnobde ani památky.

Jak jinak hledí si svého okolí drscý Ja
ponec, jemaž se v nynější válce rusko-japonské
přisaznje ta největší zběsilost. Všecka domác
nost japonská stkví se vzornou čistotou. Pra
videlným příslušenstvím domu japonského jest
také zabrádka. Ale jaká zahrádka! Často má
v rozměru jen několik čtverečných metrů,
nebo dokonce i jen několik stop. A přece jsou
v ní skály, hory, údolí, jezírka, zátoky, mosty,
háje atd. Vše jest ovšem zdrobnělé, jen pro
potěchu zraku sestavené v umělý obraz dle
přírody;hory jsou nízké kopečky, jezírka loužky,
ve květináčích dovede Japonec vypěstovati tr
pasličí stromečky atd. Japonec se ve své za
brádce neprochází, jen 8e na ni dívá; není
v ní trávníků, besídek, pěšin. Maličkou za

k přírodě jeví se u nejchadšího Japonce tím,
že nemoha si dopřáti většího a nákladnéjšího
potěšení chová si aspoň bílou myško, polní
kobylky nebo světlušky v ozdobných klíckách.
Jemnost jest přece v duši Japoncově.



Jako domácnost mnohá, tak i celá návsí
odatrašují cisince savo něvzbledností. Rozbah

něné louže a obcí přotékající potoky npravené,Stromy a čivými ploty vronbené, pevné cesty,
všade strom, keř, kde proň místa, pak obce
naše se svým okolím staly by se takřka rájem,
který by poutal k sobě kde koho, zjednáva.
úctu k tvrdé hroudě zemské, množi!lblahobytl
Snadno všecko postapem času dá se provésti
při vydání nepatrném, případně i žádném.
Mámeč v každé obci nějakého inteligentního,
obětavého muže; nelekejte se námahy, vyložte
vše občanům, zjednejt3 k tomu mezi nimi zá
jem. V zimě není právě e prací na pilno, plány
do badoucnostiv klida zimofm8větší ochotou
ne sdělávají a všeliká práce na okrášlení do
mova stává so tehdy spíše milou zábavou.
Každého roku má v obci nová, třeba nepatrná
ozdoba povetati. Hanbou obce, známkou zpá
tečnictví jest, kde se v tomto směru v obcích
pepracoje. Probnďme se!

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Z těžkýcha

blabých chvil čes. minulosti. Dějepisné povídky (4) pro
mládež dospělejší od Al. Dostála. Se 7 ilustracemi.
Kniha vhod. dárkem. Za 6 K. — Sebrané spisy Boh.
Brodského. Seš. 62.—64. Sv. V. Všední motivy. Za
90 h. — Úasové obrázky a úvahy. Dle kásad Smile
sových podává J. Ježek. Hlasů kat, spolka tiskového
roč. 58,, čís. 4. Za 25 b. — O důstojnosti Ježíše
Krista. Čtvero řečíadventních dle Riedla npravil Votti.
Homiletické knibovny av. XI. Cena 40 bh. — Rajská
Zahrádka. Časopis pro mládeš. Řídí V. Špaček, Rod.
14., čís. 4, Roč. předplatné 1:60 K. —| Křesťanská
Škola. Časopis pro šíření ideí náboženských v čes.
školství. Řídí V. Špaček. S přílohou „Obrana“ pravdy
křesť. ve veřejném životě. Roč.III.,* čís. 28. a 24.
Předpl. na rok 6 K. — Kalendář čes. dorostu na rok
1905. Ročník III. Sestavil prof. E. Táborský. Kniha
mládeži velmi cenná. Novázaná za 40 b, váz. 70 h. —
Selská stráž. Orgán adražení čes, katol. zemědělců.
Roč. I., čís 2. Vychází měsíčně za roč předpí. 1:60 K
členové adražení dostávají jej zdarma. Řídí M.Záruba,

Nákladem J. Otty v Praze. Malý Ottův slov
ník naučný, dvoudílný. Obsahuje vysvětlení alov Kirch
— Kóčrěsbánya. Řídí F. A. Šabert. Seš. 38. a 39. za
120 K. S dvěma přílohami. — Laciná knihovna ná
rodní. Serie 27., seš. 23. a 24. Samota. Román z let
ních prázdnin od V. Vlčka. Sešit za 20 hb. — Antho
logie nové polské prosy ve sbírce „Slavieche- Roman
Bibliotek“ s názvem „Polnische Erzáhler“ dospěla seš.
27. svého zakončení. Sešit za 32 h.

Z nakladatelství družstva „Vlast“ v Praxe.
Vlast. Časopise pro poučení a zábavu. Roč, 21., čís. 3.
s cenným obsahem. Řídí T. Škrdle. Předplatné na rok
10 K. — Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesť,
školství. Redaktor Dr. R. Horský. S přílobou učitel
skou. Ročník 19., čís. 22.—24, Roč. předpl. 7 K.

Nákladem Družstva Máje v Praze. Máj,
belletristícký týdenník, redakcí Fr. Heritesa, Roč. III.,
čís. 12. a 13. Předpl. na čtvrt roku pošt. 290 K. —
Noviny mládeže, Pořádají V. Štech a dr. R, Kronbauer.
Roč. I., čís. 14, Vycbázejí týdně, čís. na venku za 10b.
— Episody. Výpravné zpévy Jar. Vrchlického, Poetic
kých Besed Máje čís. 1. za 1 K. — Vrakou sudiček.
Novelly. Napsal F. Holeček. Za 360 K.

Z nakladatelství J. R. Vilímka v Praze.
V říši stříbrného Iva. Csstopisný román dr. K. Maye.
Seš. 7.—10. po 50. hb.S illustracemi. — Malý čtenář.
Obrázkový časopis pro mládež. Řídí G. Smetana, J.
Zelený, F. Procházka. Vychází dvakrát měsíčně za
předpl. 2:40 K. Čís. 6. a 7.

Vlčkova Osvěta, roč. 26., neš. 1. S velmi 2a
'jímavým a cenným obsahem. Vychází každého měsíce
ga roč. předpl. 14:40 K na Král. Vinohradech. Osvěts
přináší vybrané práce básnické, romány, novelly, jakož
i práce ze všelíkých oborů naučných.

Věda a Práce. Roč. 13., čís. 6.4 6. Pojednává
se tu o vynálezích a pokroků na poli průmyslu, ob
chodu a řemesel. Vychází drabý a čtvrtý pátek v mě
síci nákladem a redakcí J. Kurze v Praze za roční
předplatné 6 K.

Česká hudba. Časopis věnovaný české hudbě
vůbec, zpěvu solovému i eborovéma, směru světského
i církevního. Pořádá Al. Strébel, řiditel budby chrá
mové v Hoře Kutné. Vychází dvakrát měsíčně za 8 K
ročně. Roč. X., čís. 12. a 13.

Určování živé a jatečné váhy zvířat můře
ním. Praktické návody ka přesnému a rychlému ata
novení živé váhy. Pro rolníky sepsal F. Kolátor. Ná
kladem A. Reinwarta v Praze. Za 80 h.

Obrásky. Několik povídek o dětech i pro děti
napsala M. Gebanerová. Nákladem Lid. dražetva tisk.
v traze. Cena 170 K.

Růže dominikánská. Časopie bratrstva růžen
cového a tfetí řehole dominik. Řídí a vydává P. V.
Bobeník v Preze I. za 220 K ročně. Vychází měsíčně,
Roč. 18., čís. 7. a 8.

Krása našeho domova. Věstník „Svazu čes,
okrašlovacích spolků v královatví čes.“ Redaktor J.
Klíma. Roč. I, čís. 1. a 2. Vydává „Svaz čes. okrašl.
spol.“ v Praze, 96—1 Vychází měsíčně za 4 K ročně.

Nákladem „Unie“ v Praze. Spisy Jal. Zey
era XIX. Karolinská epopeja. Seš. 6.—10. po 40 h. —
Obrazový zpravodaj z bojiště. Vychází redakcí J. Kle
candy dvakrát týdně čís. za 10 hb. Čís. 80 —82.
e hojnými obrázky a zajímavým čtením. — Válka
rusko-japonská slovem i obrazem. Vychází redakcí J.
Klecandy v týdenních seš. po 80 h. Seš. 19.

Vychovatelské Listy. První čís. nového (V.)
ročníko vyjde 5. ledna. Má-li tento dobrý list vzkvé
tati, natno, aby dosavadní odběratelé zůstali věrni, no
vých pak aby přibylo. Administrace v Brně na Pe
trově 1.

Dějiny církevní S.psal P. Alois Krejčí, kate

cheta ve Vel. Mozifíčí na Mor. Nákladem vlastním.
Hodí se katechetům 1 isikům ma poučení. Za I K

Správný nášor ©yzníku činů eh. Na
pssl K. Rohan. Otisk s»,Bozhledů“, týdenníku
politiku, vědu, literaturu n umění,ješ vychásejí
redakcí J. Pelols v Praze za roč. předpl. 16 K.

Měsíční věstník české katol. osady Panny

Marie, Matky ustavičnépomosí v Nov. Yorku. Vydářejí OO. Redemptoristé. Roč,I., čís. 4. se zajímavým
obsahem.

Kazatel, reč. XI. Leží přednámi ukončený
XL ročník „Kasatele“. Tímto em vstupuje „Ka
zatel“ do nového stadia za redakce P. Metboda Za
vorals. Jméno tohoto homilety jest všeobecně anámé
kněším po vlastí naší českoslovanské. P. Method Za
vora) ručí svou popularitou, které se těší, še práce
ta jeho vedení uveřejněné jsou seriosní a odpovídají
potřebám kasatelů i poslachačů a vyhovujíčasovým
potřebám.Hedakcepřihlídík prakticképotřebě,o tom
avědčí to, še formy francouzské homiletiky bledí ušiti

pro poměry naše. Lid třeba prostý chce, aby ulovoi hlásalo se mu formou uhlasenou, vyšší. Musíme
nejen obsahem sle i formou lid povenášetí, toť heslo

asatele“. Předpl. na celý rok 7 K příjímá nakla
romberger v Olomouci.datel R. Promberger v Olomouci

cenách.
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Škrétova ulice č. 8.

Výrobky všestran. uznané.
Vzorky a cenníky adarma

a franko.

Zásilky vlehkých žočkách
do všech stanic „obírkou

vyplaceně.
Zaruč. jemné chuti. K
Viktoria dobré 11—
Santos vel, dob. 11:50
Santos Perl | 1250
Bourbon zaruč. 11'50
*Bourbon jemn. 12-—
Laguaria zel. 12:50
Kubazel. dobré 12—
Kuba Perl 138—
Jamaika z. chut. 12-50

uatemala zel.
jemná

*"Ouatemala
spec. druh vlj. 14-30

Portoriko v. sil. 12-60
Portoriko vljm. 14* 
*Portoriko zvl.
„ Piraldi 15—
Soemanik zr.j. 13—
*Soemanik spc. 15-—

1350

SMenado spec. 17—
Liberia ob. zar. 13-—
Ceylon velejem.17—
*Ceylon special. 19—
Krásněpražení kára:
Rodinná směs 13—

„+ jemná14—
Perl vel. chutný 15'—
Liberia zar. chuť16-—
Kavár. směsjm. 16.—
*Kaváren. vljm.16:76

Speciality:
Pařiž. směsjem 1775
Vídeň. , A. 18-75
*Pražs. , ff 1970
"Pražská výteč. 2060
Londýn. kr. var. 23.—
* Zvláště jemné a silné.

Solidní obsluha.

Fr. Jelínek,
Slatiňany.

První východočes. křestan.
odborný závod kávou.

MÍNKU
na jubilejní rok marianský?

Subakribojte v případě tom obraz
„immaoculaty“, který vyjde v měsící
únoru 1905 dlo originálu mistra V. Fórstra
v barevné reprodakci se zlaceným pozadím
v rozměru bez okraje 50x35 om. —
Subakripční cena stanovena na K 3-—

Záznamy příjímá nakladatelství relig
obrazůKarla Šimka v Č. Budějovicích.

77TESTOK STO
Máte již kalendář „Štít“?

13 kusů tohoto obranného kalendáře, bodícího
ne zvláště do osad smíšených, prodává za
8 koron

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král.

Jest důlešsto včděti, še jediné přikrmováním pravého
plcního vápna se značkou „Hospodář“ lse do
cálití tučných vepřů. Taká ostatmímu svářectvujde „pícná“
snamenité k duhu o čemž se každý nám přesvěděl, když
ni jedeu balíček 6 kg. na skoašku objedná u známé firmy

Družstvo „Hospodář“
v Mitoticich nad Bečvou, Morava.

5 kg. balíček sa 2 K, 50 kg. pytel sa 12 K. Zásilky vy
tisojí se dle vzdálenosti, buď z továrny, neb ze skladů.



Svůj k svěmu!
Podporujte křesťanský

Po ávodí

Kněžské
kolárky,
látky pro Ďámy,
veškeré prádlo

bílé i trikotové pro dámy ipány,

aa“ nákrčníky, "BS
kapeseniky od 60 kr. tucet počínaje,
damaškové grádle bavlněnéi lněné,

> kanafasy, "UB
garnitury kávové,jídelní i vlněné,

vyšívanéi předtištěnéručníky,
deky, stolní běhouny, garní

tury, dámské ručníky atd.
doporoučím v jakosti nejlepší a

ž za ceny nejlevnější.
Doporučuji velectěnému P. T. obe

censtvu, aby dříve než svoje potřeby nakoupí,
můj nově zařízený a rozšířený sklad si pro
hlédlo s přesvědčením, že většího výběru
a levnějších cen, tudíž solidnějšího obelou
žení, nikde jinde nenalezne.

O ct přízeň a důvěru prosí oddaný

Stanislav Jirásek
specielní obchod

s klatovským prádlem a bílým zbožím

v Hradci Králové
čís. 136. Velké náměstí čís. 136.

AKLIKIIIICIFIO

nám k Vánocům koupiti

| 00 aa skvostných'obrazů
z celého světa s popisem

» americkým . . .K 9—
n mahagonovým ©.. K 10—

za 22 E. — Pobavíme a pončíme se celá rodina! ;

Vydává fotochemigrufle

Tatínku, nezapomeň

stereoskopických |

i s kukátkomza . „K 70

Dosud vyšla serie 5. -- Všech 5 serií a kukátkem

Frant. Krátký v Kolíně.

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, faráře ve VYýprachticích)

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

MANANOHNTMEKE

ji

prOuOMGzbu 6-00

——

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní modailil.

Velecténému duchovenstvu
doporačajeKarel Zavadil

zlatník a pasíř
v Hradci Králové, čís. 280

(profi hotelu „erkaw“)
tvůj hojně zásobený

skklad náčiní
bokoslužebného

všeoliněvohnizi
a otřMbřené, zač se ručí.

Viňatní výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava

vuzlácení a stříbřenístar
-věcí vykonáse rychle a

zadlou se jiš svěcené 80 StYT
zením Jeho biskupské MI
lggti. Starý závod můj můše
se vykázatičetnými pochval

nými přípisyP.A- zdkazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi
ářů,nádobek na sv. oleje,

uceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa

Závod umělecký a papírnický

Jos, Kasiichav Hradci Král,
doporučujeobrazy Madonny = Krista,
obrazy u zrcadla všech možných
drubů, kříže, sochy, požebnání,
stojánky ba fotografie a nej

různější

umělecké předměty,
Výroba moderních

rámců
ve vlastní

druhy papíru
a psací potřeby,

skvostné kassety,
alba, památníky,

modlitební a obrázkové
knížky, obchodní knihy,

hry, kalendáře, poštov. krabice
atd. atd.

Obrovský výběr dopisnic.
Vždy solid. obsluha, levné ceny, velký výbě“

První český katolický závod ve Vídni.

kuber
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.
výrobní závod

vše: kostelních paramentů,
praporů n hovo.ého máčiní.

Cenníky, vzorky i roucna hotová na ukázku (Š
se na požádání franko zašlou.

BPp100000OV

něj

vf obdob dudnd048: 88b Oudodnárd-0-820008-000 00800601

+, vWdeň,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasálá
se vše franco.

Světoznámý

Malinský křen
letošní sklizně

zasílá v čkg. balíčkách i ve
velkém za mírné ceny —

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

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisérna a dílny na Letné číslo 612—Vit.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučaje uctivě své chvalně známé:sochy, oltáře,
křišové Cesty, jesle, Boší hroby, kříše, kasařelny,

spovědnice,břestelny, konsoly, svícny, lustry, pul.
tíky atd. dle Re Aoiplomy Bez mcena Děranypremie, fotografie a diplomy. aný nábytek a

né předmětyhodící se sadárky.
Půrodní nákresy, cenník a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.=rozpočty bezplatně a

©dududtudtududdanee©)
P. T. obecenstvu

Hradce Králové a okolí.

Dovoluji si tímto ct. obecenstvu odporačiti
svůj 25 let v Hradci Králové trvající závod
pro výrobu

kočárů a sání
vůbec všech drubů povozů do oboru kočár
nického spadajících.

Rozšířil jsem postavením nové

moderní dilny
závod svůj na takový stupeň, že mobu ct.
obecenstvo obsloužiti výrobky v provedení
oejdokonalejším, všem moderurm požadavkům
vybovujícím, při cenách nejmírnějších.

Veškeré opravy vyřídí se v čase nejkratším
co nejsvědomitěji.

Račte prohlédnontí můj skladv Pospíšilové třídě, číslo 225.

V úctě dokonalé

Čeněk Buben,
kočárník.

OPEKTPETTUKO

Josef Doubravský v Rychnoré L K



©. a k. dvorní dodavatel: 

Svice kostelní
68 pravé voskové dle Hturgických předpisů> ©

Ze o-naPiskupský kostelv Litomě: 8 bezradnou jakost věnde oblíbené, avíce |Ž
icích a četných jiných větových bodin, na ; né. dále [=

městké jatky v Praze atd., odporučuje se 3 obětní a smuteční, blsdké i krášlené, dále 5vyhotovení všeho druhu věžních bodin S 4
„sezárukou.Pronemajetnéobcenasplátky; £ k době vánoční 8

cena levná, jakost výborná, = na stromky, berevné voskové i B
% polovoskové, kroucené, renaissanění, stes- |=
5| rinové a parafinové,slovpky různých arů [3
Z voskové a polovoskové, bladké i zdobené, |S
Z| pak všecky druhy svídek lustrových. oby- |=
JÍ čejných a dekoračních nabízí :nejlevněji

. VÍ stará česká c. a k. dvor. továrna na svíčky: Zručného = 1 Zavu: [©
ž | : 3

Iablářského pomocníka, (4. PILVACEK
) É w Hradoi Král. | Založenor. 1816.(*

který by se dobře vyznalzvláště v práci
stavební, ihned přijme

František Třasák,
majitel truhlářského -závodu

v Hradci Králové, (Pětidomy).=== 6
Oltářní svícny,

korunní lustry,
presbyterní i náhrobní umělé

mříže, |

ozdobné kovové kříže,

|

železné výkladní skříně,
portály a 9

Založeno 1853.

Ó Provedeno přes 500 oltářů a
hrobů.

Nejlepší doporučení.

PRTRA BUŠKA SYNOVÉ
V SYCHROVĚ,

umělec. závod sochařský a
řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený. —

a jiné veškeré práce da oboru
umělého zámečnictví spadající
provádí vkusně, rychle a levně

ILI“ RADULOVIČ
umělecký závod

v Předměřicích u Hradce Král.

l

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz

|
i

2 počty zdarma. : 6;
Obnvvováníoltářů, soch, obrazůaj. |E o c B

I TOVárnaever
na Spracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JM Jos. Tomášek

Veledůstojnému

duchovensóvu!
|
I

a ve Vysokém Mýtě, J P] , Praha-l,ul.bu dřívezávodna sušitkováníovoce,salošený » x al Jé j št n roh
Konviktské ul., paslf spe

PTAr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách vyučenBv) cielné na kostelní náňní, dovoluje |
» si doporučiti svůj hojně zásobený |

A sklad ve vlastní dílně ručně pracos ©
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria, |
ampy, svícny, kaditelnice, kropen- |

ky, patenky, nádob. at d, vše:
v přesném slohu církovaím. Staré,

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné l
víno, bíléi červené,vino borůvkové(medici- |ž
nalní)vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).|
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakostivelmi levný koňak a výbornou
slivevici, věs vlastního pálení a vlastní výroby,
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze střídrnou medailí |
státní a diplomem zlaté medatlle, a mnohýmiji
nýmí diplomy s právem ražení slaté medaile.

Vzorky zdarma a franko.

předměty znova opravuje v původní *
inteuci a jem v ohni slaté a stříbří. Na požádání hotové |
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

Za veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení sd nej- |

' jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle- i
| | va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý- i

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené. x£x$x£X£X

:

vrájamně pojišťovacíbank v Praze
usevírá

pojištění na úmrtí a dožití, věna
dítkám, pense, pojištění množné
a pojištění se zaručeným 4%

. stoupajícím úrokováním. "Sig
| Darem ceny trvalé, jenž se hodí k jaké

koli příležitosti a zabezpečnje zvláště věno
ditkám, jest pojistka na kapitál, splatný
v každém případě po určené době buď ob
myšlenému dítku, nebo, kdyby zemřelo, osobě
jiné, později určené. Pojistné dlužno platiti
potad, pokud pojistník (otec) žije.

Otec 35letý by platil při pojišťovací
době 20leté na kapitál E 5.000— ročně
K 19845, pololetáě K 10121, čtvrtletně

JAK 6110 nebo měsíčně K 17-36 pojistného,
Nejvýhodnější podmínky. Všechen zisk náleží členům

pojištěncům.

V posledních letech vypláceno
10 procent pojistného.

Vyplacená dividenda . -K 1,21666713
Reservy a fondy —.. . K 29,217.604-46
Dosavadní výplaty. . . K 78,324.623-17

Vysvětlení a sazby ochotně zasílá

Generální řiditelstvo banky „Slavie
v PRAZE, Havlíčkovo náměstí,

jakož i generál.zastupitelstva: v Brně, ve Vídni,
v Lublani, re Lvově a v Záhřebě.

Adresa protelegramý: BANKA SLAVIA, PRAHA.

(J. Sylvaterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod

malbu okenkosteln.ch
PRAHA-I,

č. 146 at., Malá Karlora ul. čís. :9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sice$ se šelemými rámy, sí

lčmi vsasením.

Vedkeré rozpočty, skizny i odborná
Aorada bexplsíně, Deze závaznosti

ku definitivní objednávce.

Založeno roku 1836.

XBDI XCBIKEPIXCSI XCB3

žJan Horák,soukenník

É, Rychnověnad Kněžnouzesílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
— své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhů vele

M důst. cuchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky mataláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

X

CP3X663XGODIXICSIX6SIX683X

v každémslohuaprovedení

nejlevněji nabízí "UNÁBYTEK


